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SAATEKS 
 

 

Iisaku kihelkonna Muuseumi ja Viru Instituudi koostöös toimus 2019.aastal juba kolmas 

ülevirumaaline noorte kodu-uurimiskonkurss ja konverents.   

Konkursi eesmärk on toetada koole õpilaste iseseisva uurimistöö koostamisel ning väljendus- ja 

esitlusoskuse arendamisel, kodupaiga muutuste jäädvustamisel ning tagada kodu-uurimise 

järjepidevus maakonna haridusasutustes, samuti tihendada koostööd kahe maakonna vahel. 

2019. aastal esitasid oma õpilaste töid kodu-uurimiskonkursile kolmteist Virumaa kooli. 

Osalevate koolide arv on küll mõne võrra väiksem eelmisest aastast, kuid õpilaste arv on jäänud 

samaks. Kahjuks vähenes just osalevate maakoolide arv. Vähenema hakkab ka 

gümnaasiumiõpilaste osalemine. Samas lisandusid uute koolidena Narva Keeltelütseum, Kiviõli 

Vene Kool ja Rakvere Eragümnaasium, ka mõned uued juhendajad mitmest koolist. 

Traditsiooniliselt on rohkesti esitanud oma õpilaste töid Külli Heinla Haljala koolist, Evelin Tiiter 

Kadrina keskkoolist, Maie Nõmmik Tamsalu gümnaasiumist ja Tiina Rumm Lasila koolist. Tänavu 

on rohkesti õpetaja Siiri Kanarbiku õpilaste töid Simuna koolist. Juba teist aastat osalevad endise 

Kohtla-Järve Järve gümnaasiumi õpetaja Oksana Nazarova  ja Tapa gümnaasiumi õpetaja Elle 

Kivisoo oma õpilaste töödega. Lasila põhikool oli sel aastal oma kolme juhendajaga kõige tublim, 

sest teistest oli üks või kaks juhendajat. Uusi ja noori juhendajaid on visalt juurde tulemas, 

vaatamata sellele, et isegi traditsiooniliste uurimistööde kõrvale on tulnud uute teemadega ja 

digilahendustega uurivaid loovtöid. Kahjuks kümmekond tööd ei klassifitseerinud kodu-

uurimistöödena, sest puudus seos Virumaaga, oma kodukoha või kooliga.  

Hea on tõdeda, et tööde kvaliteet on ühtlustunud, nii jõuavad juba teised Virumaa koolid väga 

heale tasemele traditsiooniliselt heade  (Kadrina, Haljala ja Tamsalu) koolide õpilastööde kõrvale. 

Oluliselt on laienenud tööde temaatika - töid on naljadest, kodumaja, -paiga ja kooli ajaloost, 

vanavanematest ja noorte väärtushinnangutest tuulegeneraatorite, õiglase kaubanduse ning 

linna õhu saastatuseni. Esmakordselt on kolm filmi, neist üks õppefilm . juba teist aastat on ka 

viktoriin ja kodukandi aabits. Tänu algklasside õpilastele on rohkesti ka loovtöid, sealhulgas 

käsitsi kirjutatud. Algklasside õpilaste aktiivsus annab lootust, et ka tulevikus saab olema 

Virumaalt loov-ja uurimistöid, mida avalikkusele tutvustada.  

Tänavune konverents toimus Kohtla-Nõmmel nii maa peal kui maa all.  

36 esitatud kodu-uurimistööst, mis valminud aastatel 2018-2019,  kanti noorte poolt Kohtla-

Nõmme koolis ette 18 , lisaks esinesid oma kodulooliste ettekannetega nii Kohtla-Nõmme kui 

Illuka kooli õpilased. Peale lõunat külastati Eesti Kaevandusmuuseumi. Päeva lõpul tunnustati 

kõiki noori kodu-uurijaid huvitavate ja heade tööde eest, tõsteti esile koostööpartnerite abiga 

omanäolisemaid töid.  

MTÜ Õpetaja Autähis tunnustas omalt poolt õpetaja elu jäädvustamise eest Tapa Gümnaasiumi 

õpilast Toomas Joosua Kivisilda (töö “Arsi Aarma kultuuripärand oma õpilastele“, juhendajad Elle 

Kivisoo ja Külvi Kivisild). 
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Iisaku Kihelkonna Muuseum andis oma auhinna Narva Keeltelütseumi õpilaste Artjom Jefimovi 

ja Jelizaveta Suvorova dokumentaalfilmile “Kreenholmi asula Narva linna lähistel“, juhendaja 

Irina Lahtarina. 

Lisaks said neli noort publiku auhinna konverentsil oma töö esitluse eest: 

• Simuna Kooli õpilane Henry Hiire (töö“ Minu toreda pere elu“, juhendaja Siiri Kanarbik) 

• Lasila Põhikooli õpilane Denel Karrik (töö “Minu vanavanaema Lilli Karriku elulugu“, 

juhendaja Tiina Rumm) 

• Tamsalu Gümnaasiumi õpilane Elis Zarubin (töö“ Toidu säästlik tarbimine“, juhendaja 

Anne Kraubner). 

• Kohtla-Järve Järve Gümnaasiumi õpilased Marit-Jenna Seppar, Dominika Trejer ja Artjom 

Esholts (töö“ Õppefilm kodupaigast põhikooli õpilastele (7.-9.kl)“, juhendaja Oksana 

Nazarova). 

Eriauhinna sai uudse  teema käsitlemise eest Rakvere Gümnaasiumi õpilane Artur Lvov 

(töö“ Lühifilm Viru-Nigula ja Aseri tuulegeneraatorite hooldusest“, juhendaja Eve Raja). 

Peale õpilaste tunnustati ka õpetajaid-juhendajaid, koole ja abilisi Virumaa noorte kodu-

uurimiskonverentsi õnnestumise eest.  

Parimaid töid kutsutakse esitlema üleriigilisel juubelikonverentsil 2020.a kevadel Rakveres. 

Konkursi tööd on üleantud SA Virumaa Muuseumid, kus on võimalik nendega tutvuda.  

Käesolevas kogumikus on toodud kõikide konkursil osalenud uurimistööde kokkuvõtted, et oleks 

võimalik saada ideid järgmisteks uurimisteemadeks. 

Aitäh, noored uurijad ja õpetajad-juhendajad. 

Täname me koostööpartnereid, Kohtla-Nõmme Kooli, Iisaku Kihelkonna Muuseumi, Eesti 

Kaevandusmuuseumi, MTÜ Õpetaja Autähist, Ida-Viru ja Lääne-Viru Omavalitsuste Liitu 

konkursi ja konverentsi läbiviimise eest. 

Loodame, et jätkub tahet ja jaksu ka järgmisteks konkurssideks.  

 

Ootame töid järgmisele konkursile 2020. aastal. 

 

 

Marge Lepik 

Projektijuht 
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1. 
Kokkuvõte 

 

Kadrina Keskkooli 11. klassi õpilase Jane Valgma kodu-uurimistööst 

EESTI NOORTE VÄÄRTUSHINNANGUD KADRINA KESKKOOLI 

ÕPILASTE NÄITEL 

      Juhendaja: Evelin Tiiter 

 

Töö eesmärgiks oli välja uurida, millised on Kadrina Keskkooli 15˗20-aastaste 

õpilaste väärtushinnangud võrreldes Eestis samas vanuserühmas läbi viidud 

uurimistulemustega. Seoses eesmärgiga seadsin tööle ka järgmise hüpoteesi: 

Kadrina Keskkooli 15˗20-aastaste õpilaste väärtushinnangud on sarnased aastatel 

2002˗2008 läbiviidud uuringu sama vanuserühma noorte väärtushinnangutega.  

Kõigepealt töötasin läbi temaatilise kirjanduse ning tutvusin eelnevatel aastatel 

Eestis läbiviidud MeeMa uuringutega. Selle kohta sain informatsiooni raamatust 

“Mina. Maailm. Meedia” 2002-2014 tulemused” (2017) ning raamatu kaasautorilt 

Veronika Kalmuselt. Teiseks koostasin ankeetküsitluse ning viisin selle läbi Kadrina 

Keskkooli 8.-12.klasside õpilastega. Ankeetküsitlus oli anonüümne ning kasutasin 

uurimistöös 15-20-aastaste õpilaste vastuseid. Kolmandaks analüüsisisin 

küsitlusest saadud vastuseid ning võrdlesin neid Eestis aastatel 2002, 2005 ja 2008 

läbiviidud MeeMa uuringu tulemustega.  

Kadrina küsitlus näitas, et keskmiste keskmine väärtus 2019. aastal läbiviidud 

uuringu tulemusel võrreldes uuringutega MeeMa 2002-2008 oli veelgi madalam - 

4,21. Kadrina tulemused erinesid märkimisväärselt selliste üksikväärtuste 

keskmiste osas nagu riigi julgeolek, ausus, vabadus, õiglus ja õnn.  

Võrreldes pingerea viimase nelja üksikväärtuse standardhälbeid, võib öelda, et 

üksikväärtuse lunastus standardhälve oli kõige kõrgem nii MeeMa 2002-2008, kui 

ka Kadrina uuringute tulemusel. See näitab, et noorte hinnangutes lunastusele kui 

väärtusele on kõige enam eriarvamusi.  

Uurimistööle seatud hüpotees, et Kadrina Keskkooli 15˗20-aastaste õpilaste 

väärtushinnangud on sarnased eelnevatel aastatel läbiviidud sama vanuserühma 

noorte väärtushinnangutega, osutus osaliselt tõeseks. Selgus, et nii Kadrina 

Keskkooli õpilased 2019. aastal, kui ka aastatel 2002, 2005 ja 2008 küsitlusele 

vastanud noored (vanuses 15˗29) väärtustasid kõige madalamalt kahanevas 
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järjekorras selliseid üksikväärtusi nagu tehnika areng, ühiskondlik tunnustus, 

lunastus ja võimu omamine. Kuigi kõikides uuringutes osalenud noored pidasid 

viimast nelja väärtust sama tähtsaks, paiknesid ülejäänud väärtused pingereas eri 

kohtadel. Kadrina õpilaste hinnangul olid kolm kõige tähtsamat üksikväärtust 

vabadus, ausus ja tõeline sõprus, mis ei sarnanenud 2002-2008 läbiviidud MeeMa 

uuringu tulemustele.  

Uurimistöö käigus õppisin uurimisküsimustiku koostamist, andmete analüüsimist, 

aja planeerimist, info otsimist, uurimistöö vormistamist ning koostamist. Kõige 

suuremaid raskusi põhjustas vastava kirjanduse leidmine ja teema valimine. 

Koostatud uurimistööd saab kasutada võrdlusmaterjalina uurides teiste koolide 

noorte hinnanguid üksikväärtustele.  

Tänan uurimistöö juhendajat Evelin Tiiterit ning vastutulelikkuse ja abi eest 

Veronika Kalmust. 
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2. 
Kokkuvõte 

Kadrina Keskkooli 11. klassi õpilase Maria Mäe kodu-uurimistööst 

KADRINA KUJUNEMISEST ALEVIKUKS 20. SAJANDI ESIMESEL 

POOLEL 

      Juhendaja: Evelin Tiiter 

 

Minu uurimistöö teemaks oli „Kadrina kujunemisest alevikuks 20. sajandi esimesel 

poolel“. Selle eesmärgiks oli teada saada, millal sai alguse ja kuidas kujunes Kadrina 

alevik, kuhu rajati esimesed hooned ning mis on neist tänaseks saanud. Samuti 

tahtsin teada saada, kuidas on Kadrina tänavad nime saanud.  

