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Tallinna Arte Gümnaasiumi õhu kvaliteet 
 

Maria Jeanette Aas, Kätlin Piiskop, 12. klass 
Tallinna Arte Gümnaasium 

 
Juhendaja: Janno Puks (Tallinna Arte Gümnaasium) 

 
Õhu kvaliteet on Tallinna Arte Gümnaasiumis väga oluline, kuna kooliga seotud inimesed veedavad 
seal suure osa oma ajast. Kõige tundlikumad sisekliima muutustele ning saasteainete 
kontsentratsioonile ruumiõhus on uurijate koolis noored õpilased ja eakamad õpetajad. Lapsed 
veedavad suure osa päevast (vähemalt 45%) just koolis ning seetõttu on väga oluline, et 
õppeasutuses oleks tagatud tervisele ohutu ning arengut ja õppimist soodustav keskkond. 

Käesoleva uurimistöö eesmärgiks on välja selgitada, kas õhu kvaliteet ja klassi õhukeskkonda 
mõjutavad tegurid on normidele vastavad. Tulemuste teadasaamiseks tegid autorid erinevaid katseid  
ja Velloman aparaatidega  klassiruumides, koridorides ja garderoobis. 

Uurimistöös uuriti 2012./2013. õppeaasta vältel Tallinna Arte Gümnaasiumi kooliruumides  õhu 
kvaliteeti, müra- ja valgustaset. Uurimistöös kasutati katse meetodit, selgitamaks välja, kas õhu 
kvaliteet vastab nõutud normidele. 

Katsed viidi läbi viies erinevas klassis ja koridoris, neljal erineval korrusel ning garderoobis. Katseid 
tehti kahel järjestikusel nädalal.   

Eksperimendi käigus mõõdeti CO2-e, O2-e, valguse, õhuniiskuse, temperatuuri ja mürataset. Katseid 
viidi läbi kahel järjestikusel nädalal kaks korda viies erinevas klassiruumis 129, 236, 308, 404 ja 409, 
neljal erineval korrusel koridorides ja garderoobis. Õppetunnis alustati katsete tegemist 10 minutit 
pärast vahetunni lõppu ning korrati iga kümne minuti järel, seega tehti ühe tunni jooksul kokku 3 
katset. Vahetundides viidi samuti läbi kolm katset, nende tegemist alustati 5 minutit pärast 
õppetunni lõppu, 5. minutiliste vahedega. Eksperimendi käigus jälgiti inimeste arvu klassis ning teisi 
õhukeskkonda mõjutavaid tegureid. 

Autorite arvamus enne uurimistöö tegemist osutus valeks, kuna õhu kvaliteet oli normidele vastav. 
Õpilased ei lahku koolist mitte halva õhu kvaliteedi pärast, vaid hoopis kõrge mürataseme tõttu. 

Uurimistöö käigus jälgiti  õpilaste arvu klassis ja ka teisi õhku mõjutavaid tegureid. Osade katsete 
käigus ületas müratase ettenähtud normi (68dB), mille ohtlik piir on eelnevalt töös välja toodud. 

Graafikute põhjal saavad uurijad väita, et Tallinna Arte Gümnaasiumi õhuniiskus, temperatuuur, 
valgustase, süsihappegaasi ja hapniku sisaldus vastavad nõutud normidele. 

Autorite püstitatud hüpotees müra kohta osutus osaliselt õigeks, kuna katsete käigus selgus, et kõrge 
müra tase tekitab peavalu ning selle tulemusel lahkuvad  tihti õpilased koolist poolest päevast. Müra 
tase ületas osades klassides ja vahetunni ajal koridorides ettenähtud normi piiri. Kõrge müra 
põhjuseks oli õpilaste valjul häälel kaasa rääkimine tunnis ning vahetunni ajal algklassiõpilaste seas 
populaarseks saanud kulli mängimine. Katsete põhjal järeldasid autorid, et õppetingimused ei ole 
õppetööks sobilikud. Tulemuste parandamiseks tuleks muuta õppetunni korraldust nii, et müratase ei 
ületaks klassiruumides normi piiri.  

Uurimistöös analüüsiti materjale internetist ja raamatutest, kus käsitleti puhast õhku, ruumide õhu 
kvaliteedi tähtsust, ruumiõhu kvaliteedi komponente, värske õhu aistingut ja ruumi sisekliimat 
mõjutavaid tegureid. 
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Tänapäeva valgusallikate võrdlus 
 

Ainika Adamson, 12. klass 
Hugo Treffneri Gümnaasium 

 
Juhendajad: Matti Laan (Tartu Ülikool) 

Madis Reemann (Hugo Treffneri Gümnaasium) 
 

Tänapäeval on käibel mitmeid erinevaid valguskarakteristlike erinevustega valgusteid, mida 
iseloomustatakse arvukate fotomeetriliste mõistetega, kuna enam ei piisa valgusallikate 
iseloomustamiseks vaid võimsuse mõistest. Lisaks on tarbekaupadena kasutatavate lampide kohta 
kaasnev informatsioon sageli kesine ning mitmetimõistetav. Ometi on valguse mõju tähtsus 
bioloogilistes protsessides suur ning seetõttu on ka oluline arvestada inimsilma spektraalse 
tundlikkuse kõveraga, valides sobivaid valgusteid elu- ja tööruumidesse. Samuti on energiasäästlikku 
arengut silmas pidades vajalik valida võimalikult valgusviljakaid valgusteid. 

Uurimistöös selgitasin tänapäeva valgusallikate tööpõhimõtteid ning iseloomustasin nende 
valguskarakteristlikke iseärasusi viie peamise valgustitüübi näitel: valgusdiood, fluorestsentslamp, 
hõõglamp ja selle kaks alaliiki: reflektorlamp ning halogeenhõõglamp. Kasutades fotomeetrit, 
vattmeetrit, luksmeetit ja ostsilloskoopi, registreersin valgusallikate valgustatuse sõltuvust kaugusest 
(sümmeetriatelje sihis), lampide suhtelisi valgustugevusi, valgusallikate suunakarakteristikuid ja 
kiirgusspektreid, valgusalliakte tarbitavat võimsust ning valgustatuse ajalisi muutusi. Viimaks hindasin 
valgusallikate valgusviljakust ning võrdlesin neid lampide turuhinna ja pakendile märgitud töötundide 
arvuga. 

Tulemustes selgus, et valgustugevus sümmeetriatelje sihis on suurim reflektorlambil, mistõttu on see 
efektiivseim kohtvalgusti. Suunakarakteristikalt olid fluorestsentslamp ja halogeenlamp enim 
sarnased oma konstruktiivse sarnasuse tõttu, kuid hajusaima karakteristikaga oli valgusdiood. Pikim 
aeg maksimaalse valgustatuse saavutamiseks oli fluorestsentslambil tema madalarõhulise 
gaaslahenduse tõttu, seetõttu ei sobi seda tüüpi lambid ruumidesse, kus valgusteid sageli sisse ja 
välja lülitatakse. Enim ühtis silma spektraalse tundlikkuse kõveraga valgusdioodi kiirgusspekter ning 
ühtlasi oli ka valgusviljakus suurim LED-il. Samas on hetkel valgusdioodide hinnad võrreldes teiste 
valgustitega tunduvalt kõrgemad, ent energiasäästlikkust silmas pidades võib prognoosida 
valgusdioodide laiaultausliku tarbimise kasvu.  
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Atsetogeniinide võtmefragmentide asümmeetriline süntees 
 

Ainika Adamson, 12. klass 
Hugo Treffneri Gümnaasium 

 
Juhendaja: Lauri Vares (Tartu Ülikooli Tehnoloogiainstituut) 

 
Bioaktiivsetes ühendites on kiraalsusel väga oluline roll. Sama ühendi erinevad stereoisomeerid 
võivad avaldada bioloogilistele protsessidele isesuguseid toimeid ning seetõttu on tähtis osata 
sünteesida kindla konfiguratsiooniga ühendeid. 

Atsetogeniinid (ingl k acetogenin) on bioaktiivsed looduslikud ühendid, millel on avastatud 
fungitsiidseid, tsütotoksilisi, insektisiidseid ja antibakteriaalseid toimeid. Neid ühendeid sisaldavad 
troopilise taimeperekonna Annonaceae liigid. Tegemist on teadaolevalt efektiivseimate kompleks I in 
vitro inhibiitoritena ning just nende selektiivne tsütotoksiline aktiivsus vähirakkude vastu on pannud 
aluse, et uurida atsetogeniinide potentsiaali vähiravimitena. Kahjuks on atsetogeniinide eraldamine 
looduslikest ühenditest äärmiselt keeruline ning ressursinõudlik. Seepärast on oluline luua võimalusi 
nende täielikuks sünteesiks. Senini raporteeritud sünteesimehhanismid on pikad ja seetõttu ka 
kulukad. 

Käesoleva uurimistöö eesmärgiks oli proovida rollinastaiini tüüpi atsetogeniini bis-THF fragmendi 
sünteesi, mis on oluliselt lühem seni teadaolevatest sünteesiteedest. Olulisemad etapid sünteesis 
olid 

 kolmiksideme stereospetsiifiline taandamine cis-kaksiksidemeks 

 bis-epoksiidi hüdrolüütiline kineetiline lahutamine 

 oksüdatiivne tsükliseerimine 

Eksperimentaalses osas näidati, et sünteesitee on toimiv. Oksüdatiivse tsükliseerimise etapp nõuab 
veel jätkuvat optimeerimist, kuid sellegipoolest on tegemist olulise läbimurdega rollinastaiini tüüpi 
atsetogeniinide sünteesis.  
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Õpilaste suhtumine õigekeelsusse Vanalinna Hariduskollegiumi kümnenda 
klassi õpilaste näitel 
 

Kertu Aer, 9. klass 
Vanalinna Hariduskolleegium 

 
Juhendaja: Krista Nõmmik (Vanalinna Hariduskolleegium) 

 
Uurimistöö eesmärgiks oli välja selgitada, missuguseid õigekirjavigu gümnaasiumisse sisseastujad 
teevad ning uurida testide tulemuste seost õpilaste keelehoiakutega. Töö käigus kaardistasin 
sisseastumistestides tehtud ortograafiavead, korraldasin VHKsse sissesaanud õpilastele kordustesti. 
Küsitlesin kümnendate klasside õpilasi, et saada teada, kuidas nad suhtuvad õigekeelsusesse. Lõpuks 
analüüsisin küsitluse vastuseid ja võrdlesin neid õigekirjaülesande lahendamise tulemustega. 

Uurimistöö tulemusena selgus, et õpilased pööravad enda arvamust mööda õigekirjale palju 
tähelepanu, aga kontrolltestides see ei ilmne. 63,5% õpilastest tunnevad ennast grammatikas 
kindlalt, aga ainult 40% poistest ja 50% tüdrukutest sooritasid kümnendas klassis tehtud testi 
paremini kui gümnaasiumi sisseastumistesti. Kuigi enamus õpilasi ei saa väga hästi õigesti 
kirjutamisega hakkama, on 49 õpilast 74-st siiski kindlalt ortograafia lihtsustamise vastu. 
Lihtsustamine ajaks neid veel rohkem segadusse. Lähedastega suheldes pööratakse tähelepanu 
õigesti rääkimisele ja kirjutamisele.  

Ka internetis jälgivad noored õigekirja rohkem, kui neist seda arvatakse. Enamikule õpiastest on 
õigekirjaoskus edasises elus oluline, aga kuus õpilast 74-st ehk 8,1% arvab, et eesti keele õigekiri 
nende tulevikku ja karjääri eriti ei mõjuta. Võõrsõnadele peaks gümnasistide arvates välja mõtlema 
eestikeelseid vasteid, mitte niivõrd kirjapilti eestistama.  

Kui kümme aastat tagasi suhtles iga päev aktiivselt inglise keeles 18% noortest, siis nüüd peavad seda 
eesti keelest paremaks väljendusvahendiks 13,5% õpilastest. Kui liita neile veel õpilased, kes 
suudavad nii eesti kui inglise keeles ennast võrdselt väljendada, siis on tulemuseks 33,8% õpilastest. 
See arv aga ületab kõigi varasemate uuringute protsentarvud. Järelikult on noored küll sõnades 
eestimeelsed, aga peavad ka vajalikuks olla tugevad populaarses inglise keeles.  

Uuringu tulemusi üldistades ei käi õpilaste minapilt vigaste õigekeelsustestidega kokku. Hea 
keeleoskus ei tule nii kergelt ja loomulikult kui arvatakse. 

Lähtuvalt uurimistöö tulemustest esitan järgmised ettepanekud:  

 emakeeleõpetajad võiksid rohkem õpilastel endil lasta hinnata enda toimetulekut emakeeles; 

 põhikoolis võiksid kõik aineõpetajad juhtida õpilaste tähelepanu õigekeelsusele;  

 kaaluda võiks rühmatundide võimalust, et õpilased saaksid areneda omas tempos, et need, 
kel õigekirjaga probleeme, saaksid võimaluse rohkem harjutada, ja need, kes väga hästi 
toime tulevad, saaksid näiteks kasvõi olümpiaadiülesandeid lahendada.  



13 

 

Pärandkultuuriaasta 2013: pärandkultuuriväärtused Saaremaal Pihtla 
vallas Sutu külas ja selle lähistel 
 

Mariliis Albert, 5. klass 
Saaremaa Ühisgümnaasium 

 
Juhendaja: Inge Vahter (Saaremaa Ühisgümnaasium) 

 
2. preemia keskkonnaalaste uurimistööde konkursil 5.–7. klassi arvestuses 

 
Keskkonnaministeeriumi eestvõttel on 2013. aasta nimetatud pärandkultuuriaastaks. 
Pärandkultuuri märke on meie ümbruses enamasti väga palju, kahjuks neid ei märgata ja 
niimoodi võivad need kaduda nii meid ümbritsevast keskkonnast kui ka meie mälust.  

Pärandkultuuriobjektideks ei ole vaid riigi kaitse all olevad kinnismuistised, nagu näiteks kalme- ja 
asulakohad, hiie- ja ohvripuud, ohvrikivid, pärimustega allikad jne. Tegelikult on veel suur hulk 
muid eri aegadel loodud kultuurimärke – kadunud külade vahelised metsateed, mahajäetud 
talude põlised õuepuud ning kohati säilinud kivikeldrid ja kiviaiad. Siia lisanduvad veel eestlaste 
kui maarahva eluviisiga seotud kultuurimärgid – turbalõikamiskohad, lubjaahjude varemed, 
tõrvaahjud jne. Kõigile neile püüti 2013. aastal kui pärandkultuuriaastal tähelepanu pöörata. 
Selleks on ka viimane aeg, sest aja jooksul need märgid tasapisi kaovad ja seetõttu kaovad ka 
sidemed oma juurtega. Kahjuks on palju hävitanud intensiivne põllumajandus ja maaparandus. 
Seega – on viimane aeg neile objektidele tähelepanu pöörata ja sobival viisil säilitada.  

Uurimistöö eesmärkideks olid: 

1. Kirjanduslike allikate põhjal anda ülevaade pärandkultuuriobjektidest, erilist tähelepanu 
pöörates Saaremaal esinevatele objektidele; 

2. Uurida, milliseid pärandkultuuriobjekte asub töö autori kodukohas, Saaremaal Pihtla 
vallas Sutu külas. 

Töö autor püüdis koos oma vanemate ja õdede-vendadega üles leida oma kodukohas olevad 
pärandkultuuriväärtused. Kuidas neid väärtusi edasi talletada järgmistele põlvkondadele, seda 
peab näitama tulevik. Uurimise käigus leiti kokku üle kümne pärandkultuuriobjekti ja neist kõigist 
tehti ka fotod. Käidi vanadel külateedel, leiti vana lubjapõletusahju jäänused, piirikive, puisniidult 
heinaküüni alus, kivikalmed, 13. sajandist pärit ohverdamiskoht jne. Huvitavateks paikadeks 
osutusid veel Lodenhoffi mõis ja Pälla mõis – viimane olevat olnud kunagine mereröövlite 
kindlus. Leiti ka Saaremaa muinaskangelase Piretiga seotud Piretikive. 