Uurimistöö eesmärkidest lähtuvad ülesanded said kõik täidetud. Esimeseks 

ülesandeks oli otsida Kadrina aleviku kujunemise kohta kirjandust, mille leidsin 

peamiselt Richard Tammiku raamatust „Kadrina kihelkond läbi aegade“ ja Eduard 

Leppiku „Kultuurilooline Kadrina“. Lisaks eespool nimetatutele kasutasin töös 

Neeruti Seltsi toimetistest saadud materjali, samuti ajalehte Virulane (1924 ja 

1940) ning teisi allikaid.  

Teine ülesanne oli otsida arhiivimaterjale Kadrina aleviku kohta. Kasutades Arhiivi 

Infosüsteemi (ais.ra.ee) otsisin Kadrina alevikuga seotud arhivaale. Leidsin Undla 

vallanõukogu protokollide raamatud aastatest 1920-1923 ja 1924-1928, Kadrina 

aleviku uute hoonete plaanid ja kavandid 1930. aastatest. Käisin nende 

dokumentidega Tallinna Rahvusarhiivis tutvumas ja saadud informatsiooni olen 

kasutanud uurimistöös.   

Uurimistöö tulemusena sain teada, et 20. sajandi alguses oli Kadrinas juba 

paarkümmend maja, näiteks kirik ja kirikumõis, köstri- ja palvemaja, veski raudtee 

ääres, raudteejaam, postkontor, selle kõrval eramaja, vallamaja ja Johansoni majad 

Kruusimäe kõrtsi naabruses, Päri kõrts ja trahter. Ehitati ka munakividega kaetud 

tänavaid. Arhiividokumentidele toetudes võib öelda, et Kadrina kui alevik sai alguse 

1. jaanuaril 1924. aastal, kui ühendati Jaamaküla ja Kirikuküla üheks kümniku 

ringkonnaks. Aleviku planeerimine algas tegelikult 1921. aastal kui Hulja ja Neeruti 

mõisamaadele hakati krunte välja jagama. Uued alevikrundid jaotati kahele poole 

raudteed, kokku sai neid 91 krunti.  
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Arhiivist saadud Kadrina majade joonistega pöördusin Tiiu Uusküla kui 

kogemustega Kadrina koduloo-uurija poole, et kindlaks teha majade täpne asukoht 

tänases Kadrinas. Kuna 1920ndatel välja antud kaardil on krundid tunduvalt 

suuremad, oli raske kindlaks teha, milline maja on plaanil või kas see maja on 

tänaseks üldse säilinud. Tänu Tiiu Uuskülale sain teada kruntidel olevate hoonete 

asukohad. Kasutasin töös ühe meetodina ülepildistamist, mis näitas, kuidas on 

hooned ajas muutunud. Toetudes arhiivist saadud materjalile, võin öelda, et 

tänaseks on majad oma esialgsel kujul suhteliselt originaalilähedaselt säilinud. See 

on ilmselt sellepärast, et teise maailmasõja käigus ei saanud Kadrina majad 

kannatada. Teadaolevalt ainult üks maja hävis ning selleks oli niinimetatud 

Schönbergi pood.   

Töö üheks eesmärgiks soovisin ka teada saada, kuidas on Kadrina tänavad nime 

saanud. Kahjuks leidus tänavate nimede kohta informatsiooni väga vähe. 

Arhiividokumentidest leidsin küll joonise, millel olid hooned Viru ja Eha tänava 

nurgal, kuid kahjuks ei tea keegi täna Kadrinas Eha tänavat, isegi joonise järgi on 

peaaegu võimatu oletada, kus see ristmik asuda võis. Ainuke tänav, mille kohta sain 

nimeloo, oli Sepa tänav.   

Uurimistööd tehes sain väga palju uut ja huvitavat teada Kadrina aleviku ja selle 

kujunemise kohta ning tõdesin, et materjali on rohkem, kui üks uurimistöö 

mahutaks. Uurimistöö ei sisalda ülevaadet kõikidest Kadrina aleviku 20. sajandi 

esimese poole elumajadest ja see ei olnud ka eesmärgiks. Näiteks on olemas 

uurimismaterjali Pikk tänav ja selle majad 20. sajandil või Kadrina aleviku 

kujunemine 20. sajandi teisel poolel.   

Püüdsin käesoleva uurimistööga anda ülevaate Kadrina aleviku kujunemisest 20. 

sajandi esimesel poolel ning loodan, et seda on huvitav lugeda nii Kadrina elanikel 

kui ka teistel Kadrina ajaloohuvilistel.   
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3.  
Kokkuvõte 

Kadrina Keskkooli 12. klassi õpilase Khirsten Terese Murumägi 
kodu-uurimistööst 

MÄLESTUSI VAINUPEA SUVILAST 

      Juhendaja: Evelin Tiiter 

 

Uurimistöös andis autor peamiselt intervjuudest saadud materjalidele toetudes 

ülevaate Kadrina kooli Vainupea puhkemaja algusaastatest, toimunud muutustest 

ja korraldatud üritustest. Uurimistöö peaeesmärgiks oli koguda Kadrina Keskkooli 

endistelt ja praegustelt õpetajatelt ning õpilastelt Vainupea suvilaga seotud 

mälestusi.  

Töö koostaja seadis esimeseks ülesandeks viia läbi 8-10 intervjuud Kadrina 

Keskkooli nii endiste, kui ka praeguste õpetajate ja õpilastega, kellel on mälestusi 

seoses Vainupea suvilaga Nõukogude ajast. Autor sai tänu intervjueeritavatele 

huvitavat materjali uurimistöö koostamiseks.  

Teiseks ülesandeks oli koostada küsimustik Kadrina Keskkooli 9.-12. klassi 

õpilastele ning Kadrina Keskkooli vilistlastele, kellel õppimisaeg jääb 

taasiseseisvunud Eesti aega. Kõik, kes küsimustele vastasid, jagasid ka toredaid 

mälestusi.  

Kolmandaks ülesandeks oli analüüsida, kui palju Vainupea puhkekohast teatakse, 

ning kui palju seda väärtustatakse. Kõikidel, kes tegutsesid Vainupeal nii 

Nõukogude ajal, kui ka taasiseseisvunud Eesti ajal, olid puhkekohaga seoses samuti 

väga helged mälestused. Vainupeale taheti minna ning mälestuste põhjal võib 

väita, et see soov tuli õpilastelt. Täna teema „Klassiga Vainupeale“ väga paljusid ei 

kõneta. Ilmselt on väga palju rohkem võimalusi, kuhu klassiga minna kui 

Vainupeale.   

Hüpotees, et Vainupea suvila tähtsus õpilaste ajaveetmise kohana on ajas 

vähenenud, leidis uurimistöö käigus kinnitust. Küsitletud Kadrina Keskkooli 9.-12. 

klassi õpilastest üks kolmandik ei tea Vainupea suvilast midagi ning pole seal ka 

käinud. Samuti võib intervjuudest saadud materjali põhjal öelda, et Nõukogude ajal 

toimus Vainupeal kooli organiseeritud ettevõtmisi oluliselt rohkem, kui seda on 

praegu. Näiteks pioneeri- ja komsomoliorganisatsioonide treening- ja aktiivilaagrid, 
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kuhu ei pääsenudki igaüks, kes soovis. Nüüd korraldavad Vainupeal erinevad 

asutused oma puhkelaagreid ja Kadrina kooli laagreid seal ei toimu. Autori arvates 

on oluline, et säiliksid mälestused Vainupea kohta, kuid veel olulisem, et Vainupea 

kui kooli suvila võiks taas noorte seas saada populaarseks kokkusaamise kohaks. Ka 

tänasel päeval pole tavaline, et ühel koolil on suvila.  

Uurimistöö autor arvab, et töö on oluline Kadrina kooli ajaloo jäädvustamise 

poolest. Töö koostaja õppis uurimistöö tegemise käigus vormistama uurimistööd, 

koostama ja analüüsima küsimustikku ning läbi viima intervjuusid. 
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4.  
Kokkuvõte 

Kadrina Keskkooli 12. klassi õpilase Joosep Sulevi kodu-uurimistööst 

KADRINA KOOLIÕPILASTE VASTUPANU NÕUKOGUDE VÕIMULE 

AASTATEL 1948−1953 

      Juhendaja: Evelin Tiiter 

 

Käesoleva töö eesmärgiks oli uurida Kadrina 7-klassilise kooli õpilaste 

vastupanuorganisatsiooni Eesti Kotkad tegevust. Kuna uurimuse koostamisel olen 

kasutanud nii arhiivimaterjali, mida varem kasutatud ei ole, kui ka autentset, 

intervjuudest saadud materjali, on minu uurimistööl nii Eesti vastupanuliikumise 

ajaloo, kui ka Kadrina ajaloo jaoks oluline väärtus. Minu  üheks ülesandeks oligi 

koguda ning talletada Kadrina kooli ajaloos toimunud sündmusi, ajal kui keegi 

toimunut veel mäletab.   

Eesmärgist tulenevalt seadsin ülesandeks anda ülevaade Eestis toimunud 

vastupanuliikumisest Nõukogude võimu vastu, keskendudes 

õpilasvastupanuliikumisele aastatel 1944-1962, ning koostada ülevaade Kadrina 

koolinoorte põrandaaluse organisatsiooni Eesti Kotkad ja selle liikmete tegevusest 

aastatel 1948-1953. Tahtsin välja selgitada, milles seisnes Kadrina koolinoorte 

Nõukogude võimu vastane tegevus, mis koguni mõned õpilased mitmeks aastaks 

vangistusse viis.  

Kirjandusallikatest saadud info põhjal võib väita, et Kremlis ei osatud ette näha 

sellise ulatusega vastupanu uuele nõukogude režiimile. Selline “sõda pärast sõda” 

tuli võimudele üsna suure ja ebameeldiva üllatusena. Lisaks metsavendadega 

võitlusele tuli Moskval kokku puutuda ka arvukate noorte salaorganisatsioonidega, 

nende “nõukogudevastase” tegevusega — seega kokkuvõttes hoopis teist laadi 

vastupanuga. Eestis tegutses teadeolevalt 82 noorteorganisatsiooni, millest võeti 

vahi alla kokku 835 kahtlusalust, kellest 701 arreteeriti ning 657 anti kohtu alla. 

Paljud kohtualused arreteeriti otse koolipingist, nagu selgus, ka  minu vanaisa 

Madis Sulev ja teised Eesti Kotkad liikmed. Lõplikult mõisteti süüdi 641 inimest (16 

mõisteti õigeks), kellest kuuele määrati kõrgeim karistusmäär — surmanuhtlus 

(§58-8). Surmanuhtlus viidi täide kolme süüdimõistetu suhtes, kolmel vähendati 

karistust 25+5 aastase vangistuse peale.  
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Nii nagu paljudes kohtades Eestis, asutasid noorte salaorganisatsiooni ka Kadrina 

7-klassilise kooli õpilased. Paradoksaalne oli selle organisatsiooni loomise juures 

mitme rühmaliikme tunnistus, et nad said selleks mõtte vaadates filmi või lugedes 

raamatut „Noor kaardivägi“, mis oli nõukogude ideoloogiat toetav kirjandusteos.   

Põrandaalune õpilasorganisatsioon Kadrinas sai nimeks Eesti Kotkad. Algatajateks 

olid Huljast, Kadrina lähedal asuvast külast, Mart Urbase eestvõttel kolm poissi. 

Kokku oli organisatsioonis umbes 20-30 liiget, sealhulgas ka mõned tüdrukud 

(teadaolevalt 3), ehkki viimased ise ei arvanud, et nad üldse organisatsiooni on 

kuulunud. Vaatamata sellele, üks neist arreteeriti, ja ta oli 3 kuud uurimise ajal 

Pagari tänava vanglas, teised viidi ülekuulamistele.  

Kadrina koolinoorte nõukogudevastane tegevus sai alguse 1948. aastal. Tegevuse 

eesmärgiks oli elus hoida kõike eestilikku ja isamaalist. Nõukogude korra suhtes oldi 

kindlalt eitaval seisukohal.  

Oma tegevuse poolest sarnanes Eesti Kotkad tegevus paljude teiste Eestis sellel ajal 

tegutsenud kooliõpilaste vastupanuorganisatsioonide tegevusega. Grupi liikmete 

tunnistustest selgub, et lendlehti pandi Kadrina piirkonnas üles 1949. ja 1950. aasta 

veebruaris. Endised organisatsiooni liikmed kinnitasid kõik, et lendlehti levitati 

Kadrina piirkonnas vähemalt ühel korral. Nii mõnelgi kooliõpilasel olid sõjajärgsetel 

aastatel ära peidetud tulirelvi. Tulirelvi hoiti väidetavalt huvist relvade vastu, mitte 

selleks, et neid Nõukogude võimu vastu kasutada, kuid oldi valmis ka seda tegema, 

kui näiteks puhkeb sõda. Erinevusena võib märkida, et metsavendade abistamisest 

ei ole Kadrina grupi liikmetelt tunnistusi.   

Endiste Kadrina kooli salaorganisatsiooni kuulunud õpilaste väitel kujunesid nende 

poliitilised arusaamad peamiselt arreteerimiste ja 1949. aasta märtsiküüditamiste 

tulemusena, mida õpilased pidasid ebaõiglaseks. Samas tunnistasid nad, et olid siis 

veel noored, ja et nende poliitilised veendumused ei olnud sellel ajal veel täielikult 

välja kujunenud. Minu arvates on võimalik, et seda öeldi ka selleks, et 

rehabiliteeritud saada, kuna 1987. aastal valitses Eestis veel nõukogude võim ja 

selle ideoloogia.   

Minu vanaisa Madis Sulev ja teised rühma liikmed võeti vahi alla 1953. aasta 

veebruaris otse koolipingist. Paljusid päästis Jossif Stalini surm 5. märtsil 1953. 

aastal, sest nooremad said maikuus 1953. aastal Stalini surma tõttu amnestiaga 

vabaks. Ülo ja ta vend Enn Ojatalu arreteeriti samuti 1953. aasta veebruaris, kuid 

kahjuks ei saanud nad amnestiaga vangist vabaks, vaid neile määrati vastavalt 10 ja 
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8 aastat vangilaagrit, mõlemale lisaks 5 aastat asumist. Tegelikult ei teinud vennad 

Ojatalud rohkem kui teised organisatsiooni liikmed. Miks siis ainult nemad? Võib 

vaid oletada, et Ülo ja Enn Ojatalu said karmimad karistused, sest nende isa oli 

olnud Eesti sõjaväes ohvitser ning 1941. aastal nõukogude võimude poolt 

vangilaagrisse saadetud. Salme Talu (Augjärve) ei saanud edasi õppida Rakvere 

Pedagoogilises Seminaris, sest oli osalenud Eesti Kotkad tegevuses. Minu vanaisa 

Madis Sulevit ei lubatud noorteorganisatsiooni tegevuses osalemise tõttu mitmele 

reisile.  

Püüdes vastata küsimusele, milles seisnes Kadrina koolinoorte Nõukogude võimu 

vastane tegevus, mis mõned õpilased mitmeks aastaks vangistusse viis, võib teha 

järelduse, et üksikuna võttes Eesti Kotkad tegevus nõukogude võimu poleks 

ohustanud. Kuna riigivõimu organitel oli kogemus ning kokkupuude sarnaste 

salaorganisatsioonidega üle Eesti ja ilmselt ka teistes paikades üle Nõukogude 

Liidu, siis reageeriti igaks juhuks pigem jõulisemalt kui leebelt igale vastupanu 

ilmingule. Kokkuvõttes kandis see vilja, sest nii laialdast ja rohkearvulist õpilaste 

vastupanuliikumist nagu see oli 40ndate lõpus ja 50ndate alguses, hiljem enam ei 

ole. Kindlasti enamik õpilastest, kes olid arreteerimiste ning ülekuulamiste käigus 

kokku puutunud KGBga, ei tahtnud seda nii lähedalt rohkem oma ellu ning õppisid 

ka kohanema uute elutingimustega. See ei tähendanud kindlasti leppimist 

nõukogude võimuga – selle eest hoolitses nõukogude võim pidevalt, et inimestel ei 

läheks meelest ära, mida nad tegelikult soovivad.   

Ehkki Kadrinas tegutsenud noorterühma liikmed, kes arreteeriti, vabastati mõne 

kuu pärast, ei saanud nad vabaks süüst, vaid neile tuletati seda terve elu meelde 

ning toodi põhjuseks näiteks välismaale mitte lubamisel. See, et parteisse ei 

võetud, ei olnud eriti suur „õnnetus“, pigem tähendas see hoopis seda, et neid 

pidevalt ja hoolega jälgiti.   
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5.  
Kokkuvõte 

 Narva Keeltelütseumi 11.klassi õpilaste Artjom Jefimov ja Jelizaveta 
Suvorova kodu-uurimistööst 

DOKUMENTAALFILMI «KRENHOLMI ASULA NARVA LINNA 

LÄHEDAL»  

      Juhendaja: Irina Lahtarina 

 

Selle töö aktuaalsus on selles, et paljud Narva elanikud, eriti noored, ei ole tuttavad 

tänapäevase rajooni Kreenholm ajalooga. Siin elavad inimesed tihti ei tea 

Kreenholmi vabrikute ajalugu, millistel võib-olla töötasid nende vanaemad või 

emad, või paljusid ajaloolisi hooneid, milliseid nad, mööda linna jalutades, nägid 

või näevad iga päev. Selle töö autorid soovisid seda olukorda parandada, rohkem 

teada saada Krenholmi linnaosa ajaloost ja jagada seda teiste inimestega. Siis nad 

otsustasid luua õppedokumentaalfilmi Kreenholmi asula ajaloost. Just selle filmi 

loomine sai nende töö eesmärgiks. 

 

Teabe esitamine filmi loomise kaudu ei ole juhuslik valik, kuna film võimaldabki 

kasutada rohkem meeleelundeid teabe omandamiseks ja autorite arvates on 

huvitavaim ja efektiivseim viis ajaloo uurimiseks.  

 

Pidades silmas asjaolu, et see töö on praktiline, pole autorid mingit hüpoteesi 

esitanud, aga nad panid endale kindlad ülesanded ning need on töö jooksul 

saavutatud.  

Pärast filmi valmimist saavad autorid loetleda selle loomise järgmised etapid:  

- autorid tutvusid ja kogusid teoreetilist materjali teemal "Dokumentaalfilmi 

loomine";  

- autorid tutvusid ja kogusid teoreetilist materjali eeloleva filmi "Kreenholmi asula 

Narva linna lähedal" objektide kohta;  

- autorid tegid iseseisvalt filmi jaoks vajalike esemete pildid;  

- autorid leidsid internetist mõnede objektide vajalikud pildid;  

- autorid koostasid ja salvestasid filmi kaadrivälise teksti;  

- autorid edukalt rakestasid filmi programmi Sony Vegas Pro 13 abil pärast kõike 
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ettevalmistustöid.  

 

Kui film sai valmis, näitasid autorid seda Narva Keeltelütseumi 7. ja 8. klasside 

õpilastele märtsi alguses, et tutvustada neile lähemalt Kreenholmi ajalugu. Samuti 

viidi läbi võrgumäng "Kahuut", et selle kaudu saada teada, kas film on arusaadav ja 

hästi mõistetav. Mängu tulemuste analüüs näitas, et pärast filmi vaatamist jäi 

õpilastele meelde rohkem kui pool filmi põhiteavetest. Suulise küsitluse abil leidsid 

autorid ka, et film meeldis enamikule koolilastele ja nad pidasid filmi sobivaks kooli 

ajalootundides kasutamiseks.                 

 

Autorid andsid filmi üle Narva Linnamuuseumi kingitusena Eesti Vabariigi 100. 

aastapäevale. Seega leidis film selle märkimisväärse asukoha linnas ja räägib endise 

asula ajaloost järgmistele põlvkondadele.  

 
 

Link filmile: http://bit.ly/2WHLu5s  

 

  

http://bit.ly/2WHLu5s
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6.  
Kokkuvõte 

Kohtla-Järve Järve Gümnaasiumi 11. klassi õpilaste Marit-Jenna 
Seppari, Dominika Trejeri ja Artjom Esholtsi praktilisest tööst 

ÕPPEFILM KODUPAIGAST PÕHIKOOLI ÕPILASTELE  

(7.-9.KLASSILE) 

Juhendaja: Oksana Nazarova  

 

Valisime just sellise praktilise töö teema, sest tahtsime arendada oma ning 

kaaslaste silmaringi ning tutvuda Ida- Virumaa kaunimate paikadega. Samuti saada 

kogemusi tehnika kasutamises ja arendada meeskonnatöö oskust.   

Enda töö käigus saavutasime kõik püstitatud eesmärgid.  

Praktilise töö täidetud eesmärgid ning nende alusel tehtud järeldused:  

● Filmisime ja monteerisime kokku kuus õppefilmi  

● Kogusime infot, koostasime tekstid, valmistasime ette ning viisime läbi tunnid  

● Koostasime ülesanded, näitasime filme ning küsimustiku põhjal saame järeldada, 

et enamusele õpilastest meeldis meie tehtud töö  

● Jõudsime järeldusele, et meeskonnatöö on üpris keeruline  

Omandasime väga suure kogemuse nii filmide koostamises kui ka õpilastega 

suhtlemises. Samuti teame nüüd rohkem, kuidas oma tehtud tööd ette kanda ning 

seda hiljem analüüsida. 
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7.  
Kokkuvõte 

Rakvere Gümnaasiumi 11. klassi õpilaste Artur Lvovi praktilisest tööst 

LÜHIFILM VIRU-NIGULA JA ASERI TUULEGENERAATORITE 

HOOLDUSEST 

Juhendaja: Eve Raja  

 

Praktilise töö eesmärgiks oli, et valmib lühike dokumentaalfilm, mis annab ülevaate 

Viru-Nigula ja Aseri tuuleparkide hooldusest. Tuuleenergia on taastuvenergia, mille 

kasutamine laieneb aastast aastasse. Idee tekkis soovist ühendada huvi filmi 

tegemise vastu ja kogemused töötamisest tuulegeneraatoritega. 

Teoreetilise töö käigus uuriti läbi 17 andmekandjat. Praktiline filmimine toimus 

juunist 2018 kuni veebruarini 2019.  Musta nn mustamaterjali sai kokku kaks tundi. 

Filmimine toimus Nikon COOLPEX B700, GoPro Hero droon DJI Phantom 3 

Advanced. Filmimine toimus Viru-Nigula ja Aseri tuuleparkides Lääne-Virumaal. 

Filmi monteerimine ja helindamine toimus septembris 2018 kuni aprill 2019 iMovie 

programmiga. 

Praktilise töö tulemusena valmis dokumentaalfilm „Tuulepark“ pikkusega kümme 

minutit. Film keskendub tuulegeneraatorite hooldusega tegeleva firma 

Empower4Wind töödele ja tegemistele Viru-Nigula ja Aseri tuuleparkides. 

Tegemist on mul esimese dokumentaal-filmiga, seetõttu esineb seal palju 

puudujääke. Kuid õppisin filmi tegemist. Õppisin õigesti kaamerat kasutama. Nüüd 

käsitlen monteerimisprogrammi tunduvalt kindlamalt. Puutusin esimest korda 

kokku heli salvestamisega. Huvitav oli kirjutada filmile stsenaariumit. Filme 

vaadates pööran nüüd tähelepanu paljudele operaatoritöö pisidetailidele, mida 

enne ei osanud jälgida. Palju õppisin oma vigadest. Nüüd pärast filmi valmimist 

näen palju võimalusi, kuidas saaks seda teisti teha. 