Autori vanemad koos oma lastega on juba palju pärandkultuuriväärtusi püüdnud korrastada ja 
säilitada. Näiteks puhastatakse ja hooldatakse puisniitu ning korrastatakse kiviaedu. Tööd selles 
osas jätkub veel aastateks. Kogutud on ka mälestusi nende objektide kohta, kõige rohkem sai 
siinkohal abi isa Meelis Albertilt, kelle sünnikoht ongi praeguses elukohas, st Sutu külas. Uuringu 
põhjal jõuti järeldustele, et vähemalt mõningaid neist peaks veel edasi uurima, sest 2012–2013. 
aasta sügis-talve jooksul jõuti neist põhjalikumalt uurida vaid osa. Kui seekord võeti suurema 
tähelepanu alla just kodutalu ja selle lähiümbrusega seotud paigad, siis edaspidi on kavas 
laiendada uuringuid ka kaugemal. Tundub, et Pihtla valla territooriumil on pärandkultuuriga 
seotud paiku palju.  

Töö kodukandi pärandkultuuriväärtuste uurimise ja talletamisega jätkub. 
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Gümnaasiumilõpetajate teadlikkus tähendusnihkelistest võõrsõnadest 
 

Robi-Jürgen Algo, 12. klass 
Saaremaa Ühisgümnaasium 

 
Juhendaja: Reet Igav (Kadrioru Saksa Gümnaasium) 

 
Eesti Keele Instituudi vanemkeelekorraldaja Tiina Leemets (2011) möönab, et tähendusnihked on 
filoloogile hästi märgatavad, ehkki tavakeeletarvitaja, kes peab võõrmõjuks pigem äratuntavaid uusi 
laensõnu, ei pruugi neid sellisena tajudagi. Mil määral uute võõrsõnade mass vanu 
väljendusvõimalusi kõrvale tõrjub ja kuivõrd võib põhjustada suhtlusraskusi senise tähendussüsteemi 
paigastnihutamine, näitab tulevik. 

Käesoleva töö eesmärk oli uurida, milliseid võõrsõnu kasutatakse uu(te)s tähendus(te)s; koostada 
küsimustik ja uurida abiturientide käest, mil määral nad teavad tähendusnihkelisi võõrsõnu; võrrelda, 
kui palju kasutatakse sõnu nende algses ja nüüdisaegses tähenduses; ning uurida, kas valitud sõnadel 
leidub noorte keeles veel teisigi tähendusi. Töö hüpoteesiks püstitati, et tähendusnihkelisi võõrsõnu 
kasutatakse enim nende nüüdisaegses, inglise keelest mõjutatud tähenduses kui algses. 

Käesoleva uurimistöö jaoks koostatud ankeedis paluti tänavu gümnaasiumi lõpetavatel noortel 
kirjutada laused, millest selguks kümne väljavalitud tähendusnihkelise võõrsõna kontekst nii esialgses 
kui ka nüüdisaegsetes tähendustes. Vastuseid koguti 100 ankeedile. Tulemuste analüüsist selgus, et 
noorte teadmised tähendusnihkelistest võõrsõnadest on ootuspärasest kesisemad ning vastet ei 
teatud ka sellistele kõnekeeles levinud sõnadele, nagu eepiline ja volüüm. Põhjuseks võivad olla nii 
süvenemisraskused kui ka vähesest lugemusest tingitud lausete koostamiseks vajamineva sõnavara 
nappus. Kuuendikul juhtudest ei tehta vahet sõnade esialgsetel ja nüüdisaegsetel kontekstidel, 
oletatavasti, kuna noored ei taju võõrsõnade toortõlkeid nüüdisaegsetena nende keelekasutusse 
juurdumise tõttu. Tuntuim tähendusnihkeline võõrsõna noorte keelekasutuses on volüüm, mis on 
käibel kõigi tema inglispäraste toortõlgetena, kuid ka teised kõnekeeles rohkem levinud sõnad, nagu 
realiseerima esialgses kontekstis ja eepiline, millest mõlemat oskas lausetes kasutada ligikaudu 
kolmandik vastanutest. Vähim tunti erialavaldkondadega seotud esialgse tähenduskontekstiga 
võõrsõnu. Olenemata inglise keele põhise koodikopeerimise populaarsusest noorte hulgas, ei ole 
noorte slängis levinud toortõlge ingliskeelsest sõnast realise – realiseerima ehk ‘aru saama’, mida 
võib pidada positivseks ilminguks. 

Töö eesmärgid täideti ja hüpotees leidis kinnitust. Noortele olid võõraimad poolte väljavalitud 
sõnade esialgsed tähendused ning üldiselt tuntakse rohkem nende nüüdisaegset tähendust 
käesoleva töö tulemusel enam kui kaks korda paremini. Üllatavana mõjus asjaolu, et kuuendikul 
juhtudest ei olnud noortel aimugi sõnade inglise keele mõjul tekkinud tähendustest. Edaspidistes 
uurimustes tasuks täpsemalt välja selgitada, kui palju on selliseid noori, kes suudavad luua seose 
hästi omaksvõetud tsitaatsõnade ja nende mugandvormide vahel. 
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Ilves (Lynx Lynx): bioloogiline ülevaade ja levikust 
 

Diana Alt, Elo Nõmm, 7. klass 
Saaremaa Ühisgümnaasium 

 
Juhendaja: Inge Vahter (Saaremaa Ühisgümnaasium) 

 
Ilves on tavaline loom Eesti loodusmaastikus. Suurte metsamassiivide elanikuna ta meile kergesti 
silme alla ei satu. Kunagi oli ilves meil Eestis nii haruldane, et ta võeti looduskaitse alla. Praegu on 
ilveseid Eestis nii palju, et neile peetakse mõõdukat jahti, kuigi ilvese arvukus on vähenemas. Ilvest 
peab kartma, sest haavatuna on ta võimeline inimest ründama. Samal ajal hirmujutud puu otsast alla 
hüppavast ja inimest ohustavast ilvesest on liigsed. Ilves on kasulik loom, metsas on ta haigete ja 
põdurate loomade hävitaja. Vaatamata sellele peab tegema pidevalt ilvesteuuringuid ja vajadusel 
nende arvu vähendama. Ilves kuulub rahvusvahelise tähtsusega jahiulukite hulka. Paljudes Euroopa 
maades on ilves üsna haruldane loom. 

Uurimistöö eesmärkideks olid: 

1. Anda ülevaade ilvese bioloogiast, levikust ning selgitada ilvese tähtsust ja kahjulikkust 
looduses. 

2. Anda ülevaade ilveste uurimisest ja küttimisest Eestis viimastel aastatel. 
3. Uurida, mida arvavad ja teavad ilvesest Saaremaa Ühisgümnaasiumi (SÜG) põhikooli 

õpilased. 
4. Anda ülevaade Saaremaal elanud ja elavatest ilvestest, seda nii ajakirjanduses esinenud 

artiklite kui ka küsitluse abil tehtud uuringu põhjal. 
5. Kanda Saare maakonna kaardile paigad, kus kahe viimase aasta vältel on ilvest kohatud.  

Töö praktilise osa käigus küsitleti Saaremaa Ühisgümnaasiumi põhikooli 5.–9. klassi õpilasi ja uuriti, 
kas nad on Saaremaal elavatest ilvestest midagi kuulnud ning kas nad kardavad ilvest. Selgus, et 229-
st vastajast 15% kartis vähemal või suuremal määral ilvest. Kartus tuleneb enamasti sellest, et info 
ilvesest kui verejanulisest kiskjast kandub edasi põlvest põlve ning ka mitmetes luuletustes ja 
juttudes on ilvest väga kurja metsloomana kujutatud.  

Andmeid küsiti ka keskkonnaametist. Keskkonnahariduse spetsialisti Maris Sepa kaudu saadi 
andmeid ka Eesti ulukiuurija Peep Männili käest. Selgus, et Saaremaal ei ole väga täpseid 
ilveseuuringuid tehtud, kuna arvatavasti viimastel aastatel ilvestel siin järglasi pole olnud. 

SÜG-i 5.–9. klassi õpilased on siiski Saaremaal elavatest ilvesest kuulnud oma pereliikmete ja 
jahimeeste kaudu. Palju häid andmeid ilvese elu ja kohtumispaikade kohta saadi kohalikelt 
jahimeestelt. Küsitluse kokkuvõttena selgus, et viimasel kahel aastal on Saare maakonnas ilvest 
kohatud vähemalt üheksas paigas. Ilveste aktiivsemat tegutsemist on märgata Muhus, kus neid 
kahtlustatakse metskitsetallede murdmises. Seal elab arvatavasti neli ilvest, kaks vana ja kaks noort. 
Jahimeeste arvates võib ilveste vähesus olla tingitud sellest, et hundid murravad ilvese pojad maha. 
Hetkel ei teata, mis soost on Saare maakonnas elavad ilvesed, seetõttu ei olda ka kindel, kas neil 
järelkasvu saab olla. Jahimeeste andmetel on Saaremaal lastud vaid üks ilves, see oli 1993. aastal. 

Töö eesmärgid said täidetud, töö autorid leiavad, et ilvese seiret võiks edaspidi siiski teha, sest 
looduses viibijad aeg-ajalt kohtuvad ilvesega. Eriti tuleks tähelepanu pöörata Muhu ilvestele. Jääb 
lootus, et see huvitav loom Saaremaal edaspidi sigib ja teda võib looduses kohata ning arvamus, et 
selle uhke ning võrdlemisi ettevaatliku ja vaikse eluviisiga isendi kadumine Saare maakonnast on 
arvatavasti vaid aja küsimus, ei täitu. Samuti loodavad töö autorid, et nende tööga sai vähemalt 
osade inimeste jaoks kummutatud müüt puu otsas istuvast ja inimese kaela murdvast ilvesest.  
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Tartu Annelinna Gümnaasiumi 9.–11. klassi õpilaste kooli jõudmise seos 
bussiliinide sõidugraafikutega 
 

Viktor Anissimov, 12. klass 
Tartu Annelinna Gümnaasium 

 
Juhendaja: Merily Otsa (Tartu Annelinna Gümnaasium) 

 
Transpordil on tähtis roll inimeste igapäevases elus. Eriti vajalik on ühistransport, mis annab 
võimaluse linnaelanikel liikuda mööda linna ühest kohast teise – odavalt, mugavalt ja kiirelt. 
Käesoleva uurimistöö eesmärkideks oli: 

 uurida ühistranspordi tähtsust õpilaste elus; 

 kontrollida, kas hilinemine tundi võib olla põhjustatud ebakorralikke sõidugraafikutega; 

 mida oleks vaja ümber korraldada Tartu ühistranspordis; 

 kuidas suhtuvad õpilased Tartu linna ühistranspordi tasuvabaks muutmisse. 

Küsitlus viidi läbi oktoobri kuus 2012. a küsitluses osalesid Tartu Annelinna Gümnaasiumi 9. B, 10. L ja 
11. klassid. Küsitletuid oli kokku 50, nendest poisse oli 24 ja tüdrukuid 26. 9. klassi õpilaste arv oli 19, 
10. klassi õpilaste arv oli 14 ja 11. klassi õpilaste arv oli 17. 

Koostatud küsimustik andis autorile võimaluse uurida: 

1. kui tihti Tartu Annelinna Gümnaasiumi õpilased busse kasutavad; 
2. millised on nende bussivalikud; 
3. millistest linnaosadest tullakse kooli (aitas arvutada reisile kulunud aja ning vaadata, kas 

bussi sõidugraafikut võib pidada õpilaste hilinemise põhjuseks); 
4. milliseid ümberkorraldusi õpilaste arvates võiks Tartu Linnavalitsus läbi viia, et parandada 

Tartu ühistranspordi korraldust; 
5. selgitada välja õpilaste arvamus Tallinnas läbiviidud ümberkorralduste – tasuta 

ühistranspordi kohta. 

Tehtud uuringud näitasid, et: 

1. bussi sõidugraafikud ei ole õpilaste kooli jõudmise põhjuseks; 
2. vähem kui pooled 9.–11. klassi õpilastest kasutavad busse; 
3. ühistranspordil on tähtis roll Tartu Annelinna Gümnaasiumi õpilaste igapäevases elus, sest ta 

on üheks tähtsamaks koolituleku võimaluseks; 
4. tuntumateks bussi valikuteks on bussid nr 3, 5 ja 20, sest nad peatuvad Tartu Annelinna 

Gümnaasiumi juures; 
5. suuremal osal õpilastest kuulub kooli tulekuks bussiga umbes 7 minutit (Annelinna, 

Jaamamõisa ja Ülejõe linnaosast tulevatel õpilastel) ning kõige rohkem kulub umbes 25 
minutit (Veeriku, Ropka ja Ränilinna linnaosadest tulevatel); 

6. vaadates õpilaste pakutud ümberkorraldusi võib öelda, et Tartu Linnavalitsusel oleks vaja üle 
vaadata busside sõidugraafikud, suurendada busside arvu ja nende suurust (lasta 
tähtsamatele liinidele, nt nr 3 ja 5, suuremad bussid ning tuleks muuta busside marsruute. 

Siinkohal tahan tänada oma juhendajat Merili Otsat, kes oli alati toetav ja heatahtlik. Samuti tahaks 
tänada Aveliis Posti, kes aitas soovitustega ning aitas teha töös vajalikke  parandusi, ja küsitluses 
osalenud Tartu Annelinna Gümnaasiumi 9. B, 10. L ja 11. klasside õpilasi, kes olid nõus selles 
uurimuses osalema.  



17 

 

Jõekääru Suvekodu 1951–2012 
 

Jette-Mari Anni, 9. klass 
Tallinna Nõmme Põhikool 

 
Juhendaja: Reet Petermann (Tallinna Nõmme Põhikool) 

 
Üha enam võime näha ja kuulda uudiseid, mis kajastavad hirmu ning ärevust Eesti kultuuri ja 

identiteedi väljasuremisest. Ennustatakse eesti keele hääbumist. Teada-tuntud tõde on, et kui kaob 

keel, on oht kaduda ka rahvusel. Arvan, et hetkel ei ole see veel Eestimaa rahvale probleemiks, kuid 

samas peame olema valvsad. Järjest rohkem võime kuulda inglise keelest mugandatud sõnu kasutamas 

nii noori kui ka vanemaid inimesi. Noorte seas on vähenenud huvi oma juurte ning Eesti vanema 

kultuuri ja pärimuse vastu. Palju kuulatakse välismaist muusikat ja huvitatud ollakse rohkem muu 

maailma uudistest kui oma kodumaa sündmustest. Olen tähele pannud, et ka laulupeole minnakse 

üksnes formaalsuse pärast.  

Kui tänapäeval rändavad paljud eestlased omal algatusel välismaale õppima või õnne ning armastust 

otsima, siis möödunud sajandi kolmekümnendatel-neljakümnendatel sundis eestlasi rändama sõda. 

Väga paljud eestlased olid sunnitud jätma oma armsa kodu ja võõra võimu eest põgenema Rootsi, 

Saksamaale ja sealt edasi Ameerika Ühendriikidesse, Austraaliasse ja Kanadasse. Suur osa eestlasi 

rändas Põhja-Ameerikast just Kanadasse. Kodumaaigatsus oli suur ja nii üritati võõrsil säilitada ja 

hoida eestlust igal võimalikul viisil. 

Käesoleva tööga uurisin kanadalaste 1951. aastal loodud Jõekääru laagrit, mille eesmärk oli ja on 

tutvustada sealsetele noortele Eesti kultuuri ning hoida elus sidemeid kodumaaga.  

Eesti kultuur ja pärimus on mulle endale väga südamelähedased teemad, mis tegid ka uurimise väga 

nauditavaks. Minu töö eesmärk oli uurida, kas Jõekääru laager on aidanud säilitada Eesti kultuuri ja 

identideeti Kanadas ning kas laager on ka edaspidi, järgnevatel aastatel ja aastakümnetel, jätkusuutlik.  

Oma tööst järeldan, et eesti keele ning kultuuri hoidmine on väga aktuaalne teema eestlaste jaoks üle 

maailma. Suurimaks probleemiks eestluse elushoidmisel on peale rõhuv väliskultuur ja inglise keel. 

Peagi jääb eesti keele ja eesti meele hoidmine praeguste noorte kätte, kellest osad pole Eestis käinudki.  

Eestluse püsimist välismaal soodustavad nende ühised üritused ja kogunemised. Üheks nendest on 

Jõekääru Suvekodu laager Kanadas. Laager äratab noortes tõsist huvi oma eesti juurte vastu. Peamist 

rolli selle huvi äratamises mängib ainulaadne viis kultuuri tutvustamiseks lastele. Laager arendab laste 

eesti keelt suurel määral, sest laagris on lubatud ainult eesti keele rääkimine. Laste motivatsiooniks 

laagrisse tulemiseks on sõbrad, kodueestlased ja lõbus programm. Siit järeldan, et minu hüpotees on 

leidnud kinnitust, et Jõekääru Suvekodu laager on aidanud säilitada Eesti kultuuri ja identiteedi 

säilimist Kanadas ja laager on ka edaspidi ehk järgnevatel aastatel ning aastakümnetel jätkusuutlik. 

Soovitan laagris veel rangem ja kindlam olla eesti keele rääkimise suhtes. Samuti julgustan 

laagrijuhatajaid ning kasvatajaid meeles pidama traditsioone, sest traditsioonid on need, mis teevad iga 

laagris veedetud korra lapse jaoks koduseks ja meeldejäävaks. Lisaks soovin korraldajaile ettepaneku 

teha, et nad valiksid laagrisse kasvatajateks eelkõige Eesti eestlasi, kuna kodueestlased saavad lastele 

õpetada muuhulgas ka tänapäeva kultuuri ja edasiarenenud keelt. Loodan, et minu uurimistöö 

„Jõekääru Suvekodu 1951–2012” ärgitab ka eestis elavaid noori mõtlema eesti keele ja eestluse 

säilimisele nii Eestimaal kui ka  mujal maailmas.  
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Energiajookide tarbimise põhjused 16–20-aastaste noorte ja noorsportlaste 
seas 
 

Madina Azizova, 11. klass 
Audentese Spordigümnaasium 

 
Juhendaja: Eve Liis (Audentese Spordigümnaasium) 

 
Energiajookide teema on tänapäeval väga aktuaalne. Energiajookide kahjulikust poolest juba natuke 
räägitakse, kuid siiski noored ei tea, millist kahju nad nende jookide  tarbimisega organismile teevad. 
Valisin selle teema, et seda valdkonda veidi uurida. 

Uurimistöö teoreetilises osas rääkisin tervislikust toitumisest ja tervislikust eluviisist, treeningutega 
seoses toitumisest ja energiajookide tarbimisest sportimisel. Rääkisin ka energiajookidest üldiselt 
ning nendega seonduvatest aspektidest. Uurimistöö kvantitatiivses osas koostasin küsimustiku ja 
jagasin seda sotsiaalvõrgustikus facebook, analüüsisin saadud tulemusi ning tegin lühikese analüüsi 
kokkuvõte. 

Selle uurimistöö eesmärk oli välja selgitada energiajookide tarbimise põhjuseid 16–20-aastaste 
noorte seas. Nagu selgus, siis peamiseks energiajookide tarvitamise põhjuseks osutus selle meeldiv 
maitse. Paljud tarvitavad energiajooke ka sellepärast, et see annab neile energiat, kuid tegelikult ei 
teata, et see ei anna uut energiat, vaid kasutab organismis olemasolevat varuenergiat, mille tagajärjel 
on pärast veel kurnatum tunne. Algselt arvasin, et uurin 16–20-aastaste noorte energiajookide 
tarbimise põhjusi ja sagedust, kuid lõpuks uurisin ka nooremaid ning vanemaid kui 16–20-aastaseid. 

Uurimistöö hüpoteesiks oli, et sportlased tarbivad vähem energiajooke kui need, kes ei  spordi. 
Selgus hoopis, et energiajookide tarbimine on kõikide noorte seas sarnane, sõltumata sellest, kas nad 
tegelevad spordiga või mitte. Oli näha, et noored, kes spordivad üle viie korra nädalas ning keda 
võime nimetada tippsportlasteks, tarbivad mõnevõrra rohkem energiajooke kui tippspordiga 
mittetegelejad. Minu hüpotees ei leidnud kinnitust. 

Selle uurimistöö jaoks oli internetis palju materjale. Nüüd, kui töö tehtud, avastasin, et küsimustikku 
oleksin võinud lisada ka küsimuse, kus ma selgitan välja, kas vastaja õpib Audentese 
Spordigümnaasiumis või mitte. 

Kuna noorte seas on energiajookide tarbimine sagedane, siis arvan, et nende tarbimise 
vähendamiseks peaks energiajookide reklaamimise kõrval rohkem rääkima nende kahjust 
organismile. Arvan ka, et rohkem kauplusi võiks kehtestada ostupiirangu, kus alla 16aastastele 
energiajooke ei müüda. 
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Eritehnoloogial valmistatavate spordiriiete omadused 
 

Mark Basalõga, 11. klass 
Tallinna Saksa Gümnaasium 

 
Juhendaja: Ülo Kurig (Tallinna Saksa Gümnaasium) 

 
Sportimisel kannavad inimesed erinevatest materjalidest valmistatud spordiriietust. Tavaliselt ei tea 
tarbija erineva tehnoloogia ja materjali järgi valmistatud riietusest palju.  

Antud uurimistöö eesmärgiks oli välja selgitada eritehnoloogial valmistatud spordiriietuse eripära 
ning selle mõju inimkehale.  

Kättesaadava informatsiooni ja läbiviidud katsete põhjal selgus, et eritehnoloogial valmistatud 
rõivastel on:  

 Hea niiskusjuhtivus ehk hingavus – sportlane peab olema kaitstud liigniiskusega kaasneva 
ülekuumenemise eest. Seetõttu peab olema riietus mitmekihiline ja hea niiskusjuhtivusega.  

 Hea isoleerimisvõime – sportlase keha peab olema kaitstud hea isoleerimisvõime riietega 
külma eest.  

 Piisav kaitse väliste ilmastikuolude eest – riietus peab olema vee- ja tuulekindel, säilitades 
keha pinnal ning rõivakihtides normaalset mikrokliimat.  

Läbiviidud eksperimendid näitasid, et riietus peaks olema mitmekihiline, mida vajaduse korral saab 
ära võtta või juurde panna.  

Samuti leidis kinnitust, et kunstlikud materjalid nagu polüester, spandex, elastiin jne ei kahjusta 
tervist, vaid vastupidiselt, võimaldavad kehal hingata, pakkuda lihastele tuge ning aidata sportlasel 
parandada tulemusi. Tihtipeale on need materjalid kergemad võrreldes naturaalsetest materjalidest 
riietega ning pakuvad seetõttu ka suuremat võimalust vabaks liikumiseks.  

Uurimistöö jooksul tehtud intervjuudest selgus, et tavalisele spordiharrastajale on sportimisel kõige 
optimaalsem hingavust tagava eripäraga spordiriietus Nike Dri-FIT või Columbia Omni-Wick. Sellised 
tehnoloogiad on väga laialdaselt kasutuses ning sobivad nii sise- kui ka välistigimustes treenimiseks. 
Sellist riietust on võimalik kanda aastaringselt peaaegu kõikide spordialade harrastamisel.  

Spordiharrastajad, kes soovivad treenimisel oma kehale suuremat tuge pakkuda ning veelgi paremat 
enesetunnet saavutada, võiksid kasutada lisavõimalusi pakkuvaid eritehnoloogiaid nagu Nike 
Therma-FIT, Nike Storm-FIT, Salomon EXO SENSOFIT LAB, Columbia Omni-Freeze ZERO, GORE-TEX jt.  

Pärast treeninguid peab keha kindlasti puhkust saama ning lihased tuleb lõdvestada, et neid 
sportimise ajal saadud pingest vabastada. Selliseks puhuks on olemas Nike Pro Combat Recovery 
Hypertight tehnoloogia, mis aitab kehal taastuda.  

Uurimistöös käsitletakse ainult ühte osa spordimaailmas kasutatavatest eritehnoloogial põhinevatest 
riietest. Eritehnoloogial valmistatud riided on tänu tervist toetavatele omadustele võitmas üha 
suuremat populaarsust.   
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Tsunami tekkimise võimalus Läänemere piirkonnas 
 

Anna Bass, 12. klass 
Tallinna Pae Gümnaasium 

 
Juhendaja: Olga Balatševtseva (Tallinna Pae Gümnaasium) 

 
Käesoleva uurimistöö objektiks on tsunami Läänemeres. Töö eesmärgiks oli uurida, kuivõrd suur on 
tsunami tõenäosus Läänemere piirkonnas. Hüpoteesina oli püstitatud väide, et tsunami teke 
Läänemere piirkonnas on võimatu.   

Püstitatud eesmärgi saavutamiseks ja hüpoteesi tõestamiseks oli vaja lahendada järgmised 
ülesanded: 

 Seletada tsunami füüsikalisi seadusi; 

 Välja selgitada vajalikud tingimused tsunami levimiseks; 

 Käsitleda tsunami tekkimise võimalikke põhjusi Läänemeres; 

 Võrrelda Läänemere iseärasusi tsunami levimise tingimustega; 

 Analüüsida tsunami tekkimise võimalust Läänemere piirkonnas. 

Nende küsimuste lahendamiseks kasutas autor järgmisi meetodeid: 

 Teoreetilise kirjanduse ja seni tehtud uuringute analüüs; 

 Uuritud teooriate ja uuringute võrdlus, seaduspärasuste ja vastuolude analüüs. 

Käesolev uurimistöö koosneb sissejuhatusest, teooreetilisest osast, sisuanalüüsist ning kokkuvõtest. 

Teoreetilises osas keskendus autor tsunami tekkimise põhjuste käsitlemisele ning tsunami kui 
loodunähtuse iseloomustamisele. Selles osas sai autor teada, et tsunami on hiiglaslik merelaine, mis 
tekib meres, liigub suurel kiirusel maismaa suunas, jõuab randa ja langeb suurenenud kõrgusega 
maismaa peale kokku ning tsunamid tekivad veealuste maavärinate, maalihete, vulkaanipursete, 
atmosfäärsete protsesside, kosmiliste objektide kukkumise ja inimfaktori tagajärjel. 

Sisuanalüüsi osas analüüsis autor tsunami tekkimise võimalusi Läänemere piirkonnas, võttes arvesse 
Läänemere piirkonna eripära ja toetudes ajaloolistele faktidele, füüsika- ja loodusseadustele. Selles 
osas selgus, et kõikidest tsunami tekkimise põhjustest on ainult vulkaanipursked Läänemeres 
võimatud ehk kõik ülejäänud põhjused tsunami tekkimiseks on Läänemeres olemas. Kuid vaatamata 
sellele selgus ka, et tsunami tekkimine Läänemeres on ikka võimatu, kuna mere sügavus ei ole 
tsunami tekkimiseks piisav.    

Läbiviidud sisuanalüüsi põhjal leidis püstitatud hüpotees kinnituse, et Läänemere piirkonnas on 
tsunami teke võimatu.  
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Erinevate valgusallikate uurimine valgustatuse ja energiasäästu 
aspektidest 
 

Anton Bašinski, Angelina Vinogradova, Vesta Nalimova, 8. klass 
Narva Humanitaargümnaasium 

 
Juhendaja: Sergei Pavlov (Narva Humanitaargümnaasium, TTÜ Virumaa Kolledž) 

 
Diplom Õpilaste teadustööde riiklikul konkursil 

 
Energiatõhusus ja energiasäästlik kasutamine on praegu globaalsed problemid. Meid kui tarbijaid 
huvitavad tehnoloogiad, mis on majanduslikult kasulikud ühelt poolt ja loodusele sõbralikud teiselt 
poolt. Eestis, kus on vähe päikesevalgust, eksisteerib vajadus aastaringselt hoonete ja ruumide 
valgustuseks. 

Meie uurimistöö eesmärgiks on erinevate sama võimsusega (60 W) lampide omaduste uurimine ja 
võrdlemine neid valgustatuse ja energiasäästliku  aspektidest. Uurimiseks valiti tavaline Narva korter 
pindalaga 72 m2 ja arvutati välja erinevate lampide tarbitav elektrienergia hulk viie aasta jooksul, 
arvestades nende parameetreid. 

Hüpoteesiks oli oletus, et korteri valgustuseks on tänapäeval majaduslikult kasulikum kasutada 
säästupirne. 

Lampide parameetride uurimise käigus saime teada, et LED-lampide valguse efektiivsus on kõige 
suurem, valgustuseks kulub neid vähem. LED-lambid tarbivad kõige vähem elektrienergiat sama 
valgustuse saamiseks. Aga LED-lampide hind on tänapäeval nii kõrge ja see mõjutab inimeste valikut 
lampide ostmisel. Inimesed ostavad rohkem säästupirnisid, sest nende hind on madalam ja tarbivad 
suhteliselt sama elektrienergiat. Inimesed teavad, et säästupirnid sisaldavad elavhõbedat (ei ole 
loodusele sõbralikud, on ohtlikud), aga nende ostmine on majanduslikult põhjendatud.  
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Inimorganismi seisund enne ja pärast füüsilist koormust 
 

Oksana Baškirova, 12. klass 
Mustvee Vene Gümnaasium 

 
Juhendaja: Sergei Pavlov (Mustvee Vene Gümnaasium, TTÜ Virumaa Kolledž) 

 
Otsustasin teha uurimustööd teemal „Inimorganismi seisund enne ja pärast füüsilist koormust“. 
Antud teema valisin sellepärast, et viimastel aastakümnetel inimesed tunnevad füüsilise koormuse 
vastu üha rohkem huvi. Sport on tänapäeval väga aktuaalne ning otsustasin uurida, kuidas mõjub 
füüsiline pingutus meie organismile. Töö eesmärgiks oli teada saada, kuidas muutusid südamepulss ja 
arteriaalne vererõhk enne ja pärast kehalisekasvatuse tundi ning kas südamepulssi ja arteriaalset 
vererõhku mõjutavad inimese pikkus ja kehakaal, kas elulised näitajad lastel ja täiskasvanutel 
erinevad. Peale vastava kirjandusega tutvumist ning uurimistöö koostamist tegin järeldused:  

1. Peale füüsilist koormust südamepulss tõuseb nii lastel kui ka täiskasvanutel. 
2. Arteriaalne vererõhk ja südamepulss ei sõltu inimese pikkusest. 
3. Mida madalam on kehakaal, seda aeglasem on südamepulss. 
4. Lastel on pulss kiirem ning arteriaalne vererõhk kõrgem võrreldes täiskasvanutega.  
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Erinevate suuhooldusvahendite mõju kaariest tekitavale kuldsele 
stafülokokile 
 

Viktoria Belinskaja, 12. klass 
Narva Humanitaargümnaasium 

 
Juhendaja: Juri Afanasjev (Narva Humanitaargümnaasium) 

 
Peaaegu igal inimesel tekib probleem hammaste lagunemisega, mis on väga levinud haigus. Aga 
kuidas selle probleemiga võidelda, millised vahendid aitavad teha hambad tervemaks ja ilusamaks? 
Kas peame tegema kalleid puhastusi hambakliinikutes või saame kodus iseseisvalt hakkama? 

Uuringu eesmärgid 

1) Selgitada, kas Narva Humanitaargümnaasiumi õpilased teavad, mis on hammaste 
lagunemine. 

2) Selgitada, kui palju on hammaste lagunemine levinud Narva Humanitaargümnaasiumi 
õpilaste seas. 

3) Selgitada, millised suuhooldusvahendid mõjuvad Staphylococcus’e bakteritele ja milliseid 
saab kasutada ainult kaariese ennetamiseks. 