Tulevikus loodan filmi tegemisega jätkata ja omandada teadmisi ja oskusi antud 

vallas. 
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8.  
Kokkuvõte 

 

Tamsalu Gümnaasiumi 11. klassi õpilase Elis Zarubini uurimistööst 

 TOIDU SÄÄSTLIK TARBIMINE 

Juhendaja: Anne Kraubner 

 

Uurimistöö autor ei saavutanud töö lõpuks oma soovitud eesmärki, milleks oli 

vähendada Tamsalu Gümnaasiumis raisatava toidu hulka miinimumini. Küll aga viis 

autor läbi  küsitluse ning sai andmete kogumise abil teada, kui paljud õpilased 

igapäevaselt koolis söövad, kui palju toitu päevas raisatakse, miks seda tehakse 

ning lisaks sai ta väärtuslikke ideid, kuidas raisatava toidu hulka vähendada. 

Kuigi peamine eesmärk jäi autoril hetkel täitmata, oskab ta nüüd soovitusi anda, 

kuidas söökla korraldust järgmiseks kooliaastaks parandada, et eesmärk saaks 

kindlasti täidetud. Autori ning õpetajate ja kaasõpilaste arvamusel aitaks palju see, 

kui õpilased saaksid ise endale toitu tõsta. Samuti peaksid kokad olema teadlikud, 

kui palju õpilasi koolist puudub või üldse söömas ei käi, kuna selle järgi saaks 

valmistatava toidu koguse panna tasakaalu sööjate arvuga. 

Kokkuvõtteks võib autor öelda, et Tamsalu Gümnaasiumi sööklas raisatava toidu 

hulk on igapäevaselt liiga suur. Seda saaks vähendada, kui sööklas viia sisse mõned 

muudatused  ning sellega kavatseb autor ka edaspidi tegeleda.  

Käsitletud probleemiga saaks edasi tegeleda, uurides, miks õpilastele ning 

õpetajatele mõningad toidud ei meeldi. Uurida saaks ka seda, kas koolisöökla 

korralduses oleks võimalik teha muutusi, et kokad saaksid sööjatele 

meelepärasemaid toite pakkuda. 
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9.  
Kokkuvõte 

 

Tamsalu Gümnaasiumi 11. klassi õpilase Kert Pehapi uurimistööst 

 ÕIGLANE KAUBANDUS JA SELLEALANE TEADLIKKUS TAMSALU 

GÜMNAASIUMI ÕPILASTE JA ÕPETAJATE SEAS 

Juhendaja: Anne Kraubner 

Käesoleva uurimistöö eesmärk on saavutatud. Töö autor selgitas välja ning tõi 

näiteid, kuidas saavad inimesed õiglase kaubandusega tutvuda. Võimalik on 

osaleda erinevates programmides, kus peamisteks teemadeks on õiglane 

kaubandus ja globaliseeruv maailm. Aktiivsete õpetajate eestvedamisel on koolides 

võimalik korraldada õiglase kaubanduse nädalat ning tähistada õiglase kaubanduse 

päeva, kus keskendutaksegi õiglase kaubandusele. 

Uurimistöö autor püstitas töö sissejuhatuses hüpoteesi. Hüpoteesile kinnituse 

leidmiseks koostas autor küsitluse (põhineb MTÜ Mondo küsitlusel), millele pidid 

vastama gümnaasiumiõpilased ja õpetajad. Hüpotees leidis osaliselt kinnitust. 

Õpetajate ja õpilaste teadlikkus on üsna võrdsel tasemel, kuid siiski teavad 

õpetajad õiglasest kaubandusest pisut rohkem. 

Kokkuvõtteks saab uurimistöö autor järeldada, et tänapäeval on võimalik õiglase 

kaubanduse kohta teada saada üsna paljudest infoallikatest. Külastada saab 

mitmeid õiglase kaubanduse teavitusüritusi ja liituda võimaluse korral 

rahvusvaheliste projektidega, kus keskendutakse globaliseeruva maailma 

probleemide lahendamistele. 

Õpilaste teadlikkus õiglase kaubanduse kohta on suur siis, kui on tehtud sellealast 

usinat teavitustööd koolides. Juhtkond ja õpetajad on õiglase kaubanduse ideede 

levitamise üks alustalasid. Kauplustes on üha enam võimalik leida Fairtrade’i, UTZ, 

Rainforest Alliance’i märgistega tooteid. 

Käsitletavat teemat oleks võimalik edasi arendada, püüdes üldiselt rohkem 

informeerida inimesi õiglase kaubanduse teemal. Edasi saaks uurida ka seda, kui 

paljud meie oma riigi ettevõtted on huvitatud õiglase kaubanduse märgise 

(Fairtrade) või UTZ ja Rainforest Alliance’i märgisega toodete turule toomisest.  
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10.  
Kokkuvõte 

 

Rakvere Eragümnaasiumi 12. klassi õpilase Aleksei Mihhejevi 
uurimistööst 

  RAKVERE LINNA LIHHENOLOOGILINE SEIRE JA ÕHU 

SAASTATUSE HINNANG INDIKAATORMEETODIL   

Juhendaja: Sven Valler 

Õhu puhtusest sõltub tervis. See uurimistöö annab vastuse küsimusele: „Kui puhas 

õhk on Rakvere linnas?” Vastuse leidmiseks kasutati indikaatorliikide meetodit. 

Indikaatoriteks oli samblikud, kuivõrd osa neist tajuvad õhu saastatust, aga osa ei 

taju.  

Töö tegemiseks valiti erinevad linnaobjektid. Osa neist on kohad, kus on tihe 

transpordi liikumine, osa on rohelised haljasalad. Igas kohas tehti fotod ja korjati 

samblikke määramiseks. Kahjuks ei olnud võimalik mobiilirakendust kasutada, kuna 

antud link ei olnud aktiivne.  

Kõige rohkem aega kulus samblike pildistamiseks. Kõige keerulisem oli samblike 

määramine, kuna paljud neist on väga sarnased või pisikesed.  Rakveres leiti 17 liiki 

samblikke. Autor arvab, et neid on rohkem. Selleks, et kõiki samblike liike määrata, 

on vaja rohkem teadmisi, sest mittespetsialistide jaoks on määramine liiga 

keeruline. Ei ole võimalik uurida kõiki kohti, sellepärast et paljudes kohtades on 

eramajad ning osadel aladel toimuvad ehitustööd. 

 Kõige levinum samblik Rakveres on harilik seinakorp. Esineb ka palju 

vagulapiksamblikku, hägu-tõmmusamblikku, lepa-liudsamblikku ja saare-

rihmsamblikku. Vähem on esindatud viljakas korpsamblik, pisi-korpsamblik ja väike 

kühmsamblik.  

 Andmed on esitatud tabelis  ja Rakvere linna kaardil. Töö tulemusena tehti 

järeldused Rakvere linna õhu puhtusest. Kõige puhtam õhk on Palermos, Tammikus 

ja Linnametsas.  

Kõige rohkem on õhk saastatud seal, kus on palju transporti: bussijaamas, 

raudteejaamas, sõiduteede ääres, Rakvere haigla kõrval, aga ka Aqva Spa kõrval 

Kirikupargis. 
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Põhikooli 4.-6.klassi õpilaste tööd 
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1. 
Kokkuvõte 

 

Tapa Gümnaasiumi 4. klassi õpilase Aris Roditšenko uurimistööst 

   MINU MAJA LÄBI AJALOO  

Juhendaja: Natalja Roditšenko 

 

Tegin uurimistööga palju tööd ja sain uusi teadmisi oma maja ja selle ajaloo kohta. 

Sain teada väga palju ka esimese Eesti Vabariigi, Vabadussõja ja Nõukogude aja 

kohta. 

Leidsin infot paljudest kohtadest: Tapa Muuseumist, internetist, ajaloo õpikust ja 

intervjuust vanaemaga.   

Uurimistöö käigus  sain aru, et minu kodumaja ajalugu on tihedalt seotud Eesti 

Vabariigi ajalooga. Võib öelda, et minu kodumaja on olnud mitmete 

ajaloosündmuste tunnistajaks, näinud erinevaid ajalooperioode ja mitmete perede 

elu. 

Mulle meeldis uurida oma maja ajaloo kohta ja ma olen rahul, et suutsin teada 

saadud andmed  kirja panna oma uurimistöös. Edaspidi tahaksin veel välja uurida, 

kes oli selle maja arhitekt ja kuidas kulges elu majas sõja ajal. 

Kokkuleppel Tapa Muuseumi juhatajaga annan oma uurimistöö üle muuseumile, et 

ka teised saaksid seda lugeda. 
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2. 
Kokkuvõte 

 

Tapa Gümnaasiumi 4. klassi õpilase Toomas Joosua Kivisilla 
uurimistööst 

   ARSI AARMA KULTUURIPÄRAND OMA ÕPILASTELE   

Juhendajad: Elle Kivisoo ja Külvi Kivisild   

 

Uurimistöö eesmärk oli anda ülevaade Arsi Aarma elust ja tegevusest 

muusikaõpetajana Tapal ning uurida, millise kultuuripärandi ta oma õpilastele 

jättis.  

 Esimeseks peatükiks kirjutatakse lühidalt Arsi Aarma elust. Sealt selgub, et Arsi 

Aarma elas mitme erineva riigikorra ajal ja õppis kahte eriala: pedagoogikat ja 

sõjandust. Hiljem tuli välja, et ta oli ka andekas muusik ning osav 

puunikerdustöödes. Pika elu jooksul sai ta tunda nii kõrget tunnustust, sõjakoledusi 

kui kurnavat vangielu Venemaal Siberis, millest päästsid teda muusikatalent ja 

käsitööoskus. Siiski oskas ta edasi anda muusika-armastust oma õpilastele ning 

pidevalt luua midagi uut ja ilusat meisterdades puulõikeid ja ja teisi puidust 

esemeid.   

 Teine peatükk kirjutab Arsi Aarmast õpetajana ja mida ta tegi siin Tapal. Selle 

põhjal võib öelda, et Arsi Aarma kui õpetaja oli väga töökas, ta oskas mängida ja 

õpetada paljusid erinevaid pille ja juhatada nii lauluansambleid kui 

sümfooniaorkestrit. Ta tegi kõike nii hästi, et orkestrit tunnustati ka väljaspool 

Eestit.   

Oleks olnud tore, kui oleksin saanud Arsi Aarmaga intervjuu teha kuid kahjuks ei 

ole see enam võimalik. Kolmandast peatükist võib järeldada, et Arsi Aarma on oma 

õpilastele väga sügavalt meelde jäänud ning tema suurepärane mõju on tunda 

tänaseni endiste õpilaste mälestustes. Ta õpetas oma õpilasi tööd tegema hästi ja 

hoolega ning oli ise eeskujuks. Ta oli nõudlik ja range ning näitas, et tubli ja hästi 

tehtud töö toob tulemuse. Ta pärandas ta oma õpilastele loova mõtlemise, 

muusika-armastuse ja huvi tehniliste oskuste vastu mitmel erineval alal. Tema 

õpilased hindavad oma endist õpetajat ning paljud armastavad ja teevad muusikat 

tänaseni. Kindlasti jättis ta meile hea  ja pühendunud õpetaja eeskuju.  
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Tööd tehes õppsin, et uurimistöö tegemine ei ole kerge, õppisin tegema koostööd 

juhendajaga. Alguses oli raske küsimusi koostada, kuid ma sain hästi hakkama 

interveerimisega. Mulle tundub, et Arsi Aarmat oli väga huvitav uurida ning arvan, 

et palju on veel uurida. 
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3. 
Kokkuvõte 

 

Haljala Kooli 6. klassi õpilase Kärt Liiva kodu-uurimistööst 

   HALJALA KOOL JA EESTI VABARIIK 100   

Juhendaja: Külli Heinla  

 

 

Eesti riigi väärika sajanda juubeli tähistamine jätkub veel kogu 2019. aasta.  