Hüpotees 

Tööstuslikult toodetud suuhooldusvahendid mõjutavad rohkem hamba lagunemist põhjustavate 
bakterite arvu vähenemist kui traditsioonilised abinõud.  

Anketeerimine viidi läbi 3., 6., 10. klasside seas. 

Mitmete mikroorganismides, mis viivad kaariese arenguni, valisime me Staphylococcus aureus’e, sest 
allikates oli selle kohta rohkem informatsiooni kui Streptococcuse kohta. 

Testiti anti-kaariese hambapasta „Жемчуг“, lastepasta, „Детский Жемчуг“, suuvee „Listerine“, 
suuvärskendaja „Albadent“, sidrunimahla ja kummelitee mõju Staphylococcus aureus’ele. 

Uuringu tulemused 

1) Suuvärskendaja ja kummelitõmmis ei tasu kasutada kaariese vastu, tulemusi ei saavuta. 
2) Sidrunimahla ja suuvett „Listerine“ tasub kasutada ainult profülaktika eesmärgil. 
3) Laste hambapastad võivad kaitsta hambaid kaariese eest. 
4) Kõige populaarsem küsitletud õpilaste seas oli hambapasta „Colgate“, mil osutus ühtlasi 

uuritud vahendite seast kõige tõhusamaks kaariese vastu.  

Uuringus Staphylococcus aureus’e kohta leidis hüpotees katseliselt tõendatud kinnituse, et kõige 
tõhusam vahend selle bakteri vastu võitlemiseks on tööstuslikult toodetud suuhooldusvahendid 
(hambapasta „Colgate“ ja laste hambapasta). 
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Valgud inimorganismis 
 

Jan-Joonas Bernstein, 12. klass 
Tallinna Mustamäe Gümnaasium 

 
Juhendaja: Malle Solnson (Tallinna Mustamäe Gümnaasium) 

 
Käesolev uurimistöö käsitles valkude tähtsust ja ülesandeid inimorganismis ning põhjendas nende 
tähtsust, omadusi ja ülesandeid inimese elus. Valkudega on seotud kõik organismi elulised 
protsessid, alates uute ainete sünteesist kuni laguproduktide eemaldamiseni. Uurmistöö põhines 
valdavalt kirjandusest ning internetist saadud materjalidele. Uurimistöö eesmärgiks oli anda ülevaade 
sellest, milline on valkude osa inimese elus ning kuidas need toimivad. Töö käigus viidi läbi ka 
teemakohased katsed, kus tõestati valkude olemasolu ksantoproteiini- ja biureedireaktsiooniga ning 
selgitati valkude määramist kvantitatiivselt Bradfordi meetodiga. Esimene pool uurimistööst rääkis 
valkude struktuurist, mitmekesisusest, biofunktsioonidest ja omadustest ning uurimistöö teine osa 
keskendus valkude päevasele vajadusele, liigsusele ja vaegusele ning sellega kaasnevatele ohtudele.  

Uurimistööst võib järeldada, et valgud on inimorganismi arvukaimad makromolekulid mitmesuguste 
funktsioonidega: transportfunktsioon, kaitsefunktsioon, ehitusfunktsioon jpm. Keemiliste tegurite või 
füüsikaliste mõjutuste toimel valkude struktuur ja omadused muutuvad. Valgud on universaalsed 
toitained, mille kestvad varud organismis puuduvad, seega valkude süntees on inimese organismis 
oluline. Täisväärtuslik toit peab sisaldama valku. Toiduvalkudega peab saama kõiki aminohappeid, 
kusjuures pidevalt just neid aminohappeid, mida inimkeha ise ei sünteesi. Valkudega on soovitatav 
katta kuni 15% toiduenergiast. Valkude vaeguse korral väheneb vastupanuvõime haigustele, tekib 
apaatia ja liikumisvõime langus. Liigne valgu hulk kujutab pikaajalisel tarbimisel ohtu inimese 
neerudele.  

Uurimistöös tehtud katsete põhjal võib öelda, et biureedireaktsooniga saab tõestada valkude 
olemasolu. Valke leidub nii riisis kui makaronides.  

Ksantoproteiinireaktsiooni põhjal võib järeldada, et nii riisis kui ka kohvikoores sisalduvad valgud ja 
aminohapped, mida saab edukalt tõestada lämmastikhappe lisamise, soojendamise, ammoniaagi 
lisamise ja vaatlusega. 

Bradfordi meetodiga saab edukalt tõestada valke kvantitatiivselt. 

Selle uurimistöö materiali saaks kasutada inimeste, eriti sportlaste harimiseks valkude teemal. Väga 
populaarseks on muutunud valgujookide joomine treeningul. Kahjuks paljud inimesed ei tea, mida 
nad valgupulbritega joovad ning käesolevast uurimistööst saaks vastava teema kohta palju 
informatsiooni. 

Töö teoreetiline osa koostati Tallinna Tehnikaülikooli toiduainete instituudi toiduteaduse õppetooli 
emeriitdotsendi Tiiu Lieberti juhendamisel. Üldvalgu kvantitatiivne määramine sai võimalikuks 
tänuTallinna Ülikooli doktorandile Kert Martmale. 
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Intertekstuaalsus Agatha Christie kriminaalromaanides 
 

Rait Bessonov, 11. klass 
Gustav Adolfi Gümnaasium 

 
Juhendaja: Anu Kell (Gustav Adolfi Gümnaasium) 

 
Käesoleva uurimistöö eesmärgiks oli tutvuda ning analüüsida kriminaalromaanide grand old lady 
Agatha Christie teostes esinevat intertekstuaalsust. Lisaks sooviti uurida lähemalt Christie elu ja 
loomingu seoseid ning seda, kust on Christie ammutanud intertekstuaalsust oma aegumatutesse 
teostesse. 

Antud uurimistöö puhul on tegemist kvantitatiivse empiirilise uurimusega, mille teostamiseks loeti 
läbi 37 Agatha Christie kriminaalromaani, kriminaaljuttude kuninganna autobiograafia ning mitmeid 
originaaltekste, millele Christie on viidanud. Teadaolevatel andmetel pole Agatha Christie teoste 
kohta eelnevalt samalaadset uurimust läbi viidud. 

Töö eesmärgiks oli leida vastused kolmele uurimisküsimusele. Esimene uurimisküsimus oli, millistest 
allikatest pärinevad Agatha Christie teostes esinevad intertekstuaalsuse näited ja kas neid saab 
teemade põhjal rühmitada. Teiseks soovis autor teada, kui laialdaselt esineb intertekstuaalsust 
keskmiselt ühe teose lõikes ning kolmandaks uuriti kasutatud intertekstuaalsuse konkreetset seost 
kirjaniku enda eluga.  

Uurimistulemustest tuli välja, et Agatha Christie teostes esinev intertekstuaalsus pärineb kas teiste 
kirjanike teostest, näiteks Shakespeare’i ja Tennysoni loomingust ning ka piiblist, antiikmütoloogiast 
või Christie enda teistest kriminaalromaanidest ning jaotub selgesti vastavateks rühmadeks. 
Intertekstuaalsuse alaliigina käsitletakse ka rühma, kuhu koondusid kirjanikele kui konkreetsetele 
isikutele suunatud viited. Üllatavalt paljudel Christie teostes esinevatel intertekstuaalsuse juhtudel 
on olemas konkreetne seos kirjaniku eluga. 37 kriminaalromaanis esines kokku 393 viidet ning ühes 
teoses oli keskmiselt 11 allusioonilist intertekstuaalsuse näidet. 

Saadud uurimistulemuste põhjal võib järeldada, et Christie oli laia silmaringiga erudeeritud inimene, 
vaatamata sellele, et ta ei omanud korralikku kooliharidust. Christie lemmikkirjanikuks oli suure 
tõenäosusega Shakespeare. Ükski autori läbi töötatud kirjalik allikas ei anna infot, kas Christie on 
lugenud Shakespeare’i tekste, aga allikmaterjalidele toetudes saab kindlalt järeldada, et ülimalt 
teatrilembese inimesena oli ta paljusid Shakespeare’i teoseid laval näinud. Igal juhul tundis ta 
Shakespeare’i loomingut silmapaistvalt hästi. Tähtsa järeldusena võib tuua välja ka seose 
antiikmütoloogiliste viidete ning Christie teise abielu vahel arheoloog Max Mallowaniga. Väga suure 
tõenäosusega omandas kirjanik oma abikaasalt nii mõnegi antiikmütoloogiaalase teadmise, mida ta 
ka hiljem teostes rakendas. Rohkete piiblile suunatud intertekstuaalsuse näidete põhjal saab 
järeldada, et lapsepõlves omandatud kogemused ning pühakirja lugemine kandusid viidete kaudu 
tema teostesse edasi. Tuginedes põhjalikule analüüsile, võib järeldada, et Christie tundis väga hästi 
oma kodumaa rahvuskirjandust. Väliskirjandusest tundis Christie kõige paremini prantsuse ning 
ameerika kirjandust. 

Kogutud uurimistulemuste ning järeldustega võib igati rahule jääda, kuna töö eesmärk sai täielikult 
täidetud. Käesolevat uurimistööd saab soovi ning vajaduse korral edukalt edasi arendada, sooritades 
veel põhjalikuma analüüsi ning luues kättesaadava materjali põhjal uusi seoseid Agatha Christie elu 
ning tema teostes esineva intertekstuaalsuse vahel. Käsitlemata jäid mõned romaanid ning 
käesolevast uurimistööst jäeti teadlikult välja lühijutud. Antud uurimistöö võiks olla teeviidaks 
mitmele potentsiaalsele samateemalisele uurimusele – käsitletavas valdkonnas on veel palju 
kaardistamata maid.  
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Alternatiiveneergia kasutamine Eestis 
 

Aleksandr Drozdov, 11. klass 
Haabersti Vene Gümnaasium 

 
Juhendaja: Tatjana Dudorina (Haabersti Vene Gümnaasium) 

 
Uurimistöö keskendus alternatiivenergia kasutamisele Eestis. Püstitatud hüpotees oli, et Eestis on 
suurenenud tendents alternatiivenergiaallikate kasutamisele.  

Töö ülesandeks oli võrrelda alternatiivse energiaallikate kasutamist Eestis ja välja selgitada kõige 
produktiivsemad ning läbi viia küsitlus mõnedes autori kooli klassides.  

Uurimistöö läbiviimisel jõudis autor selgusele, et Eestis kasutatavad energiaallikad on üsna 
produktiivsed. Nende kasutamine Eesti territooriumil kasvab. Alternatiivsed energiaallikad on 
konkurentsivõimelised ja võrreldes tahke kütuste põletamisel saadud energiaga ei tekita loodusele nii 
palju kahju.  

Töö käigus selgitati välja alternatiivenergiaallikate eelised ja puudused.  

Peale küsitlust, milles osalesid autori kooli õpilased, selgus, et enamus neist ei tea, mida kujutavad 
endast alternatiivsed energiaallikad. Mõned õpilased on sellest midagi kuulnud, kuid pole eriti 
süvenenud. Suur osa respondentidest vastas, et nende arvates on ökoloogiline olukord meie riigis 
rahuldav, kuid vajab tähelepanu. 

Hüpotees leidis töö käigus kinnitatust – Eestis on kasutusel mitmed alternatiivsed taastuvad 
energiaallikad. Need on hüdroenergia, päikeseenergia, bioenergia, tuuleenergia. Taastuvate 
energiaallikate kasutamine Eestis kasvab.  
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„Wikmani poisid“ kui autobiograafiline teos 
 

Maria Dolores Eerma, 12. klass 
Kadrioru Saksa Gümnaasium 

 
Juhendaja: Aija Sakova-Merivee (Tallinna Ülikooli Akadeemiline Raamatukogu) 

 
Uurimistöö küsimuseks oli, et kas Jaan Krossi „Wikmani poisid“ on autobiograafiline teos või mitte. 
Uurides erinevaid autobiograafiateooriaid ning kõrvutades Jaan Krossi elufakte raamatu peategelase 
omadega võib kokkuvõttes tõdeda, et „Wikmani poisid“ on suuresti autobiograafiline teos.  

Kross ise on välja pakkunud ühe autobiograafilisuse teooria: omaeluloolisus. Selle kohaselt on kõik, 
mis kestahes kirjutaja kirjutab, tema enese lugu. Seega võib väita, et ka kõikides Krossi teostes on 
tema enese lugu sees, mis teeb ühtlasi ka iga tema teose veidike autobiograafiliseks. 

Autobiograafilise lepingu teooria väidab, et autor sõlmib lugejaga niinimetatud autobiograafilise 
lepingu, mille tõenduseks on autori ja peategelase identsus. Sellisest autori ja peategelase 
identsusest „Wikmani poiste“ puhul rääkida ei saa.  Kross on küll mälestusteraamatus „Kallid 
kaasteelised“ klassipildi alla enda nime taha sulgudesse kirjutanud „Jaak Sirkel“, kuid samas väitnud, 
et päriselus oli Jaak Sirkel hoopis Ado Anderkopp.  

Kirjandusteoste puhul saame rääkida ka fiktsioonist ehk väljamõeldisest. Saab väita, et igas teoses on 
olemaks fiktsionaalset ainest, sest autor laseb paratamatult kirjandusliku teose kirjapanekul 
fantaasial lennata ning tulemuseks on paratmatus, et kõik antud teoses ei olen enam tõde. Seega 
võib ka seda „Wikmani poiste“ puhul väita.  

Kui vaadata Krossi enda elulugu ning raamatu„Wikmani poisid“ peategelase elulugu, on näha 
äratuntavaid seoseid ja sarnasusi: Krossi vanematel olid samasugused töökohad ja sotsiaalstaatused 
kui peategelase vanematel ning Kross ise on ka vanglas olnud ning sama saatus on olnud ka 
peategelasel. Samuti oli ta Kross hea luuletaja ja seda oli ka peategelane. Seega leidub palju ühist 
peategelase ning Krossi vahel. Kirjanik on ka lisanud mälestusteraamatusse „Kallid kaasteelised“ enda 
klassipildi, mille all on selgitavalt kirjas klassikaaslaste nimed ja sulgudes ning kursiivkirjas „Wikmani 
poiste“ tegelaste nimed. Samuti leidub raamatus lehekülg nimega „Mõned „Wikmani poisid““, millel 
leiame kuue klassivenna pildid, kusjuures vaid ühele neist on sulgudes lisatud: Penni prototüüp. 
Seega tekib küsimus, kas need fotod peavad edasi andma kellegi prototüüpi romaanist või kannavad 
need edasi lihtsalt ajastu hõngu? 

Uurimistöö käigus tekkis ka väike probleem. Kross on nimelt öelnud, et peategelane „Wikmani 
poistes“ ei olnud tema, vaid Ado Anderkopp, kuid miks siis on tema elulool ja peategelase omal nii 
palju ühist? Kross on kasutanud ühte ja sama pseudonüümi oma teostes, mis on osalt 
autobiograafilised. Kas saame siis käsitleda mõlemat mõistet koos?  

Samuti paistab silma Krossi kirjutatud teose „Mesmeri ringi“ alapealkirjas olev selgitus: 
romaniseeritud memuaarid nagu kõik memuaarid ja peaaegu iga romaan. See viitab jällegi, et Kross 
peab peaaegu iga enda kirjutatud romaani mõnes mõttes memuaariks, mis omakorda näitab, et 
teoses on kasutatud omaeluloolist ainest.  

Jättes kõrvale mõningad uurimistöös tekkinud küsimused ning keskendudes faktidele ja Krossi 
väidetele ja ka mõningatele autobiograafiateooriatele, saab autor väita, et Jaan Krossi „Wikmani 
poisid“ on siiski enamjaolt autobiograafiline teos.   
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Kaarma valla kaevude vee kvaliteet 
 

Helena Ellermaa, Merili Mänd, 9. klass 
Aste Põhikool 

 
Juhendaja: Ülle Soom (Aste Põhikool) 

 
2. preemia keskkonnaalaste uurimistööde konkursil 8.-9. klassi arvestuses, 

Diplom Õpilaste teadustööde riiklikul konkursil 
 

Käesolevas töös uuriti 22 Kaarma vallas asuva kaevu vee kvaliteeti nelja näitaja alusel: Ca/Mg, Fe, pH 
ja NO3. 

Käesoleva töö eesmärgiks oli anda ülevaade Kaarma valla kaevude joogivee kvaliteedist eelpool 
nimetatud kvaliteedinäitajate alusel, kasutades selleks erinevaid värvusteste ning teha katseid 
Kaarma vallas asuvatest saht- ja puurkaevudest võetud veega. Katsete tegemisel kasutati Aquanal 
Ökotesti ning Sera Testi laborikaste.  

Tulemustest selgus, et vee rauasisaldus oli piirnormidele (0,2 mg/l) vastav ainult neljas kaevus: Astes, 
Irasel, Koidulas ning Põllukülas. Teistel juhtudel oli rauasisaldus suurem (enamjaolt 1 mg/l) või 
puudus üldse. Vee pH uuritud Kaarma valla kaevudes kõikus piirmäära (6,0–9,0) ümber, mis vastab 
kehtestatud normidele. Kõik kaltsium-magneesiumi tulemused jäävad vahemikku 1,75 mgekv/l kuni 
2,65 mg-ekv/l. Tulemus on arvutuslik ning saadud näitajad vastavad kehtestatud nõuetele. NO3 
sisalduse analüüs uuritavatest kaevudest andis positiivse tulemuse vaid ühes – Tõrise kaevu vees. 
Samas ka Tõrise vee tulemus, 25–50 mg/l, jääb vastavate piirnormide piiresse.  

Töö hüpoteesiks püstitati, et Kaarma valla kaevude joogivesi vastab nõuetele, ehkki piirkonniti võivad 
vee erinevad näitajad, eriti kaltsium- ja raudioonide sisaldused, varieeruda. Töö eesmärgid täideti 
ning hüpotees, et Kaarma valla kaevude joogivesi vastab nõuetele, leidis kinnitust. 
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Füüsiliste- ja majanduslik-geograafiliste omaduste kajastus Ida-Virumaa 
omavalitsuste vappidel 
 

Stepan Fjodorov, 12. klass 
Narva Humanitaargümnaasium 

 
Juhendaja: Sergey Sharkov (Narva Humanitaargümnaasium) 

 
Uurimistöö teema on aktuaalne ja oluline, sest erinevaid sümbolid ümbritsevad meid igal pool: 
firmade logod, automärgid, lipud, vapid jne. Seejuures kõik inimesed ei tea, et igal sümbolil on oma 
lugu, seletus ja tähtsus.  

Töö põhieesmärk on uurida, kuidas on seotud Ida-Virumaa omavalitsused ja nende vapid. Eesmärgi 
täitmiseks oli vaja leida vastavat infot, seda analüüsida ja liigitada.  

Info saamiseks kasutas autoe erinevaid allikaid, põhiliselt olid need omavalitsuste ametlikud 
veebilehed, aga kasutati ka paari raamatut. Sümboolikaid puudutav info on avalik ja seda on palju, 
seega oli analüüs ja õige liigitamine keeruline.  

Tulemuseks oli, et 22 Ida-Virumaa omavalitsuse vapist 21 kajastab linna või valla omapära, mille 
autor rühmitas järgmiselt:  looduslikud (mets, reljeef, vesi, põlevkivi, kaunid paigad), majanduslikud 
(põlevkivi, kalandus, metsaparvetus jne). Vaid ühel vapil puuduvad kõik eelloetletud omadused. See 
on Iluka valla vapp, mille sümbolid kajastavad rahvuseepost „Kalevipoeg“.  

Tulemus on positiivne, sest omavalitsuste omanäolisus on kajastatud vappidel ja seega on vappidel ja 
sümboolikal tähtis roll, sest nii saame teada ühe või teise paikkonna omapära ja vanema sümboolika 
võrdlemisel uuemaga näeme piirkonnas  aja jooksul toimunud majanduslikke või looduslikke 
muutusi. Vapp on nagu kollaaž, mis näitab linna või valla lugu lühikes vormis. 
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Autotransport ja linna õhk 
 

Semjon Fortõgin, 11. klass 
Haabersti Vene Gümnaasium 

 
Juhendaja: Marina Zahharova (Haabersti Vene Gümnaasium) 

 
Töö eesmärgiks oli määrata süsihappegaasi sisaldust autode heitegaasides Tallinna linna rajoonides 
Mustamäel ja Ülemistel ning saadud tulemusi võrrelda Euroliidus lubatud piirnormidega.  

Töö hõlmab ökoloogilist teemat (keskkonda) ja on aktuaalne. 

 Andmete kogumise meetodiks oli valitud eksperiment. Uurimise käigus loendati autode arv, mis läbis 
valitud punkte ühe tunni jooksul. 

Vaatlused toimusid kaks korda päevas.  Saadud andmete alusel tehti arvutus erinevat tüüpi autode 
süsihappegaasi väljaheitmise valemi järgi.  

Uuringu tulemusel selgus, et süsihappegaasi kogus autode heitgaasides Mustamäel erines 
väljaheidetava süsihappegaasi kogusest Ülemiste piirkonnas. Uuringust selgus ühtlasi, et suurima osa 
autotranspordi poolt atmosfääri saastamisse annavad sõiduautod.  

Püstitatud hüpotees, et süsihappegaasi  kogus Tallinna linna õhus autori valitud punktides ületab 
lubatud normi, ei leidnud kinnitust. 
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Talud ja inimesed Sõmera külas aastatel 1940–2014 
 

Kristjan Haamer, 11. klass 
Kuressaare Gümnaasium 

 
Juhendajad: Sirje Kereme; Ene Schultz; Aime Haamer (Kuressaare Gümnaasium) 

 
Sõmera küla Saaremaal on autori ema ja vanaema sünnikodu. Selle küla nime on esimest korda 
mainutud 1453. aastal. Maapind on Sõmera külas liivane. Rünksavis on paiguti paepankasid. Küla 
maadel voolab kaunis, kõrgete kallaste ja allikatega Pühajõgi. Männimetsad vahelduvad segametsa ja 
kadastikuga. Hooned asetsevad Sõmera külas ringi ümber õue. Külas on vanadest aegadest säilinud 
mõned aidad, saunad ja keldrid. Samuti on küla sümboliks vana Hollandi tuulik. Endistest aegadest 
jutustavad neli säilinud rehielamut. Elu muutustest külas annavad märku vanad lagunenud kiviaiad ja 
talude varemed. Praegu on Sõmera külas 21 majapidamist. Kunagi on olnud selles külas rohkem 
talusid, ka inimeste elulaad on aastatega muutunud. 

Autor valis antud teema oma uurimustööks, kuna soovib saada ülevaadet elumuutustest Sõmera 
külas aastatel 1940–2014. Aastatega on paljud talud hävinud või maha jäetud. Autor uurib oma töös, 
miks on nii juhtunud ja kuidas on muutunud inimeste elu ja majapidamised külas.  

Töö käigus uuriti Sõmera küla talusid ja inimeste elusid aastatel 1940–2014 

Uurimustöö kestus oli 10.01.2013–31.04.2013 ning uurimustöös osales kaheksa inimest. 

Antud uurimustöö tehti kahes osas: 

 Fotomaterjali, andmete ja lugude kogumine Sõmera küla kohta 

 Andmete analüüs ja järelduste tegemine 

Uurimustöös ilmnes: 

 Sõmera külas oli enne 1940. aastat rohkem talusid kui tänapäeval, 

 talude peamiseks väljasuremise põhjuseks Sõmera külas oli kolhooside loomine Nõukogude 
ajal, 

 inimeste töötahe ei ole aastatega vähenenud, aga tänapäeval tehakse paljud tööd 
masinatega. 

Autori arvates on Sõmera külas elu peale 1940-daid aastaid olnud vilets. Autor mõistab, miks 
inimesed läksid maalt linna ega tahtnud enam kodutaludes elada. Põhjuseks oli kolhooside loomine 
ja Nõukogude aja seadused. Autor sai teada, et uue Eesti Vabariigi ajal hakkas küla vaikselt uuesti ellu 
ärkama, kuna inimesed said oma maad ja talud tagasi. Osteti isegi oma esivanemate talu võõraste 
käest tagasi. Praegune külaliikumine lisab jõudu ja teotahet taludesse. Autori arvates liigub küla 
areng paremuse poole. Tehakse palju küla ja inimeste heaks. Autori enda kodutalus Ohakal on 
aastatega palju muutunud. Maja on saanud uue ilme väljast ja renoveerimistööd jätkuvad sees, vana 
ait on saanud uue rookatuse.  Autor on märganud, et noored soovivad rohkem aega veeta maal, kui 
seal on nende jaoks loodud tegevuskohti. Näiteks kiiged, palliplatsid külaväljakutel.  

Autori valitud teema on oluline, et saada ülevaade küla ajaloo ja arengu kohta. Uurimustöö annab 
teavet järeltulijatele, kuidas erinevad ajastud on mõjutanud elu külas ja aitab väärtustada 
esivanemate pärandkultuuri.   
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Noorsportlaste ja spordiga mitte tegelevate noorte toitumisharjumused 
 

Marianne Haar, 12. klass 
Tartu Tamme Gümnaasium 

 
Juhendaja: Janika Kurg (Tartu Tamme Gümnaasium) 

 
Käesoleva uurimustöö koostamise ajendiks oli olukord, kus laste toitumine eirab nende ealisi ja 
treeningkoormustest tingitud vajadusi. Suurte tulevikueesmärkide tõttu jääb spordiga tegelevate 
noorte toitumine tihti tahaplaanile, kuid selleks, et spordis edukas olla, tuleb uurida ka noorte 
loomupäraste toitumisharjumuste mõju spordiharrastusele, nt sulgpallile.  

Noorte loomupäraseid toitumisharjumusi ja nende võimalikku mõju sulgpallile uurisin 
sagedusmeetodiga. Kõik vaatlusalused täitsid toitumise testi, sportlased lisaks veel treeningut 
puudutava ankeedi.  

Uurimustöö eesmärgiks oli välja selgitada, kas ja kuidas erinevad sulgpallurite ja spordiga mitte 
tegelevate noorte toitumisharjumused. Vaatamata sellele, et nii sportlaed (SP-d) kui ka 
mittesportlased (MSP-d) söövad keskmiselt kolm korda päevas, selgus lähemal vaatlemisel, et 
tegelikult olid uuritatavate toitmusharjumused tõesti erinevad. Sulgpalliharrastus mõjutas 
sulgpallurite toiduainete valikut eelkõige põhiliste toidukordade vahel: nad eelistavad 
mittesportlastest eakaaslastega võrreldes oluliselt sagedamini tarbida puuvilju, juurvilju, mahlasid ja 
toorsalateid, märgatavalt harvem aga krõpsusid. Uurimisel selgus ka, et spordiga mitte tegelevad 
noored söövad koolipäevadel oluliselt rohkem põhitoidukordade vahel kui sportlased. Lisaks sellele 
eelistavad SP-d süüa päeva jooksul (v.a hommikul) rohkem sooja toitu kui MSP-d. Sulgpallurite enim 
tarvitavaks joogiks trenni ajal on vesi ning alla veerandi eelistab spordijooki. Tööst tuli välja tõsiasi, et 
peamiseks põhjuseks, miks noored koolisööklas ei lõunasta, ei ole mitte lühikesed vahetunnid, vaid 
hoopis toidu kehv maitse. 

Seevastu kodus jäetakse toidukordi vahele siis, kui ei ole isu või puudub piisav aeg. Käesolevast 
uurimustööst kerkis rida mõtlemapanevaid küsimusi: kuidas on aja jooksul muutunud sportlaste 
toitumiskäitumine ja miks? Millised toiduaineid on hakatud eelistama ning mida vältima? Kui suurt 
rõhku võrreldes varasemaga panevad sportlased oma toitumisele ja selle jälgimisele? Need 
küsimused ootavad vastust edasises uurimustöös. 
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Peavalu ning selle ravimine looduslike ja keemiliste ravimitega 
gümnaasiumiõpilaste hulgas kolme Eesti kooli näitel 
 

Hanna Hollman, 12. klass 
Pirita Majandusgümnaasium 

 
Juhendajad: Ivi Rammul (Pirita Majandusgümnaasium) 

Mare Pent (Pirita Majandusgümnaasium) 
 

Peavalu on väga sage häire, mis annab märku, et midagi on organismis korrast ära. Enamikule meist 
on see ajutine seisund ja läheb ise üle või lakkab pärast mõne valuvaigistava keemilise või loodusliku 
preparaadi võtmist.  

Uurimistöö eesmärgiks oli välja selgitada, kui sageli esinevad peavalud gümnaasiumiõpilaste hulgas, 
mis on õpilaste arvates peavalu põhjusteks ja millega noored peavalu ravivad. Lähtuvalt töö 
eesmärkidest viis autor läbi küsitluse kolme Eesti kooli – Tallinna Reaalkooli, Pirita 
majandusgümnaasiumi ning Põltsamaa ühisgümnaasiumi gümnasistide hulgas. Küsitluses osales 320 
õpilast vanuses 15–20 eluaastat. Uurimistöö tulemusena selgus, et peavalu on igapäevane probleem 
vaid 2%-le gümnaasiumiõpilastest ning tavaliselt valutab õpilastel pea paar korda kuus. Saadud 
tulemuste põhjal saab järeldada, et noorte seas ei ole peavalu tundmatu, kuid õnneks ei ole ka väga 
sagedane häire.  

Teadaolevalt on peavalude levinumad tekkepõhjused haigused, stress ja pinge, magamatus, vale 
kehahoid, füüsiline pingutus, alkoholi tarvitamine, halb nägemine ning ravimid. Peavalude väga suur 
mõjutaja on keskkond. Tulemustest selgus, et gümnasistid peavad kõige sagedasemaks peavalu 
põhjuseks vähest magamist. Sellele järgnevad haigused, pingeline olukord ning füüsiline pingutus. 
Õpilaste arvates on sagedaseks peavalu põhjustajaks veel alkohol, liigne õppimine ja ülepinge koolis.  

Hüpotees, et kõige sagedamini esinevad peavalud Reaalkooli gümnaasiumiõpilastel, kuna neil on 
tundide arv nädalas keskmiselt kuue tunni võrra suurem kui Pirita Majandusgümnaasiumi ja 
Põltsamaa Ühisgümnaasiumi õpilastel ning kool asub Tallinna kesklinnas kõrge õhusaastega alal, 
kinnitust ei leidnud. Küsitluse põhjal selgus hoopis, et sagedamini valutab pea väikelinna kooli 
gümnasistidel. Võimalik, et suurlinna õpilased ei pööra peavaludele kiire elutempo juures lihtsalt 
tähelepanu.  

Peavalu on võimalik ravida kahel viisil, kas keemiliste või looduslike ravimitega. Keemilistest 
ravimitest kasutatakse sagedamini paratsetamooli, ibuprofeeni ja aspiriini. Looduslikest vahenditest 
tuntuimad on lavendel, piparmünt, lõhnav neitsikummel ja harilik rosmariin. Suurem osa õpilasi 
(55%) eelistab ravida peavalu keemiliste valuvaigistitega, kuid ka looduslike preparaatide kasutamine 
ei ole päris tundmatu. Peavalu puhul on ravimtaimi kasutanud 28% vastajatest. Tulemused näitavad, 
et paljud õpilased ei ole teadlikud peavalu alternatiivse ravimise meetoditest ning kasutavad liiga 
sageli ja kergekäeliselt keemilisi preparaate, millel on palju kõrvalmõjusid. Arvan, et kui õpilased 
mõtleksid rohkem oma tervisele, siis ei kasutaks nad nii palju keemilisi aineid. Hüpotees, et 
väikelinna õpilased kasutavad peavalu ravimiseks rohkem looduslikke ravimeid kui suurlinna 
õpilased, leidis kinnitust. Põltsamaa ühisgümnaasiumis eelistab looduslikke ravimeid 35% vastajatest, 
samas Reaalkoolis vaid 13% gümnasistidest.  