Uurimistöös „Haljala Kool ja Eesti Vabariik 100“ kirjeldasin 2017/2018. õppeaastal 

meie koolis toimuunud sündmusi ja loomingulisi konkursse, näitusi, mis seotud riigi 

sünnipäevaga. 

Meie kool istutas kodumaa auks tammeallee juba 2016. aasta kevadel. 

Loitsusõnade saatel pani iga klass kasvama oma puu. Mõtte algataja oli Haljala kooli 

kunagine direktor ja kauaaegne õpetaja Salme Heinla. 

2017/2019. õppeaasta jõulupidu andis läbilõike Eesti ajaloost. Õpilaste 

kokkupandud videotele lisandusid laulu-ja tantsunumbrid, mis kajastasid Eesti 

ajaloo eri kümnendeid. Õnnestumisele aitasid kindlasti kaasa ajaloo-teemalised 

loengud. 

Pidulikult möödusid kahe viimase kooliaasta Eesti Vabariigi aastapäevale 

pühendatud aktused. 

Meie kooli õpilased osalesid mitmesugustel konkurssidel: Haljala kool kuulutas 

2017. aastal välja ülevirumaalise loomingulise konkursi „Otsides oma juuri“. Töid 

saabus nii Ida- kui Lääne-Virumaalt. Lõpukonverentsil esinesid ka minu 

klassikaaslased Minna Marie Kask, Rasmus Randon Lille ja Liisi Mülla. 

Ka valla kirjandivõistlus, millest võtavad osa peale Haljala ja Võsu kooli õpilaste ka 

naabervaldade koolide Kunda ja Veltsi õpilased,  oli pühendatud Eestile ning 

pärandiaastale. 

Näitused kooli fuajees, kooli ja klassi stendidel, raamatukogus kajastasid meie riigi 

sündi, ajalugu, meie kaunist loodust. 
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Kogu õppeaasta jooksul said klasside võistkonnad panna end proovile Eestile 

pühendatud viktoriinis. Oma viktoriin oli ka algklasside õpilastel. Veebruaris 2018 

ilmus Koolilehe erinumber. 

Eestimaa-temaatika nii näituste, pidulike aktuste, pärandi jäädvustamisega 

(uurimistööd) jätkub ka sel õppeaastal. 
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4. 
Kokkuvõte 

 

Lasila Põhikooli 4. klassi õpilase Kaisa Liivaku kodu-uurimistööst 

   MEMME MUHELEB 

Juhendaja: Tiina Rumm  
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5. 
Kokkuvõte 

 

Haljala Kooli 4. klassi õpilase Oliver Marten Lillevälja kodu-
uurimistööst 

   MEIE PERE NALJAKAID LUGUSID 

Juhendajad: õp Külli Heinla ja ema Klaarika Kukk 

 

Naljakad võivad olla jutud, sündmused, sõnad. Meie peres armastatakse nalja ja 

naeru. Mind kutsutakse koolis naljaninaks. Oma väikeses uuriistöös kirjeldan 

naljakaid lugusid, mis on juhtunud minuga, aga ka ema-isa ja vanaemaga. Lood 

minust seostuvad hirmuga pimeduse ees nagu paljudel lastel, või unustamistega. 

Toredaid lugusid on meenutada ka laulupeol käigust.  

Ema ja isa aga oskavad salakeelt, ehk siis soome keelt, kus alguses võivad sõnad, 

mis eesti keeles tähendavad ühte, aga soome keeles on neil teine tähendus, 

pakkuda naljakaid seiku. Praegu aga kasutavad nad soome keelt, kui ei taha, et 

meie õega nende jutust aru saaksime. 

Tööd aitasid mul teha ema ja isa. Töö algversioon on kirjutatud käsitsi, trükkida 

aitas õpetaja.  

  



33 
 

6. 
Kokkuvõte 

 

Haljala Kooli 4. klassi õpilase Anett Veierti kodu-uurimistööst 

   ANETI NALJAKAD KODULOOD 

Juhendajad: Külli Heinla ja vanemad 

 

Seda uurimistööd oli väga huvitav teha ning meelde tuletada naljakaid lugusid, mis 

on juhtunud minu või meie pere liikmetega. Naer ja nali aitavad mõnikord ka 

rasketest hetkedest üle saada. 

Tööd tehes sain veidi aimu uurimistöö koostamisest ja tänan abi eest oma peret, 

eriti ema, kes aitas mul tööd vormistada.  
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7. 
Kokkuvõte 

 

Haljala Kooli 6. klassi õpilase Minna Marie Kase kodu-uurimistööst 

   LAPSEPÕLVE NALJALOOD 

Juhendaja: Külli Heinla 

 

Naljal ja naerul on meie peres ja suguvõsas suur osa. Koos aega veetes juhtub ikka 

midagi lõbusat, vahel tuletame vanu lugusid meelde. 

Oma tööd tehes uurisin kõigepealt nalja mõiste tähendust teatmekirjanduse 

põhjal. Nali on sündmus, jutt, pilt või olukord, mis ajab naerma. Nalja mõju 

suurendab selles peituv üllatuse moment. Nali võib kergendada suhtlemist. On 

arvatud, et eri rahvused tajuvad nalja erinevalt. 

Oma töös panin kirja minu, minu õdede, täditütarde, täditütre laste  ja vanaema 

lood lapsepõlvest, teadlikult  jätsin kõrvale situatsioonid, mis juhtunud juba 

koolipõlves või täiskasvanu eas. Lugusid meenutasid minu ema Pille ja tädi Airi, abi 

oli ka nn. Beebiraamatutest. 

Seda tööd teha oli lõbus, koos meenutades sai nalja ning nii mõndagi lugu kuulsin 

esimest korda. Kirja said nelja põlvkonna naljakad seigad ning töö väärtus on oma 

perekonnaloo ühe aspekti jäädvustamine. 
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8. 
Kokkuvõte 

 

Simuna Kooli 6. klassi õpilase Janette Matisseni kodu-uurimistööst 

    ME NAERAME KOOS 

Juhendaja: Siiri Kanarbik   
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9. 
Kokkuvõte 

 

Simuna Kooli 5. klassi õpilase Ketlin Tominga kodu-uurimistööst 

    KÕIGE RAISATUM PÄEV ON SEE, KUI ME EI NAERA 

Juhendaja: Siiri Kanarbik   
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10. 
Kokkuvõte 

 

Simuna Kooli 5. klassi õpilase Carl Randmetsa kodu-uurimistööst 

    NALJA NABANI 

Juhendaja: Siiri Kanarbik 
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11. 
Kokkuvõte 

 

Simuna Kooli 6. klassi õpilase Raneli Ormani kodu-uurimistööst 

   NAER ON PÄIKE, MIS HAJUTAB TALVE INIMESE NÄOLT 

Juhendaja: Siiri Kanarbik 
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12. 
Kokkuvõte 

 

Simuna Kooli 6. klassi õpilase Laura Palli kodu-uurimistööst 

    NAER TEEB TERVEKS 

Juhendaja: Siiri Kanarbik 
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Põhikooli 7.-9.klassi õpilaste tööd 
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1. 
Kokkuvõte 

 

Haljala Kooli 9. klassi õpilase Kadri-Ann Rae kodu-uurimistööst 

   LAUL JA PILLIMÄNG – MEIE PERE IGAPÄEVAELU OSA 

Juhendaja: Külli Heinla 

 

Muusika on helikunst, mis mõjutab meie emotsioone. Selle iidse kunstiliigi ürgseim 

väljendusvorm on laul.  

Uurimistöös „Laul ja pillimäng – meie pere igapäevaelu osa“ antakse ülevaade 

Vaskede suguvõsa muusikahuvist ja -harrastustest. Meie suguvõsa võib 

iseloomustada vanasõnaga „Käbi ei kuku kännust kaugele“, mis väljendab mõtet, 

et lapsed käivad oma vanemate jälgedes ning huvituvad samadest tegevustest, mis 

vanemad või vanavanemad. 

Töö aluseks on küsitlus ja vestlused oma pereliikmetega (vanaisa Raul, ema Riina, 

vend Renee ja õde Kadi-Liis, onud Raavo ja Rauno, onutütred Kelly ja Miia). 

Muusikaarmastus ning pillimäng on edasi kandunud põlvest põlve. Ema meenutas, 

et Vaskede suguvõsa on pärit Ida-Virumaalt ning küla pillimees oli juba minu 

vanaisa vanaisa. Oma vanaisa ning tema õdesid-vendi mäletab ema ikka laulmas, 

pilli mängimas. Kõik pereliikmed tõid välja, et laulmine ja pillimäng on alguse 

saanud juba lapsepõlves. 

Minu vanaisa, onud ja onutütred on õppinud muusikat muusikakoolis – kas 

klarnetit, saksofoni, klaverit või viiulit, mõned pereliikmed õppinud mingit pilli 

mängima iseseisvalt. Onutütar Kelly õpib Viljandi Kultuuriakadeemias. Seega 

enamik minu pereliikmeid oskab mängida mingit pilli või lausa mitut instrumenti, 

ka rahvapille. Koorid, ansamblid, bändid – saab pika nimekirja kollektiividest, kus 

minu pere liikmed on mänginud või mängivad. Olgu tegu siis koolikooride või 

rahvamajade kooride, orkestrite ja ansamblitega, Lahemaa Rahwamuusikutega või 

Kelly`s Puzzle nimelise bändiga. Kelly üllitas oma esimese muusikavideo 2015. 

aastal ning 2019. aasta alguses ilmus Kellylt plaat tema lauludega.  

Loomulikult on kõikidel olnud palju esinemisvõimalusi, alates koolikontsertidest 

kuni esinemisteni välismaal. Mitmed meist on lapsepõlves osalenud 

traditsioonilisel Haljala valla laste lauluvõistlusel. Miia on mitmel aastal osalenud 



51 
 

Laulukarusselli konkursil ja 2015. aastal jõudnud lõppvooru esinema televisiooni. 

Kelly pani end proovile „Eesti otsib superstaari“ konkursil. Gümnaasiumiaastatel 

osales Kelly edukalt muusikaolümpiaadil nii maakonna kui ka üle-eestilises voorus. 
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2. 
Kokkuvõte 

 

Haljala Kooli 7. klassi õpilase  Meriliis Õunpuu kodu-uurimistööst 

   RAHVAMEDITSIIN ENNE JA NÜÜD 

Juhendaja: Külli Heinla 

 

Traditsioonilise meditsiini kõrval saab inimene valida ka alternatiivsete 

(rahvameditsiini) võtete ja ravivahendite vahel. 

Uurimistöö teema „Rahvameditsiin enne ja nüüd“ valiti huvist rahvameditsiini ja 

maagia temaatika vastu. Uurimistöö eesmärgiks seati tutvuda rahvameditsiinialase 

kirjandusega ning uurida, milliseid ravitsejaid on tegutsenud kodukandi Haljala 

ümbruses minevikus ning iseloomustada tänapäeva selgeltnägija/nõia Marilyn 

Kerro tegevust, samuti taheti teada, milliseid rahvameditsiini võtteid tunnevad töö 

autori eakaaslased. 

Töö esimese peatükis vastatakse teatmekirjanduse abiga küsimusele, mis on 

rahvameditsiin. Rahvameditsiini võtted põhinevad uskumustel ja maagial. Ravima 

asusid omal ajal targemad ja osavamad, tekkisid targad ja nõiad. Rahvaarstide 

tegevuses põimusid vanad uskumused, kogemused ja oskused. 20. sajandi jooksul 

ning 21. sajandil. on rahvameditsiin üleilmastunud ning rikastunud uute 

teadmistega.   