Kiire elutempo juures tundub olevat põhiline oma valust kiiresti vabaneda, kuid seejuures ei mõelda 
oma tervisele pikemas perspektiivis. Noored peaksid oma tervist väärtustama. Selleks peaks ka koolis 
pöörama rohkem tähelepanu tervisekasvatusele ning sellele, kuidas haigustest ja valudest jagu 
saada. Tuleks tõsta noorte teadlikkust peavalu ennetamise võimalustest ning sellest, et kui peavalu 
on juba tekkinud, kuidas seda võimalikult kahjutult leevendada.   
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Elektrolüüdi konsentratsiooni ning elektroodide potentsiaalide muutmise 
mõju keemilise vooluallika toodetud üleüldisele energia hulgale ja elueale 
 

Steffen Holter, 12. klass 
Tallinna Inglise Kolledž 

 
Juhendaja: Marit Laos (Tallinna Inglise Kolledž) 

 
Uurimistöö keskendub keemilisi vooluallikaid mõjutavate tegurite analüüsimisele ning taolise 
energiaallika üldise efektiivsuse määramisele. Peamisteks käsitletavateks teguriteks on elektrolüüdi 
kontsentratsioon ja erinevate elektroodide kombinatsioonid. Lisaks maksimaalse energiakoguse 
leidmisele mõõdetakse aega, mil vooluallikas saab jätkata energia tootmist.  

Uurimisküsimusteks on: Kuidas mõjutab elektroodide potentsiaalide ja elektrolüütide 
kontsentratsioonide muutus elektrokeemilise vooluallika tekitatud pinge taset ning galvaanielemendi 
eluiga? Milline elektroodide ja elektrolüütide kombinatsioon võimaldab kõige efektiivsema 
vooluallika loomist? 

Esimeses katses vaadeldi vooluallika moodustatud pinge vaheldumist, muutes elemendi 
reaktsioonikonstanti ja vähendades anoodi ümbritseva elektrolüüdi kontsentratsiooni. Teine katse 
uuris anoodi lahustuvuse kiirust eesmärgiga määrata korrelatsioon energia tootmise ja 
galvaanielemendi teoreetilise eluea vahel. Mõlemas katses prooviti kasutada mitmeid erinevaid 
elektroodide kombinatsioone, et teha kindlaks, kuidas valmistada kõige tõhusamaid elektrokeemilisi 
vooluallikaid. 

Eksperimendi tulemused näitasid otsest suhet toodetud energia ning reaktsioonikonstandi  vahel. 
Kõige rohkem energiat tootsid elemendid madalate reaktsioonikonstantidega ehk vooluallikad, kus 
reaktsioon toimus kõige kaugemal keemilisest tasakaaluasendist. Toodetud energiahulka sai 
suurendada ka muutes elektroodide kombinatsioone nii, et metallidel oleks võimalikult suur 
aktiivsuste vahe, kuid katse näitas, et tõstes toodetud pinget suurendati ka kiirust, millega element 
läheneb tasakaaluasendile ning seega üleüldist efektiivsuse kasvu polnud. 
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Peavalu, selle põhjused, ravivõtted ja mõju 
 

Lisbet Jalakas, 12. klass 
Tallinna 32. keskkool 

 
Juhendaja: Reet Tomusk (Tallinna 32. keskkool) 

 
Uurimistöö teema on väga aktuaalne, kuna üha raskem on leida inimest, kellel pole kunagi peavalu 
esinenud. Tegu on ühe sagedasema terviseprobleemiga. Tihti ei pöörata piisavalt tähelepanu 
väikestele sümptomitele ning seega võivad jääda märkamata esmasümptomid tõsisema haiguse 
väljakujunemisel. Viimasel ajal on muutunud aina populaarsemaks tähelepanu pööramine füüsilisele 
tervisele, samas jääb tervis kui tervik varju ning tõsine terviserike (näiteks kasvajad) avastatakse juba 
raske haiguse mitmendas staadiumis.  

Töö eesmärk on välja selgitada, kas ning kui suurel määral valmistab peavalu inimestele probleeme 
igapäevatoimingutega hakkamasaamisel (näiteks kas ja kui tihti on inimesed pidanud planeeritud 
tegevustest loobuma peavalu tõttu). Lisaks uuritakse, kas inimesed teadvustavad endale selle valu 
tekkimise põhjuseid ning mis on eeldus parima ja efektiivseima ravi leidmiseks (arsti poole 
pöördumine). Samuti on eesmärk välja selgitada, mil määral inimesed tunnevad ja kasutavad 
erinevaid mittemedikamentoosseid võtteid kaebuste leevendamiseks.  

Uurimistöö jaguneb kolmeks sisupeatükiks ning need omakorda alapeatükkideks. Esimene 
sisupeatükk on koostatud erinevate eesti- ning ingliskeelsete teaduslike allikate põhjal, mida on 
kokku 28. Peamiselt tugineb töö eestikeelsele teoreetilisele kirjandusele. See peatükk jaguneb 
omakorda seitsmeks alapeatükiks, mis käsitlevad erinevaid teemasid: peavalu levimus, peavalu 
klassifikatsioon, peavalu tüübid, erinevad ravivõtted jne. Teises sisupeatükis selgitatakse, miks ja 
millist metoodikat kasutati ning põhjendatakse valimi moodustamise põhimõtteid koos lühikese 
ülevaatega uurimuse käigust. Kolmas sisupeatükk koosneb kahest alapeatükist: uurimustulemuste 
analüüsist ning selle põhjal tehtud järeldustest. Piltlikku ülevaadet küsitluses selgunud tulemustest 
annavad diagrammid. Neid toetavad lühikesed selgitavad kokkuvõtted.  

Uurimuses osales kokku 418 inimest. Neist 99% on elu jooksul peavalu kogenud. Tulemused näitavad, 
et eriti puudutavad peavalud just naisi. Inimesi, kes kogevad peavalu 1–2 korda kuus või sagedamini, 
oli koguni 65%. See näitab, et peavalu on tõsine probleeem, mis on väga levinud. Kõige sagedamini 
põhjustab peavalu vaimse koormusega pinge, mis tuleneb inimeste stressirohkest ja kiirest eluviisist. 
Populaarseimaks peavalu leevendamise viisiks osutus ravimite manustamine, kuigi suur osa 
vastajatest teadis ka erinevaid mittemedikamentoosseid võtteid ning nad mainisid, et on neid ise 
kasutanud. Vaatamata tõsiasjale, et suur osa vastanutest on korduvalt pidanud loobuma planeeritud 
tegevusest, pole nad pöördunud arsti poole peavalude põhjuste väljaselgitamiseks ega ka parima ravi 
leidmiseks. See näitab inimeste kergekäelist suhtumist, kuna märkamata võib jääda väljakujunev 
tõsine haigus.  

Peavalu on tõsine probleem ning sellesse ei tohiks suhtuda kergekäeliselt. Seda toetab ka fakt, et 
78% küsitlusele vastanutest pidas peavalu elanikkonna sagedaseks probleemiks.   
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Animatsioon 
 

Joanna Juhkam, Juulia Juhkam, 12. klass 
Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium 

 
Juhendaja: Gerli Laur (Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium) 

 
Lõputöö „Animatsioon“ on koostatud eesmärgiga uurida animatsiooni ajalugu, tehnikaid, 
valmistamise käiku ning luua ise erinevaid animatsioone. Töö aluseks on püstitatud hüpotees – kas 
on võimalik ilma koolituseta valmistada internetis leiduvate juhiste abil käepäraste vahenditega 
kodustes tingimustes peaaegu kõikides tehnikates animatsioone. Kuna animatsiooni valmistamine on 
keerukas protsess, siis antud lõputöö on valminud kahe autori koostööna. 

Animatsioon (ld anima – ’elustama’, ’hingestama’) on oma olemuselt liikumatute elementide 
esitamine viisil, kus illusiooni liikumine tekib vaataja teadvuses, mitte reaalsuses. Nimelt kui kujutisi 
vahetada ekraanil piisava kiirusega, tajub inimsilm seda liikumisena. Animatsioonfilmis algset 
liikumist ei toimu, film võetakse üles kaader-kaadrilt. Animatsiooni elemente on inimkond juba 
iidsetest aegadest alates kasutanud nii religioossetel, teaduslikel, hariduslikel kui ka 
meelelahutuslikel eesmärkidel ning mis on arenenud koopamaalingutest 3D arvutianimatsioonideni. 
Töös on peatutud ka Eesti animatsiooni ajalool. 

Lõputöö jaoks plaaniti teha iga animatsioonitehnika kohta üks lühike (umbes 30-sekundilise) näide, 
kuid lõpuks õnnestus valmistada neli animatsiooni: ümarnukk-, lamenukk-, liiva- ja 
piksillatsioontsioontehnikas. Teisi tehnikaid ei õnnestunud teha mitmete asjaolude tõttu – puudusid 
vajalikud vahendid (näiteks filmilindile joonistatava, klaasile maalitud või nõelekraananimatsiooni 
puhul); animatsiooni liik nõudis mitmeid erinevaid programme, mida internetist ei saa tasuta alla 
laadida (näiteks rotoskooptehnika ning arvutianimatsiooni puhul) või mis olid liiga aeganõudvad 
tehnikad (näiteks rotoskoop ja aegvõte).  

Lõputöös selgus, et enamus animatsioone on võimalik luua lihtsate ja käepäraste vahenditega, 
saavutades ka aktsepteeritava kvaliteediga tulemusi, mida kinnitasid ka animatsiooni alal pädevad 
asjatundjad – Heiki Ernits, Ülo Pikkov, Helen Unt, Martinus Klemet ja Mattias Mälk. Tagasiside saadi 
animatsioonile „Vaenlase köök“, mis oli kokkuvõttes positiivne. Kirjutati, et ilma koolituseta on 
animatsioonide autoritel õnnestunud väga hästi luua korralik ning terviklik animatsioon. Kiideti üldist 
pilti, kontseptsiooni, ideed. Mainiti, et arenguruumi on valguse paigaldamisel ning kaameratöö osas. 

Lõputööd saaks edasi arendada, nt kui võrrelda ilma koolituseta ning koolitusega tehtud 
animatsioone (täiustades töövahendeid ning üritades valmistada ka kõik ülejäänud 
animatsioonitehnikaid). Töö autoritel on plaanis animatsiooni valdkonnas ka võimaluse korral edasi 
tegeleda.  
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Kõrveküla Põhikooli õpilaste kujundlik keelekasutus 
 

Laura Jõgar, 9. klass 
Kõrveküla Põhikool 

 
Juhendaja: Esta Salmistu-Vaas (Kõrveküla Põhikool) 

 
Oma uurimistöös käsitlesin fraseologismide tundmist Kõrveküla põhikooli vanema astme õpilaste 
seas. Teoreetilises osas tutvustasin fraseologismi mõistet ja sarnasel teemal tehtud magistritööd ning 
artiklit. Analüüsis tõin välja kümme väljendit, mida teati kõige rohkem ja kümme väljendit, mida teati 
kõige vähem, samuti nende kõik pakutud seletused koos võimalike põhjustega iga klassi kohta eraldi. 
Tegin ka statistika 99 fraseologismi tundmise kohta igas klassis eraldi ja kõigis klassides kokku, kust 
on näha, mitu õiget ja valet vastust mingi klassi õpilaste seas esines. 

Tulin töö erinevate etappidega toime, kõige rohkem võttis aega statistika tegemine.  Esimene 
ülesanne osutus õpilastele liiga keeruliseks, mis võis olla ka üheks põhjuseks, miks selle tulemused 
olid teistest kehvemad. Teised ülesanded koostasin lihtsamad. Oleksin võinud ka jälgida, et ühes 
ülesandes poleks väljendeid, mis on üksteise sünonüümid ja mille seletused on peaaegu samad ning 
võivad seetõttu segadust tekitada. 

Tööd tehes sain teada, et Kõrveküla põhikooli vanema astme õpilastel ei ole suuri raskusi 
fraseologismide tundmisega – kõigi vastuste seas oli ligikaudu 74% õigeid vastuseid. Nagu arvata oli, 
on 9. klassi fraseologismide tundmise oskus parem kui 6. klassi oma, seega kinnitus Anneli Barani 
väide, et nooremad keelekasutajad tunnevad tunduvalt vähem fraseologisme kui vanemad. Üllatav 
oli, et 8. klassi õigete vastuste protsent oli kõrgem 9. klassi tulemusest. Selle põhjus võis olla, et 9. 
klassis oli rohkem vastajaid ja 8. klass viitsis rohkem vaeva näha. Osad 6. klassi õpilased ei viitsinud 
pingutada ja pakkusid vastuseid huupi. Seetõttu viis 6. klass mõne väljendi statistikas allapoole kui 
see teiste klasside tulemusi arvestades oleks olnud. Meie kooli õpilaste kohta saab järeldada sama, 
mida järeldas Reet Õunap oma magistritöös, et õpilased oskavad leida fraseologismidele tähendusi, 
kuid raskusi valmistab etteantud tähenduste valiku alusel fraseologismide leidmine, kui valikus pole 
liiga palju segadust tekitavaid variante. 

Edasi võiks uurida samade fraseologismide tundmist teistes koolides ja/või õpilaste oskust neid 
tekstis kasutada. Uurida võiks ka poiste ja tüdrukute erinevusi fraseologismidest arusaamisel. Lisaks 
võiks analüüsida ülejäänud 79 väljendit, mis ei olnud antud töö eesmärgiks.  
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Muldade happelisuse mõju taimestiku liigirikkusele Raadi-Ülenurme talu 
maa-alal 
 

Hanna Jõgi, 12. klass 
Võru Kreutzwaldi Gümnaasium 

 
Juhendaja: Kadri Paulus (Võru Kreutzwaldi Gümnaasium) 

 

 
 Käesoleva uurimistöö eesmärgiks oli uurida Kagu-Eestis Võru maakonnas Vastseliina vallas Raadi 
külas asuva Raadi-Ülenurme talu maa-alal oleva mullastiku happelisuse mõju sealsele taimestiku 
liigirikkusele. Lisaks on uuritud ka Kagu-Eestis Võru maakonnas Kärnamäe külas Piirisaare talu maa-
ala mullastikku samal eesmärgil. Uurimistöö koostamisel on kasutatud mitmeid erinevaid raamatuid, 
veebilehekülgi ning Paide ühisgümnaasiumi õpilase Anni Männili uurimistööd „Paide linna edelaosa 
puisniidu taimestik ja selle muutused“. Uurimistööd alustati välitöödega, mille käigus koguti vajalikud 
materjalid ja andmed taimedest ning mullastikust. Seejärel mõõdeti muldade happelisust, mille 
tulemuste ja välitööde andmete järgi koostati vastav uurimistöö. Välitööde algul rajati seitse 1 m² 
prooviruutu. Raadi-Ülenurme talu maa-alale rajati prooviruudud 1–5. Piirisaare talu maa-alale rajati 
prooviruudud 6–7. Igas prooviruudus määrati sealsed kasvavad taimeliigid. Kõige liigirikkamad olid 
esimene (19 taimeliiki) ja kolmas prooviruut (20 taimeliiki). Kahjuks suudeti esimeses prooviruudus 
kindlaks teha 18 ja kolmandas prooviruudus ainult 16 taimeliiki. Teises prooviruudus määrati 18, 
neljandas 10, viiendas 10, kuuendas 7 ja seitsmendas 8 taimeliiki. Kokku määrati seega 56 taimeliiki. 
Kõigis prooviruutudes olevatest taimedest oli kõige rohkem kõrrelisi ja korvõielisi, mis moodustasid 
kokku 32% kõigist määratud taimedest. Hiljem võeti igast prooviruudust 20 cm sügavuselt 
mullaproovid, mis viidi siseruumidesse kaheks nädalaks kuivama. Seejärel tehti mullaproovidest 
mullalahused, mille happelisus määrati Vernier mõõtevahendi pH Sensoriga. Uuringu tulemusena 
selgus, et mõlema uurimisala mullastikud on nõrgalt happelised (muldade pH varieerus vahemikus 
5,8–6,6) ning sobilikud enamikele taimeliikidele. Sealsetel mullastikel on kõige paremad tingimused 
happelembelistel taimedel. Lubjalembeliste taimede jaoks on sealsete mullastike mõningad 
mikroelemendid liiga kergesti omastatavad, mistõttu mõjuvad vastavad ained neile mürgina. Lisaks 
selgus, et Raadi-Ülenurme talu mullad on viljakamad kui Piirisaare talu mullad. Mullastiku liikidest 
esinesid erodeeritud mullad, leetunud mullad, leetunud huumuslikud mullad ja kahkjad leetunud 
mullad.   



39 

 

Keel kui sotsiaalne pädevus 
 

Liisbeth Kala, 11. klass 
Tallinna Kristiine Gümnaasium 

 
Juhendaja: Helmi Kelle (Tallinna Kristiine Gümnaasium) 

 
Minu uurimistöö eesmärgiks oli uurida keele ja kirjanduse tähtsust nii sotsiaalse pädevuse kui 
väärtuskasvatuse kujundajana, samuti soovisin saada rohkem teada raamatute lugemise mõjust 
noortele. 

Lugedes teemakohaseid artikleid, raamatuid ning dokumente, sain aru keelekultuuri tegelikust 
olulisusest tänapäeva ühiskonnas. Olenemata pidevast tehnoloogilisest arengust, ei kaota emakeel 
oma eksistentsi ega väärtust ajas. Lugemine on muutumas elitaarsemaks, ent ei kao. Vähemalt mitte 
nii kaua, kuni kirjutatakse emakeelseid dokumente ja teadustekste, nagu sõnas intervjuus kirjanik 
Sass Henno.  

Uurimuse käigus selgus, et keel ja kirjandus on inimese jaoks üks olulisemaid väärtusi, kujundades 
sealhulgas maailmapilti, aidates mõelda ja kaasa elada ning tulla üldiselt toime nii töö – kui ka 
sotsiaalelus. Võtmepädevuste varal saab väita, et kõigi kaheksa pädevuse jaoks on korrektne 
keeleoskus vähemal või suuremal määral vajalik. Pädevused ise on aga vundamendiks ühiskonnas 
toimetulekuks.  

Küll aga selgus küsitluse käigus noorte vastustest, et nad küll mõistavad lugemise olulisust, kuid ei loe 
sellegipoolest. See näitab, et küsimus on valikutes. Lugemine on muutunud teadliku inimese 
privileegiks ning eeliseks, mida enda kasuks rakendada. 

Üks huvitavamaid leide, mis töö käigus selgus, on kirjanduse seos lapsepõlve lugemusega. Nimelt 
selgus küsitluse käigus, et need õpilased, kellel on juba varases nooruses tekkinud huvi kirjanduse 
vastu, kas siis ise raamatuid lugedes või kuulates õhtuseid vanemate poolt loetud muinasjutte, 
naudivad siiani kirjanduse lugemist. Vastupidiselt need õpilased, kellel ei olnud varasemalt tekkinud 
meeldivat lugemisharjumust, ei harrasta seda tegevust nüüdki. Niisamuti ütles ka Sass Henno, et 
lapsepõlve lugemus on hilisemalt tema minapilti väga palju kujundanud ning on üks põhjus 
praegusele kirjanduslembusele. Selle põhjal selgub, et lugemisharjumus kasvab meisse koos 
väärtuskasvatusega kodust. 

Veel selgus, et kirjandusel on suur roll väärtuskasvatuse kujundajana. Kirjandusteoste lugemine, 
karakteritega samastumine, sündmustele kaasa elamine ja loetu lahti mõtestamine – need kõik on 
mõjuteguriks inimese mina-identiteedi kujunemisel. Analüüsides kahte sõnateost sai selgeks, kui 
palju on raamatute autorid kirjutanud oma mõtteid ridade vahele ning kui palju annab lugude 
mõtestamine aimu õigetest väärtustest. 

Olen äärmiselt õnnelik, et valisin just seesuguse uurimistöö teema, sest töö käigus õppisin palju uut 
ja vajalikku keele ning kirjanduse kohta. Nüüd oskan emakeelt veelgi rohkem hinnata ning raamatuid 
lugedes süüvida sügavamale sõnade taha.  
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Uus wimberglik eesti keel 
 

Lauriine Kalajas, 10. klass 
Hugo Treffneri Gümnaasium 

 
Juhendaja: Anneli Jõgioja (Tartu Kivilinna Gümnaasium) 

 
1. preemia Õpilaste teadustööde riiklikul konkursil 

 
Õigekiri ei ole midagi lõplikku – see muutub keele muutudes. Lisaks muutustele sõnavaras eiratakse 
vahel ka õigekirjareegleid – seda kas teadmatusest, viitsimatusest õigesti kirjutada või hoopis 
teadlikult, isikustiili osana. Ka Eesti uuema põlve kirjanik Wimberg kasutab oma teostes normkeelest 
erinevat kirjakeelt.  

Selle uurimistöö eesmärgiks oli uurida Wimbergi loomingu põhjal, kuidas kasutab kirjanik oma 
loomingus eesti kirjakeelt, kuivõrd eirab traditsioonilisi keelereegleid, mis eesmärgil ta seda teeb ja 
kuidas selline õigekirja eiramine on põhjendatav. Uurimuse hüpoteesiks on oletus, et Wimberg 
kasutab eesti keelt omanäoliselt, rikkudes sealhulgas ka reegleid, kuid seda teadlikult ja süsteemselt. 

Uurimistöö autor luges Wimbergi proosat („Lipamäe”, „Pille-Riin. Kakskümmend lugu ühe tüdruku 
elust”), luulekogusid („Maaaaraamat”, „Kolme päkapiku jõulud”, „Kärppsed”, „Eesti köökk”, 
„Wabastatud Wärsid”) ning Wimbergist kirjutatud artikleid. Neist said välja kirjutatud sõnad ja 
väljendid, milles Wimberg rikub õigekirjareegleid või kasutab kirjakeeles mitteesinevat sõnavormi ja -
kuju. Sõnu rühmitades ja analüüsides jagas uurimistöö autor need erinevatesse kategooriatesse ja 
alakategooriatesse. 

Uurimistöö tulemusena valmis Wimbergi sõna- ja käsiraamat kirjaniku stiili paremaks mõistmiseks. 
Käsiraamatus on toodud Wimbergi proosa- ja luuletekstides kasutatavate näidete abil välja 
seaduspärasused, mida kirjanik järgib; sõnaraamat on kooskõlas käsiraamatuga ning koosneb 
sõnaraamatu kasutamise juhendist ja sõnaloendist, kus on tähestikulises järjekorras välja toodud 
suur hulk huvitavaid sõnu koos tähenduse ja märgenditega.  

Uurimistöö käigus selgus, kuidas kasutab Wimberg keelt ning kuivõrd eirab traditsioonilisi 
kirjareegleid. Ehkki töös ei selgu, mis eesmärgil kirjanik õigekirjareegleid rikub (kuna tegelikku 
põhjust teabki vaid autor ise), teeb ta seda ilmselgelt teadlikult, luues mängulise ja originaalse 
sõnakasutuse abil omanäolise Wimbergi-keele. 
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Jahindus Lasila ümbruses 
 

Kerttu Kangur, 9. klass 
Lasila Põhikool 

 
Juhendaja: Kristi Võhmar (Lasila Põhikool) 

 
Uurimistöö „Jahindus Lasila ümbruses“ koostamise eesmärgiks oli uurida jahindust lähemalt ning 
teada saada, kui palju loomi kütitakse Lasila piirkonnas. Teema valik tulenes autori isiklikust huvist 
jahinduse teema vastu. Samuti võib öelda, et põhjalikku uurimistööd Lasila jahipiirkonna kohta varem 
läbi pole viidud. Kuna autori isa on jahimees, võis temalt saada vajalikku infot uurimuse teostamiseks. 
Töö teemale lisab aktuaalsust asjaolu, et aasta 2013 kuulutati jahikultuuri ja -eetika aastaks ning 
lisaks toimusid sel aastal muudatused jahiseaduses. 

Uurimus põhineb teemakohasel kirjandusel, kogutud asjakohastel dokumentidel ning autori poolt 
läbi viidud vestlustel. Töö koosneb kahest peatükist ja lisadest. Esimene peatükk annab ülevaate 
jahindusest üldiselt: selle ajaloost, jahimeheks saamisest, jahiseadusest, erinevatest 
jahipidamisviisidest ja -vahenditest ning jahikoertest. Teine peatükk keskendub jahindusele Lasila 
ümbruses: siinsele jahipiirkonnale, loomadele, keda selles piirkonnas enim kütitakse, kohalikele 
jahimeestele ning nende koertele. Lisaks on töös nii naljakaid kui ka kurbi tõestisündinud lugusid 
jahimeestest ja nende koertest. 

Uurimistöö hüpoteesiks oli, et Lasila jahipiirkonnas kütitakse kõige rohkem metssigu ja metskitsi, 
eeldades, et need loomad on kõige populaarsemad jahiulukid. Uurimistöö käigus selgus, et 
jahihooajal 2012/2013 küttisid Tõrma Jahiseltsi jahimehed kümmet liiki jahiulukeid: viit liiki jahiloomi 
ning viit liiki jahilinde. Loomadest kütiti kõige rohkem rebaseid (33 looma). Püstitatud hüpotees leidis 
kinnitust vaid pooleldi – metssead olid küll jahihooajal 2012/13 kütitavuselt teisel kohal, kuid 
metskitsi ei kütitud sel hooajal üldse. 

Käesolev uurimistöö võiks pakkuda huvi jahindusest huvitatud inimestele nii Lasila piirkonnas kui ka 
üle Eesti. 
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Mil määral põhjustab seksuaalne väärkohtlemine bulimia nervosat naistel? 
 

Brigitte Karelsohn, 12. klass 
Tallinna Inglise Kolledž 

 
Juhendaja: Marja Popov (Tallinna Inglise Kolledž) 

 
Koostatud ülevaatlik uurimistöö analüüsib varasemate uurimuste tulemusi seoses seksuaalse 
väärkohtlemisega ja bulimia nervosaga. Töös on esitatud rohkelt informatsiooni ka seksuaalsest 
väärkohtlemisest seoses teiste söömishäiretega ning teistest bulimia nervosa põhjustajatest. See on 
vajalik, et mõista, kas seksuaalse väärkohtlemise ja bulimia nervosa vaheline seos on 
märkimisväärne.  

Psühholoogid uurivad potentsiaalseid bulimia nervosa põhjustajaid ning on leidnud seose seksuaalse 
väärkohtlemisega (Calam et al., 1989; Waller, 1992; Wonderlich et al., 1996; 1997), aga seos on veel 
ebaselge.  

Antud uurimistöö käsitleb mitmeid bulimia nervosa ja seksuaalse väärkohtlemise vahelise seose 
vahendajaid, seega uurimisküsimuseks on: Mil määral põhjustab seksuaalne väärkohtlemine bulimia 
nervosat naistel? 

Üks vahenduslikest teguritest on seksuaalse väärkohtlemise loomus, näidates, et väärkohtlemise 
tõsidus mõjutab buliimia sümptomantoloogia tõsidust (Hastings et al., 1994). Kuna on leitud, et 
väärkohtlemine nooremas vanuses on seotud kõrgema psühhopatoloogia tasemega, on teiseks 
teguriks arengutase (Hastings, et al., 1994). Seksuaalne väärkohtlemine lapsepõlves võib kahjustada 
ohvri enesetaju, mis võib omakorda esile tuua edasisi personaalseid ja interpersonaalseid probleeme 
(Briere et al., 1994). Seega, vahendajad nagu sisendatud häbitunne ning eraldatus on olulised. Ka 
interpersonaalsed tegurid, nagu peresuhted ja avalikustamine, mängivad rolli seksuaalse 
väärkohtlemise ja bulimia nervosa seostatuses (Alexander-Mott, 1994; Jehu, 1988).   

Paljudes uurimustes ei ole leitud otsest seost seksuaalse väärkohtlemise ja bulimia nervosa vahel, 
mistõttu on oluline võrrelda neid tulemusi väärkohtlemise ja teiste söömishäirete vahelise seosega. 
On leitud, et söömishäiretega naisi on rohkem seksuaalselt väärkoheldud kui teiste psühholoogiliste 
häiretega naisi (Fairburn et al., 1993; Folsom et al., 1993; Palmer et al., 1992), kusjuures just buliimia 
hõlmab endas pingeid alandavaid käitumisi (Briere et al., 1994). Et täielikult aru saada seksuaalse 
väärkohtlemise ja söömishäirete vahelisest seosest, on vaja põhjalikku arusaama väärkohtlemise 
loomusest ning väljendunud söömishäire sümptomitest (Alexander-Mott, 1994).  

Antud uurimuse teema puhul on keeruline jõuda ühele konkreetsele vastusele või järeldusele, sest 
vastavad juhtumid ja psüühilised nähtused on indiviidispetsiifilised ning kohatu oleks teha üldistavaid 
järeldusi. Küll aga on võimalik paremini mõista, kui tugev on seksuaalse väärkohtlemise ja bulimia 
nervosa vaheline seostatus ning millest see tuleneb. Vastavaid arusaamu on võimalik rakendada 
näiteks psühhoteraapias, ennetades seksuaalse väärkohtlemise ohvritel buliimia nervosa teket. Lisaks 
on võimalik paremini mõista buliimiliste naiste mõtteid ja käitumist ning seeläbi tõhusamalt aidata 
kaasa nende paranemisele.  
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Eelmine elu ja karma 
 

Diana Kasesalu, Gedli Lest, 10. klass 
Kuressaare Gümnaasium 

 
Juhendaja: Sirje Kereme (Kuressaare Gümnaasium) 

 
Karma on universaalne põhjuse-tagajärje seadus, mida seostatakse tihtipeale budismiga. Samas ei 
pruugi inimesed teada selle spetsiifilisemat tähendust.  Alatasa levivad negatiivsed arusaamad, et 
karma on halb. Sõnal „karma“ on erinevates keeltes erinevaid tähendusi, mida küll igapäevases kõnes 
väga ei kasutata. Kõige tuntum karma mõiste jaguneb veel omakorda neljaks väiksemaks osaks. 
Sageli arvatakse, et karma on eelmise elu võlg ning need on omavahel tihedalt seotud.  

Autorid valisid selle uurimistöö teema, sest neid on ammu selline teema huvitanud.  Autorid on 
mõelnud, miks mõnel inimesel veab elus rohkem ja mõnel vähem.  

Antud töö eesmärgid:  

 teada saada, mis on karma. 

 uurida, kuidas karma mõjutab meie praegust elu. 

 uurida, kas inimesed usuvad karmasse ning eelmisesse ellu. 

 uurida, mida inimesed mõistavad mõiste „karma“ all. 

Uuring viidi läbi ajavahemikus 06.12.2013–19.01.2014 Google Docsi keskkonnas. 
(https://docs.google.com/forms/d/1EDL4tsIsZIl8WgNEgZJUUurrFkZ77T1tdTfPlquy_II/edit?usp=drive_
web)  

Uuringu meetodiks oli ankeetküsitlus, milles esitati kokku kaheksa küsimust. Uuringus osalesid Eesti 
noored. Vastanud inimeste arv oli 76. Vastajad grupeeriti vanuse järgi järgmistesse rühmadesse: 10–
13; 14–17; 18+. Uurimuses ei keskendatud ühe piirkonna elanikele, vaid püüti hõlmata inimesi üle 
kogu Eesti.  

Küsitluse analüüsimisel saadi teada järgmist:  

 Vähem kui 1/3 vastanutest ei teadnud karma tähendust. 

 Enamus inimesi ei usu eelmise elu olemusse. 