Töö teises peatükis antakse ülevaade Haljala kihelkonna ravitsejatest 19. sajandil ja 

20. sajandi algul. Nii on teada tarku/ravitsejaid Liigustelt, Tatruselt, Kavastust, 

Kõldust, Aukülast ning teistest kihelkonna küladest. Rõugepanemine oli 

omaaegsete köstrite ülesanne. Arstijaoskond avati 1901. aastal esiagu Aasperes, 

1936. aastal valmis arstimaja Haljalas. 

Kolmandas peatükis antakse ülevaade tänapäeva selgeltnägijast ja tervendajast 

Marilyn Kerrost, kes õppis Haljala gümnaasiumis ja lõpetas siin põhikooli. Pärast 

keskkoolihariduse saamist tegutses ta modellina, kuid kuulsuse tõid talle 

„Selgeltnägijate tuleproovi“ saated Venemaal. 

Praeguseks on Marilyn Kerro Moskvast tagasi ja elab Rakveres. Ta on avanud oma 

müstika ja kristallide poed Tallinnas, Tartus ja Rakveres. Peale poolvääriskividest 

ehete pakutakse seal küünlaid ja viirukeid, Marilyni käsitsi tehtud voodoo-nukke ja 
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tema ning Aleksandr Šepsi disainitud Taro kaarte. Oma veebilehel jagab ta 

nõuandeid kivide-abistajate kohta, rituaalide kirjeldusi jms. Marilyn Kerrolt on 

2016. aastal ilmunud raamat „Saatuse peegelpilt“, kus ta kirjeldab juhtumeid, mille 

puhul inimesed temalt abi on palunud. Põhjalikult on iseloomustatud kivide 

omadusi. 2019.aasta Marilyn Kerro kalendris on samuti iga kuu kohta nõuandeid ja 

ennustusi, välja on valitud sobivad kristallid, küünlad, viirukid ja rituaalid. 

Töö neljandas peatükis tehakse kokkuvõte rahvameditsiiniga seotud küsitlusest, 

millele vastas 54 Haljala kooli 6., 7. ja 9. klassi õpilast.  

Küsitluse analüüsist selgus, et ravimtaimi ostetakse enamasti apteegist, kuid on ka 

kodusid, kus neid korjatakse. On ka kodusid, kus ravimtaimi ei kasutata. 

Rahvameditsiini vahenditest ja võtetest kasutatakse kõige rohkem raviteesid (51 

vastust), tehakse sisse hingamiseks auru (39 vastajat), palaviku leevendamiseks 

jalavanne (32 vastajat), kompresse (41 vastajat). Kasutatakse hane-, karurasva, 

mett või viina määrimiseks (31 vastajat). Tuntud on ka sibula ja küüslaugu 

kasutamine ravivahendina (32 vastust). 

Haigused, mille puhul rahvameditsiini vahendeid tarvitatakse, on köha, nohu, 

palavik, ka kõhu- ja hambavalu. Kompressidest ja määrimistest otsitakse abi 

päikesepõletuse või putukahammustuse korral. 

Kas tänapäeva 13–16-aastased noored teavad nimetada tänapäeva 

ennustajaid/nõidu, tunti kõige enam Igor Mangi (32 vastajat), teati ka Marilyn 

Kerrot (24 vastajat), teisi nimetati vähem. 

Kuidas õpilased suhtuvad maagiasse, andis enamik poisse vastuse, et nad ei usu 

maagiasse, üks noormees arvas, et maagia on võimalik, sest inimene ei oska veel 

kõike maailmas seletada. Tüdrukutest osa usub kas siis kividesse, õnnepaeltesse, 

õnne toovatesse esemetesse. Mõned andsid ka vastuse, et nad ei usu maagiasse, 

kuid kannavad poolvääriskividest ehteid, sest need on lihtsalt ilusad. 

Mina usun maagiasse mingil määral – vaimudega suhtlemisse ja kividesse. Lugenud 

Marilyn Kerro raamatut, tekkis mul maagia vastu suurem huvi. 
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3. 
Kokkuvõte 

 

Haljala Kooli 7. klassi õpilase  Cristel-Valeria Maasiku kodu-
uurimistööst 

   RAAMATUD MINU, MINU PEREKONNA JA EAKAASLASTE 

ELUS 

Juhendaja: Külli Heinla 

 

Lugemine kui vaimne tegevus on mõnele inimesele mõnus ja meeldiv, mõnele 

teisele tüütu ja mõttetu. 

Uurimistöö „Raamatud minu, minu perekonna ja eakaaslaste elus“ eesmärgiks 

seati anda ülevaade töö autori ja tema pere lugemisharjumustest, koguda 

raamatutega seotud lugusid ning analüüsida eakaaslaste suhtumist lugemisse. 

Lugema õppimist alustab inimene eelkoolieas ja teeb läbi erinevad etapid: näiline 

ja pildiline lugemine, siis veerimine ning seejärel vahetu lugemisoskus. Lugejad 

kasutavad eri lugemisstiile ning loevad erinevatel eesmärkidel. Lugemisega seotud 

probleemidest tehakse kokkuvõte uurimistöö esimeses peatükis. 

Töö teises peatükis kirjeldatakse töö autori lugemishuvi tekkimist ning praegust 

suhtumist raamatutesse. Vestluste kaudu pereliikmetega selgitati välja, milline oli 

ja on ema-isa ning vanaema suhe raamatutega, kuidas nemad suhtusid kooliajal 

kohustuslikku kirjandusse. Suur lugemishuvi iseloomustab mu vanaema ja tädi 

peret. Tänu vanaemale ja täditütrele on minustki saanud raamatusõber. 

Teise peatüki kolmandasse alapeatükki on koondatud nn raamatute lood: kuidas 

suhtuti raamatutesse nõukogude ajal, mis oli keelatud kirjandus ning millised 

kirjanikud keelatud autorid, mida tähendab sõna „raamatulevitaja“ jms. See osa 

tugineb vestlusele kirjandusõpetaja Külli Heinlaga. Materjali saamiseks selle osa 

kirjutamiseks tutvuti ka 2012. aastal tehtud teemakohase uurimistööga „Lugeda on 

mõnus“, milles analüüsiti Haljala kooli õpetajate lugemiskogemusi ja suhtumist 

raamatutesse-lugemisse. 

Uurimistöö kolmandas peatükis tehakse kokkuvõte küsitlusest, mis viidi läbi Haljala 

kooli 6., 7. ja 9. klassis, vastas 55 õpilast, neist 30 poissi ja 25 tüdrukut. 



55 
 

Küsitlusest selgus, et lugema õpiti enamasti 5-6-aastaselt. Lugemist õpetas kodus 

enamasti ema, aga seda võisid teha ka teised pereliikmed (isa, vanaema, õde); 

lasteaias loomulikult lasteaiaõpetaja. 

Peaaegu kõikidele lastele loeti lapsepõlves kodus raamatuid ette, lasteaias tegi 

seda kasvataja. Ainult neljale lapsele 55 vastajast ei loetud raamatuid ei unejutuks 

ega lugema õppimisel ette. Loeti enamasti muinasjuturaamatuid. 

Lemmikraamatut või raamatut, mis meeldiks, ei ole 13 küsimustele vastanud 

õpilasel. Ülejäänud vastajad tõid lemmikutena välja nii tuntud lasteraamatuid 

(„Karupog Puhh“, „Sipsik“, A. Lindgreni ja A. Kivirähki teoseid) kui ka uuemaid laste- 

ja noorsooraamatuid. Õpilastele meeldivad ka krimi- ja õuduslood. 

Kohustuslikku (soovituslikku) kirjandust ei meeldi lugeda paljudele õpilastele. 

Kolmkümmend neli õpilast vastas, et kui poleks kohustust lugeda, siis nad ei loeks 

üldse. 

Positiivsemalt suhtuvad lugemisse tüdrukud (21 vastajat): lugemine avardab 

silmaringi ja kujutlusvõimet, annab teadmisi, pakub ajaviidet ning meeldib. Poisid 

peavad lugemist tüütuks ja ajaraiskamiseks, lugemine ei meeldi ning ei viitsita seda 

teha, samas leiti, et raamatud ja lugemine on vajalikud. 

Küsitlus näitas, et suurem osa minu eakaaslastest ei hinda raamatuid ega lugemist. 

Mina kuulun sellesse vähemusse, kellele lugemine meeldib ning kes on 

raamatutega saanud sõbraks. 
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4. 
Kokkuvõte 

 

Tamsalu Gümnaasium 8. klassi õpilaste Eneli Mutso, Sandra Tinnuri ja 
Kreete Freienthali  loovtööst 

   PORKUNI LINNUSE JA MÕISA RADADEL 

Juhendaja: Maie Nõmmik 

 

Uurimistöös on antud ülevaade Porkunis Küngassaarel asunud piiskopilinnusest, 

hilisemast mõisast ja mõisa kõrvalhoonetest. Kõrvalhooned asusid nii Küngassaarel 

kui ka mujal Porkuni järve kaldal. 

Tallinna piiskopile kuulunud linnus oli olemas 13. sajandist alates. 15. sajandi lõpul 

Tallinna piiskopiks saanud Simon von der Borch rajas sinna aga tugeva ja 

suurejoonelise kastelli-tüüpi linnuse. Von der Borch´i järgi kutsuti kohta 

Borkholmiks (praegu Porkuni). Linnus purustati juba Liivi sõja alguses. 16. sajandil 

linnust praktiliselt enam ei kasutanud. Piiskopilinnuse varemed olid Küngassaarel 

näha veel 20. sajandi alguses. Praegu on sellest alles vaid väravatorn, kus paikneb 

Paemuuseum. 

Linnust on ajaloolaste ja arheoloogide poolt vähe uuritud. Sellega seoses on veel 

palju salapära, mis on andnud ainet rahva seas liikuvatele legendidele. Tuntuimad 

neist on nn Porkuni preiliga seotud lood. 

Endised Tallinna piiskopi valdused läksid 16. sajandil mõisnike kätte. Porkuni mõis 

kuulus algul Tiesenhausenitele. Viimaseks omanikuks sai Rennenkampff. Tema ajal 

ehitati mõisale uus historitsistlikus stiilis peahoone. Mõisasüda oli Rennenkampffi 

käes kuni 1939. aastani. Porkuni mõisas paiknes alates 1920. aastatest kurtide laste 

kool. Sel ajal tehti peahoone vastu koolile ka uus klassitsistlikus stiilis koolimaja. 21. 

sajandi alguses oli seal erivajadustega laste kool. Praegu seisavad mõlemad hooned 

tühjana. 

Enamus mõisa kõrvalhooneid on ehitatud 19. sajandi alguses, üks hilisemaid neist 

on meierei hoone. Kõrvalhoonete hulgas on ka peaaegu igas suuremas mõisas 

olnud viinavabrik. Kõrvalhooned on samuti klassitsistliku stiili elementidega. 

Nii linnuse kui ka mõisa ja selle kõrvalhoonete ehitamisel on kasutatud muude 

materjalide kõrval ka kohalikku paekivi. Meierei ja viinavabrik ootavad uusi 
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omanikke, osa hoonetest on kasutusel elamutena või majapidamishoonetena, osa 

lagunemas 

Kokkuvõttes püüdsime kirja panna olulisemaid ja huvitavamaid fakte nimetatud 

ehitiste kohta, valisime välja pildid hoonetest ja loodame, et oskame neist ka 

näiteks noorematele kaasõpilastele rääkida. Saime ise uusi teadmisi ja õppisime 

loovtööd vormistama. 
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5. 
Kokkuvõte 

 

Lasila Põhikooli 8. klassi õpilase  Denel Karriku uurimistööst 

   MINU VANAVANAEMA LILLI KARRIKU ELULUGU 

Juhendaja: Tiina Rumm 

 

Minu vanavanaema Lilli Helene Karrik (sünd Karus) sündis 12. jaanuaril 1926. aastal 

Virumaal Assamalla vallas metsavahi tütrena. Lillil oli üheksa õde- venda.  

Alghariduse sai Lilli Saksi algkoolis, mis oli 4- klassiline. Edasi alustas ta õpinguid 

1938. aastal Väike-Maarja keskkoolis, mille lõpetas 1946. aastal. Pedagoogilisse 

kooli astus ta 1949. aastal ja lõpetas selle 1956. aastal. 1951. aastal abiellus Lilli 

Boris Karrikuga ning nende perre sündisid kaks last. Lastest kõige vanem Maire ei 

ole abielus. Ta hooldas peale oma ema surma kaua aega isa Borissi. Maire elab nüüd 

Lasilas ühes kortermajas. Teine laps Lillil on Kaido, kes on minule vanaisa. Kaido 

abiellus 1977. aastal Ellega, kes on minu vanaema. Neil on kolm last: Karmo, Kahro 

ja Kaidi. Kahro on minu isa.  

Lilli asus Lasila kooli tööle 1946. ja töötas kuni 1950. aastani. Ta töötas Lasilas 

õpetaja kohuse täitjana. Kadila 7. a koolis töötas Lilli 1950. aastast kuni 1953. 

aastani. Ta töötas seal algklasside õpetajana ja kehalise kasvatuse õpetajana. 

Seejärel töötas ta Aruküla Algkoolis juhatajana ning kooli sulgemise järel 1961. 

aastast Loobu Algkoolis. Teist korda asus ta Lasilasse tööle 1963. aastal. Ta palus 

end Lasilasse üle viia, sest ta abikaasa asus tööle Lasila sovhoosi. Abikaasa ema elas 

Lasilas oma majas ning vajas hooldamist.   

Maaõpetajal olid käed alati tööd täis. Hommikul anti koolis tunnid, siis kiiruga koju 

perele süüa tegema ning loomi talitama. Laudas oli lehm, siga, kanad, pardid ja 

haned. Seejärel tuli jälle koolimajja minna, et ette valmistada igasuguseid üritusi.  

Iseloomult oli Lilli käre ja kange. Kui midagi pähe võttis, siis viis ellu. Noores eas 

püüdis ta ära õppida mootorrattasõidu. Külgkorviga mootorrattaga sõitu ei 

saanudki ta selgeks. Ükskord sõitis ta külgkorviga mootorrattal otse ühte suurde 

auku ja seejärel läks tal käeluu katki. See ei jäänud viimaseks õnnetuseks.  Kord 

mootoratast IZ 56 käivitades lõi vänt nii kõvasti tagasi, et lõi Lilli jalaluu katki. 
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Borissil oli auto ja Lilli tahtis ka autoga sõitma õppida. Kahjuks aga maandus auto 

Lasila tiigis.  

Sellel ajal oli elementaarne, et inimestelt nõuti iseloomuomadustena korda, 

austamist, kohusetunnet ja vastutust. Seda kõike esindas ka Lilli. Ta naeris laginal, 

kui talle miski nalja tegi. Tal oli vali hääl. Kasvultki oli ta suur inimene. Tema 

elutarkus oli: “Elu on liiga lühike, milleks kiskuda ülesse vimma”.”  

Lilli haigestus 1998. aastal vähki ja sellesse ta ka suri. 
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6. 
Kokkuvõte 

 

Lasila Põhikooli 8. klassi õpilase  Jane-Ly Kongi uurimistööst 

   KESKKONNASÄÄSTLIKKUS LASILA PÕHIKOOLI MOODI 

Juhendaja: Anu Õunap 

Uurimistööd “Keskkonnasäästlikkus Lasila Põhikooli moodi” hakkasin tegema juba 

novembris. Alustasin töö praktilise osaga, mis tegelikult võttiski enim aega. 

Koostatud sai küsimustikud ja samuti sai läbi viidud intervjuud. Märtsis tegin algust 

teoreetilise poolega suurema osa infost sain internetist ja lisatud sai juurde ka 

mõned enda jäädvustatud fotod.  

Lugedes erinevatel internetilehekülgedel keskkonnateemalisi kirjutisi, tunnen end 

palju targemana. Viimasel ajal on ajakirjanduses küll palju juttu olnud kliima 

soojenemisest, kuid osadest probleemidest polnudki ma kuulnudki. 

Keskkonnaprobleemide hulka kuuluvad näiteks rahvastikuprobleemid, 

happevihmad, osoonikihi hõrenemine, veekriis, energia - ja jäätmeprobleemid, 

taime - ja loomaliikide hävimine, pinnase hävimine ja kõrbestumine. Tänu sellele 

uurimistööle sain teada, et maailmas on erinevad organisatsioonid, kes tegelevad 

selle nimel, et meie maakeral ikkagi elu säiliks. Rakvere valla kodulehelt ja ka valla 

keskkonnaspetsialistilt saab vallaelanik piisavalt infot, et kuidas ohutult ja 

keskkonnasäästlikult jäätmetega tegutseda. Arvan, et meie vallas on hästi toimiv 

prügimajandus.  

Uurimistöö koostamisel sain ülevaate meie valla kui ka Lasila kooli 

keskkonnasäästlikest tegemistest. Hea meel on pandipakendite kogumise üle 

koolimajas, et prügi ikkagi sorteeritakse ning erinevaid materjale taaskasutatakse. 

Põnev oli lugeda algklassiõpetajate nippe taaskasutusest tööõpetuse tundides. 

Lahe oli meenutada küünlajahte ning koostegutsemisi ja korrastustöid pargis. Kõige 

enam meeldis mulle teha kaasõpilastega prügi sorteerimise mängu. Kuna olin seda 

eelnevalt ette valmistanud, siis sain isegi targemaks. Huvitav oli näha kuidas 

õpilased sorteerisid, kuna kõik sorteerisid erinevalt. Ma ei oleks uskunud, et 

sellesse nii positiivselt suhtutakse.  

Arvan, et kui kõik koos ühise eesmärgi nimel tegutseme, siis on võimalik olukorda 

maailmas paremaks muuta. Ka meie oma väikeses Lasila koolis saame veel 

keskkonnasõbralikumalt tegutseda. 
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7. 
Kokkuvõte 

 

Haljala Kooli 7. klassi õpilase  Miia Vase uurimistööst 

   VÄRVID HALJALA KIHELKONNA LÜROEEPILISTES 

RAHVALULUDES 

Juhendaja: Külli Heinla 

 

Eesti rahvaluule vanim kihistus on rahvalaul, milles väljenduvad meie esivanemate 

teadmised maailmast, usk, elukogemused, ilumeel. 

Uurimistöös „Värvid Haljala kihelkonna lüroeepilistes regilauludes“ vaadeldakse 

Haljala kihelkonna lüroeepiliste loomislauludes ning kosja- ja armustuslauludes 

esinevaid värvisõnu. 

Töö eesmärgiks seati tutvuda kodukandi rahvalauludega ning leida, milliseid 

värvisõnu neis leidub. Materjali uurimistööks koguti „Vana Kandle VI: 1. Haljala 

regilaulud“ (1989) väljaandest. Töö autor tutvus ka teemakohaste artiklitega, milles 

juttu eestlaste värvimaailmast. 

1969. aastal sõnastasid Brent Berlin ja Paul Key hüpoteesi värvuste nimetuste 

ühesuguse ajaloolise kujunemise kohta eri rahvustel ja eri keeltes. Nad jõudsid 

järeldusele, et maailma keeltes on 11 universaalset värvuste algnimetust, mis eesti 

keeles vastavad sõnadele must, valge, punane, roheline, kollane, sinine, pruun, 

purpurne, roosa, oranž ja hall. A. Viires tõdes,  et eestlaste värvisõnavara areng on 

suurtes joontes kooskõlas Berlin.Key teooriaga. Esimeses peatükis tehakse loetud 

artiklitest kokkuvõte. 

Töö teine peatükk annab ülevaate Haljala kihelkonna lüroeepiliste regilaulude 

värvisõnadest koos tekstinäidetega. Haljala kihelkonna rahvalaulud on eepilise 

kallakuga ning lüroeepiliste laulude osakaal on suur võrreldes teiste kihelkondade 

laulutavadega. 

Inimene on värvidele nimetusi andnud vastavalt vajadusele. Rahvalaulul „Loomine“ 

on kuus varianti ning räägitakse imelinnust, kelle munadest sünnivad taevakehad.. 

Värvisõnad sinine/punane/ kullakarvaline põõsa kirjeldustes esinevad 

paralleelvärssides. Imelind (peetud ka suitsupääsukeseks) on ka kolmevärviline: 

pealt sinine, alt valge, lõua alt punane. Laulu „Tähemõrsja“ värvisõnad seostuvad 
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riietusesemetega, peale punase esinevad mitmed liitsõnalised (räimekirja, 

vaherpuukirja, rähnekirja jt), mida ei saa kirjeldada põhivärvinimedega. 

Nii „Tähemõrsjas“ kui ka teistes kosjalauludes („Arg kosilane“, „Ehted varastatud“, 

„Äpardunud kosjad“ jt) nimetatakse hobuseid nende värvi järgi (kõrb, kimmel, 

linalakk jt), mis on ühtlasi ka hobuse sünonüümideks. 

Regilaulus on punane ja valge positiivsed – tähistades tervist, töökust, noorust. 

Laulus „Haige noorik“ kurdab mees, et võttis naise, kes oli priske ja punane, valge 

ja väleda, aga haige ning kehva naise kohta öeldakse ma sain musta ja rumala. 

Värvisõnad esinevad ka neiu sünonüümidena: punapärg, punapalg, valgepea, 

sinisäär; kala sünonüümiks on mustpea. 

Värvide nimetused iseloomustavad müütilisi olendeid (lind), puid ja põõsaid (suur 

tamm, suur saar, kolm põõsast); asju (riietusesemed, ehted jms) inimesi (neiu), 

loomi (hobune). Liitelised värvisõnad, näiteks viiruline ristiline, tähniline jt 

tähistavad mitte põhivärvisõnu ning on alliteratsiooni ülesannetes. Samuti aitavad 

luua alliteratsiooni liitsõnalised karva (päevakarva, pilvekarva jt)  ja kirja 

(roomekirja, räimekirja jt) liitsõnad. 

Erinevaid värvisõnu oli 42, neist põhivärvinimetusi kuus: punane, sinine, must, hall, 

roheline, valge, tinglikult ka roosa (ruosakarvaline). 
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8. 
Kokkuvõte 

 

Rakvere Gümnaasium 8. klassi õpilase  Mikk Bobõlski uurimistööst 

   VÄRVINIMEDEGA FRASEOLOGISMID JA NENDE TUNTUS 

ÕPILASTE HULGAS 

Juhendaja: Reet Bobõlski 

 

Minu uurimistöö oli teemal “Värvinimedega fraseologismid eesti keeles ning nende 

tuntus õpilaste hulgas”. Teema tundus huvitav ning soovisin rohkem piltlike 

väljendite kohta teada saada. Töö uurimisküsimused on: missuguseid värvidega 

seotud piltlikke väljendeid on eesti keeles ja kui hästi gümnaasiumiosa õpilased 

neid tunnevad; missugune on nende piltlike väljendite iseloom, kas erinevate 

värvinimetustega väljenditel on ka kindlalt positiivne või negatiivne tähendus. Töö 

eesmärk on analüüs erinevate värvinimetustega fraseologismidest ning nende 

tuntusest õpilaste hulgas. 

Peamiselt fraseoloogiasõnaraamatu abil koostasin andmebaasi, kus oli 135 

väljendit. Kõige enam on piltlikke väljendeid sõnaga must – 38 väljendit. Sellele 

järgneb valge, sinine, punane, hall, roosa, roheline, kollane, kuldne, pruun, 

hõbe(dane). Analüüsist selgus, et kõige enam on eesti keeles fraseologisme 

värvidega must ja valge, mis on ka kõige vanemad värvinimetused eesti keeles. 

Nendele järgnevad samuti vanad värvinimed: sinine, punane, hall. Teisi 

värvinimetusi esineb juba oluliselt vähem. Värviga must ja pruun on seotud ainult 

negatiivse sisuga väljendid. Värvidega sinine, kollane, punane, hall on seotud pigem 

midagi negatiivset tähistavad fraseologismid. Värvidega valge, roheline esineb nii 

positiivse kui negatiivse sisuga fraseologisme. Värv roosa tähistab aga pigem midagi 

optimistlikku, head. Samuti värvuseid tähistada võivad sõnad kuld(ne) ja 

hõbe(dane) on positiivse sisuga väljendites, kuid need sõnad esinesid analüüsitud 

fraseologismides materjali tähenduses. Otseseid võrdlusi värviga (nt punane 

nagu/kui...) oli 12 väljendis ehk 9% väljenditest. On üksikud väljendid, mis 

sisaldavad võrdlust, aga ei võrrelda otseselt värviga (nagu punane rätik härjale), 

teistes fraseologismides on kaudne, peidetud võrdlus või on värvi kasutamine 

väljendis kuidagi ajalooliselt kujunenud mingi seose tõttu (nt sinine leht, sest kunagi 

oli haigusleht helesinist värvi). 
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Et teada saada, kui tuntud on värvidega fraseologismid õpilaste seas, koostasin 

küsimustiku. Küsimustikku panin 23 värvidega seotud fraseologismi. Kokku vastas 

küsimustikule 84 gümnasisti vanuses 16-18. Selgus, et õpilased ei tunne kuigi hästi 

värvidega seotud piltlikke väljendeid. Oli 3 väljendit, mida ei teatud üldse: pruun 

katk, valge pilet /valge pass, musta lehma piim. Oli väljendeid, mida teadsid vaid 

üksikud õpilased: valged jänesed, punane latern, punane nakkus, sinine esmaspäev, 

roheline kuld, valge joove, sinine esmaspäev, vana valge / viru valge. Vähe teati ka 

väljendeid punane supp (15%) ja must ots (14%).Viis enim tuntud väljendit olid: 

roosad prillid; must mure; mustad prillid; must surm; valge leht. 

Õpilaste vastustest selgub ka see, et on väljendeid, mida seostatakse negatiivse või 

positiivsega ka siis, kui väljendi täpset tähendust ei teata. Domineerivalt negatiivne 

tähendus anti järgmistele väljenditele: must surm, pruun katk, punane supp, 

punane nakkus, punane kukk, punane latern, kollanokk, valge joove, must ots, 

mustad prillid, mustad päevad, must mure. Samas oli väljendeid, mida seostati 

valdavalt millegi positiivsega: roosad prillid, rõõska ja roosa, vana valge / vabariigi 

valge, valge leht, valge pilet / valge pass. Oli väljendeid, mille vastuseid olid 

valdavalt neutraalsed: roheline kuld, sinine leht, valged jänesed. Oli väljendeid, 

milles  domineeris küll negatiivne, aga osa vastajaid pakkus ka väga positiivseid 

variante: sinine esmaspäev, musta lehma piim. Väljendi valge vares selgituste 

hulgas oli nii positiivseid, negatiivseid kui neutraalseid vastuseid. Eelnevast saab 

väita, et värvid annavad suuna, mis tähendusega on väljend õpilase jaoks. Ka siis, 

kui väljendi tähendust (täpselt) ei teata, seostub värvidega must, pruun ja punane 

midagi negatiivset, värvidega roosa, valge midagi positiivset. 
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9. 
Kokkuvõte 

 

Rakvere Gümnaasium 8. klassi õpilase  Kristiina Kõrve uurimistööst 

   VANEMAD JA KAASAEGSEMAD USKUMUSED TERVISEST JA 

SELLE HOIDMISEST 

Juhendaja: Reet Bobõlski 

 

Töö uurimisküsimus oli: millised on vanemad ja kaasaegsemad uskumused tervisest 

ja selle hoidmisest. Vastavalt sellele seati uurimistöö eesmärgiks saada ülevaade 

vanematest ja kaasaegsematest uskumustest tervise ja haiguste kohta. 

Uurimistöö meetodiks on intervjuude abil lugude kogumine. Valimiks olid 

inimesed, kellel on olnud kokkupuuteid alternatiivmeditsiiniga. Lisaks nendele 

intervjueeriti ka ühte tervendajat, tervendajate lähisugulast ja ühte arsti. Kõik 

intervjueeritavad olid seotud Virumaaga: nad elasid ja tegutsesid Virumaal või olid 

siit pärit. 

Uurimistöö käigus uuriti inimeste kogemusi alternatiivmeditsiiniga kokkupuutel ja 

nende lähedaste suhtumist sellesse, rahvapäraste ravivõtete kasutamist nende 

perekonnas ja  alternatiivravi mõju. Arstilt uuriti suhtumist alternatiivmeditsiini ja 

sellega kokkupuudet igapäevatöös. Tervendajatelt uuriti nende suhtumist 

tavameditsiini ja nende ravivõtteid, kust need pärit on. 

Uuringu käigus selgus, et inimesed suhtuvad alternatiivmeditsiini üldiselt hästi, 

mõnikord skeptiliselt. Inimesed, kes on pöördunud alternatiivmeditsiini poole, on 

sealt kõik mingil määral abi saanud. Eestis kasutatakse kergemate haiguste raviks 

väga palju erinevaid rahvameditsiini võtteid, paljude võtete efektiivsust kinnitab ka 

arst. Selgus ka, et tervendajad ei oli tavameditsiini vastu. 

Ajal, mil klassikaline meditsiin on väga laialt levinud ja kaugele arenenud, puutuvad 

inimesed ikkagi väga palju kokku alternatiivmeditsiiniga. Meditsiini teaduslik ja 

faktidele põhinev ravimisviis ei ole suutnud inimesi takistada ebatraditsioonilisi 

raviviise leidmast ning kasutamast. Iidsed teadmised peaks olema seotud 

tänapäevaste teadussaavutustega. 
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10. 
Kokkuvõte 

 

Simuna kooli 7. klassi õpilase Kaidi Ohno uurimistööst 

    SIMUNA KIHELKONNA AABITS 

Juhendaja: Siiri Kanarbik 

 

 

Uurimistööd tehes sain palju uusi teadmisi Simuna kihelkonna erinevatest 

paikadest ja siin kunagi elanud nimekatest inimestest. Aabitsasse saab veel lisada 

palju uusi andmeid. Uurimistööd kirjutades toetusin internetis leiduvale 

materjalile. Olen väga rahul, et valisin selle teema. 
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11. 
Kokkuvõte 

 

Kiviõli Vene Kooli 8. klassi õpilase Darjana Redkova uurimistööst 

    SÜMMEETRIA MEIE ÜMBER 

Juhendaja: Ljudmilla Danilova 

 

Valisin selle teema - „Sümmeetria meie ümber“- teemade pangast, mis oli pakutud 

mulle minu töö juhendaja - Ljudmila Danilova - poolt. Algul antud teema ehmatas 

mind, kuna tundus mulle liiga mahukaks. Praegu aga olen väga õnnelik, et valisin 

just selle teema, sest see tunduvalt suurendas minu teadmisi sümmeetria kohta.   

Käesoleva uurimistöö üldmaht on 30 lehekülge, nende hulgas ka 23 joonist. Töö 

koosneb teoreetilisest ja praktilisest osast.  

Teoreetine osa sisaldab peatükki pealkirjaga „Sümmeetria ja selle liigid“. Selles 

peatükis vaadeldakse sümmeetria kahe peamise tüübi kirjeldust: kujude 

sümmeetriat enda ja tasandi suhtes. Samuti teoreetilises osas on peatükk 

„Sümmeetria meid ümbritsevas maailmas“. Selles peatükis räägitakse 

sümmeetriast  arhitektuuris, looduses ja kunstis.  

Praktiline osa koosneb kolmest peatükist: „Küsitluse tulemused“, „Sümmeetria 

Kiviõli linna arhitektuuri näitel“ ja „Oma mustrite loomine“. „Küsitluse tulemuste“ 

peatükis on esitatud 8.“B“ klassi õpilaste hulgas korraldatud küsitluse tulemused. 

Peatükis „Sümmeetria Kiviõli linna arhitektuuri näitel“ on toodud 5 sümmeetria 

näidet, mida saab näha Kiviõli linna hoonetel. „Oma mustrite loomise“ peatükis on 

toodud: kaks erinevat Eesti Vabariigi temaatilist mustrit; üks telg- ja 

tsentraalsümmeetriaga joonis, mis oli loodud spetsiaalse Geogebra 

arvutiprogrammi abil; 4 kujundit, mis on tehtud uurimistöö autori enda poolt. 

Samuti see peatükk sisaldab mustrite loomise protsessi kirjeldust.   

Antud uurimistöö üheks peamiseks eesmärgiks oli küsitluse korraldamine, mille 

käigus uuriti õpilaste eelistusi sümmeetriliste ja asümmeetriliste objektide suhtes, 

mis aitaks töö hüpoteesi kinnitada või ümber lükata.  

Uurimistöö hüpotees on see, et sümmeetria on inimestele meeldivam kui 

asümmeetria.   
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Saadud tulemuste alusel saab teha järgmised järeldused:  

1. Suur osa inimesi märkab sümmeetrilisi objekte reaalses elus ning pööravad 

tähelepanu ka asümmeetriale.  

2. Kahjuks meie linnas on vähe ilusaid sümmeetriliselt õigeid arhitektuuri objekte.  

3. Oma ebatavalisuse pärast asümmeetria jääb paremini meelde.  

4. Sümmeetria ümbritseb meid igal pool.  

Sellega töö alguses püstitatud hüpotees leidis kinnitust. 
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12. 
Kokkuvõte 

 

Lasila Põhikool 8. klassi õpilase Martin Ottokari uurimistööst 

    SUMO EESTIS JA LÄÄNE-VIRUMAAL 

Juhendaja: Kristi Võhmar 

 

Uurimistöö “Sumo Eestis ja Lääne-Virumaal” eesmärgiks oli uurida sumo ajalugu nii 

Eestis kui maailmas, uurida sumo hetkeseisu Eestis ning välja selgitada, miks 

hakkavad noored üldse sumoga tegelema ja millised on nende eesmärgid seoses 

selle spordialaga. Selle väljaselgitamiseks töötas töö autor läbi palju teemakohast 

kirjandust. Lisaks viidi läbi uuring spordiklubi Eesti Karud sumoharrastajate hulgas.   

Tööd kirjutades sai autor teada palju uut sumo ajaloost. Põnev oli lugeda Kaido 

Höövelsoni elulugu. Üllatav oli asjaolu, et Eesti Karude spordiklubis treenib kõige 

rohkem sumoharrastajaid.   

Tööle püstitatud hüpoteesid kinnitust ei leidnud. Nii maadlemine peamise 

eesmärgina sumoga alustamisel, kui soov saada Euroopa meistriks olid küll 

küsimustiku vastustes välja toodud, kuid vaid 1-2 vastaja poolt.   

Probleemidest uurimistöö koostamisel võib välja tuua asjaolu, et eestikeelset 

sumoalast kirjandust on avaldatud väga vähe. Seega on autor suures osas 

tuginenud oma töös ühele raamatule. Samuti ei olnud võimalik leida andmeid kõigi 

tiitlivõistluste medalivõitjate kohta.  

 