 Inimesed sooviksid selle teema kohta rohkem informatsiooni omandada, sest selle kohta on 
vähe teavet. 

Töös püstitatud hüpoteesidest said uuringu põhjal kinnitust:  

 Enamik inimesi tahaksid eelmise elu ja karma kohta rohkem teada;  

 Paljud inimesed arvavad, et eelmine elu mõjutab nende praegust elu.  

Uurimustulemustest selgus: Küsitletud Eesti noorte eelarvamused karmast ühtivad. Peamiselt 
arvatakse, et igaüks on oma õnne sepp. Tahetakse rohkem selle teemaga kursis olla. Autorid 
loodavad, et seda teemat hakatakse rohkem levitama, kuna on aru saada, et karma mõiste on noorte 
jaoks peaaegu tundmatu.   
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Elementaarosakesed ja nende antiosakesed 
 

Grete Kask, 12. klass 
Tallinna Tehnikagümnaasium 

 
Juhendaja: Katrin Laas (Tallinna Ülikool) 

 
Käesolevas töös uuriti elementaarosakesi, nende omavahelisi erinevusi ning omadusi. 

Selle kõrvalt tutvuti ka antiaine, selle olemuse, eripärade ning vähesemal määral ka ajaloo ning 
sellega seotud müütidega. 

Töö põhieesmärkideks olid: 

 tutvuda elementaarosakeste füüsikaga; 

 uurida kirjanduse põhjal elementaarosakestega seonduvaid olulisi füüsikalisi parameetreid; 

 võrrelda osakeste ja antiosakeste füüsikaliste parameetrite väärtusi, tuues seejuures välja 
erinevusi osakeste ja antiosakeste vahel. 

Eesmärgid täideti inglise- ja eestikeelse kirjanduse lugemise ning erinevate andmebaaside abil 
võrdlevate tabelite loomise ja võrdleva interpretatsiooni koostamise abil. Töö esimene pool hõlmab 
teoreetilisemat, elementaarosakestega tutvumise osa. Teise poolde jääb n-ö praktilisem, koostatud 
tabelite ja nende lahtiseletamise osa. 

Töö praktilisema poole järeldused osakeste ja antiosakeste võrdluse kohta on, et põhilised 
erinevused on laengutes, kvarkkoostises ja magnetmomendis. Erinevusi ei ole massi, spinni ja 
isospinni osas. Eluiga ja laguprodukte on üldiselt käsitletud kui mitte-erinevaid, kuid nende osas on 
siiski ühel osakese-antiosakese paaril – prooton ja antiprooton – märgatud erinevusi. Töö otsesteks 
tulemusteks peab autor võrdleva tabeli loomist ja interpreteerimist. 
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Moe mõju tervisele ja inimeste teadlikkus sellest 
 

Kirsti Kask, 10. klass 
Kuressaare Gümnaasium 

 
Juhendaja: Sirje Kereme (Kuressaare Gümnaasium) 

 
Mood on mittesõnaliste märkide kogum, mis edastab teavet inimeste või inimgruppide elukutse, 
sotsiaalse positsiooni, soo, päritolu, seksuaalse valmisoleku, jõukuse ja muude kuuluvusnäitajate 
kohta.  

Tervis on täieliku füüsilise, vaimse ja sotsiaalse heaolu seisund, mitte ainult haiguse või nõtruse 
puudumine.  

Juba sajandeid on mood endaga kaasa toonud tervisehädasid. Aastatega on probleemid muutunud, 
kuna mood pole ka enam endine nagu ta oli.  

Autor valis teema, kuna see mõjutab ja pakub talle huvi ning ta ise kannatab ühe probleemi pärast, 
milles uurimistöös juttu tuleb. Autor loodab teavitada noori probleemidest, millest nad ise teadlikud 
ei ole.  

Teemakohase materjaliga tutvudes sain teada, kuidas mingi ese mõjutab meie tervist. Eesmärgist 
tulenevalt sooviti teada saada, paljud on teadlikud moe mõjust ning nagu teada saadi, ei ole paljud 
sellest teadlikud.  

Antud töös uuriti Eesti vabariigi kodanikke vanuses 13–40+ aastat. Uuringu küsitlusele vastas 182 
inimest.  

Küsitluse analüüsimisel saadi teada järgmist:  

 enamus vastanutest olid teadlikud, kuidas mingi toode mõjutab tervist  

 182 vastanust 34 on kogenud moest tulenevaid probleeme  

 materjalidest eelistavad vastanud rohkem puuvilla, mis on tervisele hea  

 vastanud oskasid ära seletada moe mõju tervisele  

Töös püstitatud hüpoteesid said uuringu põhjal kinnitust:  

Inimesed olid vastuste põhjal teadlikud moe mõjust tervisele, aga kuna autor pani küsitluse vastuseks 
valikvastused, siis võis see tulemust mõjutada.  

Kõige suuremat probleemi valmistab valede jalanõude kandmine.  

Eestis ei ole see teema olnud nii suure vaatluse all kui mujal maailmas. Välismaal on arstid selle 
teema uurimisega rohkem tegelenud. Inimesi tuleks rohkem teavitada sel teemal ning Eesti arstid 
peaksid rääkima rohkem, mida kanda mida mitte.  

Töö käigus kerkis ka esile mitmeid uusi küsimusi ja probleeme, mida autor oleks huvitatud edasi 
uurima.    
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C-vitamiini sisaldus Eestis turustatavates apelsinimahlades 
 

Marten Kask, 12. klass 
Tartu Jaan Poska Gümnaasium 

 
Juhendaja: Katrin Vaino (Tartu Jaan Poska Gümnaasium) 

 
Inimese elutegevuses on suur tähtsus C-vitamiinil ehk askorbiinhappel, millel on mitmeid vajalikke 
funktsioone inimese organismis. Inimese organism aga ei ole ise võimeline askorbiinhapet 
sünteesima, mistõttu peab inimene saama selle mujalt, toidu või joogiga. 

Üks suur askorbiinhappe allikas on apelsin (Citrus × sinensis), seetõttu sisaldavad C-vitamiini ka neist 
valmistatud mahlad. Apelsinimahl on meeldiva maitsega ning kaubandusvõrgust hästi kättesaadav, 
sellepärast juuakse seda sageli.  

Kahjuks ei ole piisavalt andmeid Eesti kaubandusvõrgus saada olevate erinevate tootjate mahlade C-
vitamiini sisalduse kohta ning sellepärast saigi C-vitamiini sisalduse uurimiseks valitud erinevaid 
apelsinimahlu. Uurimismeetodina kasutati Euroopa Farmakopöa poolt askorbiinhappe analüüsiks 
ette nähtud kõrgefektiivset vedelikkromatograafiat. 

Uurimistöö eesmärk oli määrata C-vitamiini sisaldus erinevates apelsinimahlades, sooritada nende 
omavaheline võrdlus ning uurida, mitu klaasitäit apelsinimahla täidab inimese päevase C-vitamiini 
vajaduse. 

Eesmärkide täitmiseks valiti ning hangiti erinevad apelsinimahlad, töötati välja sobiv askorbiinhappe 
määramismeetod ning määrati C-vitamiini sisaldus erinevates apelsinimahlades. 

Tulemuseks saadi, et askorbiinhappesisaldus eri apelsinimahlades võib erineda mitu korda, mistõttu 
sõltub ka C-vitamiini päevase vajaduse täitmiseks vajalik apelsinimahla klaasitäite arv mahlast endast. 
Uuritud viie mahla puhul piisab päevase vajaduse täitmiseks umbes ühest klaasitäiest mahlast, kuid 
kolme mahla puhul peab tarvitama rohkem klaasitäisi.  
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Arvutil genereeritud ülesannete kasutamine keemiaarvutuste õpetamisel 
põhikoolis 
 

Anna Katt, 11. klass 
Jõgevamaa Gümnaasium 

 
Juhendaja: Neeme Katt (Jõgevamaa Gümnaasium, Jõgeva Põhikool) 

 
1. preemia Õpilaste teadustööde riiklikul konkursil 

 
Jõgeva Põhikoolis on kasutusel veebipõhine keemia arvutusülesannete lahendamise süsteem, mis 
loob igale õpilasele erinevate lähteandemetega, kuid sama lahenduskäiguga ülesanded. Süsteem 
võimaldab harjutada ülesandeid individuaalselt ja saada nii õpilasel kui ka õpetajal kohest tagasisidet 
vastuse õigsuse kohta. 

Antud töö eesmärgiks oli võrrelda moolarvutuste alaseid õpitulemusi, mis saavutatakse tavapärasel 
ülesannete lahendamisel ja arvutil genereeritud ülesannete kasutamisel õppeprotsessis. Valimisse 
kuulus kaks üheksandat klassi Jõgeva Põhikoolist ja kaks Tallinna Reaalkoolist kokku 108 õpilasega. 
Kummastki koolist õppis üks klass tavameetodil ja üks klass arvutil genereeritud ülesandeid 
kasutades. Tavameetodi korral lahendasid õpilased koduseid ülesandeid ainult töövihikust. Teise 
klassi õpilased tegid koduseid ülesandeid veebipõhises keemia arvutusülesannete lahendamise 
keskkonnas.  

Kõigis klassides viidi läbi eeltest, mis kontrollis moolarvutuste oskust. Seejärel käsitleti õppetunnis 
uue osana moolarvutusi reaktsioonivõrrandite põhjal ja harjutati ülesandeid viie kuni kuue tunni 
jooksul. Lõpuks viidi läbi järeltest, mis kontrollis oskust lahendada ülesandeid reaktsioonivõrrandi 
põhjal. Kahel erineval õpetamismeetodil saadud tulemuste võrdluseks kasutati statistilisi teste 
(Kruskal-Wallise test ja märgitest). Tulemustest selgus, et mõlema kooli klassidel, kes lahendasid 
koduseid ülesandeid arvutusülesannete lahendamise keskkonnas, olid järeltestis paremad tulemused 
kui neil, kes õppisid tavameetodil (p<0,05).  

Pärast teema läbimist uuriti lühiküsimustiku abil keemiaülesannete lahendamise keskkonda 
kasutanud õpilaste suhtumist kasutatud õppemeetodisse. Selgus, et suuremale osale õpilastele 
meeldib arvuti kasutamine õppetöös ja kasutatud süsteem paneb neid ülesandeid iseseisvalt 
harjutama. 

Arvutusülesannete lahendamise keskkonna kasutamine võiks olla üks alternatiivsetest võimalustest 
keemiaarvutuste käsitlemiseks. Oleks vaja leida võimalus selle keskkonna kättesaadavaks tegemiseks 
kõigile üldhariduskoolidele.  
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Noored valiku ees: elu maal või linnas? 
 

Theo Kehlmann, 12. klass 
Kadrioru Saksa Gümnaasium 

 
Juhendaja: Anu Teppo (Kadrioru Saksa Gümnaasium) 

 
Käesoleva uurimistöö eesmärgiks oli välja selgitada, millised plaanid on Eesti noortel tulevikukodu 
rajamise suhtes. Kas leidub Eestis inimesi, kes maaelu elaksid ja sealset elu edendaksid või kolib Eesti 
pigem linna? Uuriti ka erinevate elukohtade – nii maa- kui ka linnalaste arvamust maa- ja linnaelu 
paremate ja halvemate külgede osas, mis on see, mis neid kodukohas hoiab või milline peaks olema 
nende unistuste kodukoht? 

Uurimistöö praktilise osa moodustab Kadrioru Saksa Gümnaasiumis ja Kuusalu Keskkoolis 2013. 
aastal läbiviidud küsitlus. Küsitleti paralleelselt kuuendaid, üheksandaid ja üheteistkümnendaid 
klasse. Hüpotees oli järgmine: noored soovivad tulevikus pigem maal elada. 

Uuriti ka rahvastiku teket ja kujunemist Eestis. Rahvastikuprotsessidest kõneleb uurimistöö esimene 
peatükk, kus defineeriti ka elupaigad ja kirjeldati rahvaarvu muutusi ja selle hinnanguid, mille 
andmed pärinevad kroonikatest, ajast, mil rahvaloendusi veel ei korraldatud. Esimene peatükk 
kirjeldab samuti muinassõdade mõju eesti rahvastikule. 

Töö teine peatükk võtab kokku rahvaloendused Eestis, esimesest loendusest viimaseni. Samuti ka 
muutused rahvaarvus rahvaloendustele tuginedes.  

Töö kolmas peatükk toob esile teema, millest noored tihti palju ei tea. Uuritakse Eestis leiduvaid 
maaelutoetusi ja finantseerimisvõimalusi. 

Uurimuse põhiosa, küsitlus, sisaldas 10 küsimust, millele oli võimalik vastata vastusevariantidega kui 
ka vabas vormis. Küsitluses osales KSG-s 64 õpilast ja samuti KK-s 64 õpilast. 

Küsitluse tulemuste põhjal võib järeldada, et kui Kuusalu Keskkooli õpilaste elukohad asuvad 
täielikult maapiirkonnas, siis Kadrioru Saksa Gümnaasiumi õpilased elavad ka vähesel määral maal. 
Selgus, et KSG õpilased soovivad enamuses ka tulevikus linnas elada, järgnes soov elada välismaal, 
aga maale kipub neid kõige vähem. Kuusalu Keskkooli noored soovivad peamiselt maale elama jääda, 
erand on vaid 6. klass, kes sooviks võimaluse korral välismaal elu jätkata.  

Uurimuse käigus selgusid ka linnalaste ja maalaste arvamused linnaelu ja maaelu suurimate plusside 
ja suurimate miinuste osas. Töö tõi välja, et ka küsitletute tutvusringkondades leidub peaaegu et 
võrdselt inimesi, kes on kolinud viimastel aastatel linnast maale või maalt linna. 

Seega ei leidnud uurimuse hüpotees kinnitust. Need, kes täna linnas elavad, soovivad tulevikus 
samuti pigem linnas elada. Tõsi, leidus ka neid, kes soovivad tänaste linnainimestena tulevikus maale 
kolida, aga veelgi enam oli neid, kes tulevikus välismaal elada tahavad. Maalapsed soovivad 
vastupidiselt oma elu maal jätkata. 

Kodukohad on inimestele kallid ja üldjuhul ei soovita sealt lahkuda.   
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Primaarse hüpolaktaasia esinemissagedus eestlastel – ühenukleotiidse 
polümorfismi – 13910C/T genotüpiseerimine 
 

Britten Kerb, 12. klass 
Nõo Reaalgümnaasum 

 
Juhendaja: Monika Karmin (Eesti Biokeskus) 

 
Täiskasvanu-tüüpi hüpolaktaasia on  autosoomne retsessiivne seisund, mille põhjuseks on laktoosi 
lagundava ensüümi laktaasi puudulikkus. Ensüüm laktaasi (LPH) vähenenud aktiivsuse tõttu jääb osa 
piimasuhkrust ehk laktoosist lõhustamata ja imendumata ning see võib põhjustada kõhuvaevusi. 
LPH-ensüümi ekspressioon langeb imetajatel tavaliselt järsult väga madalale tasemele 
võõrutusperioodil, mil laktoos ei ole enam oluliseks osaks toidust. Paljudes inimpopulatsioonides on 
tänaseks levinud aga seisund, kus laktaasi aktiivsus kestab kogu elu. Seda põhjustavad geneetilised 
tegurid on maailma eri piirkondades erinevad. 

2002. aastal selgitati välja laktaasi aktiivsuse elukestva püsivuse või täiskasvanute hüpolaktaasia 
tekkimist määrav nukleotiidne poümorfism geeni positsioonis -13910, mis on levinud Euroopas. 
Käesoleva uurimuse eesmärgiks oligi määrata 13910C/C genotüübi esinemine eestlastel.  

Uurimustulemused sarnanesid varasemate hüpolaktaasia näitajatega Eestis. Primaarne hüpolaktaasia 
alleel homosügootses olekus oli kokku 41 isikul 130-st, moodustades valimist 31,5%. LAEP-alleeli 
kandjaid oli 89, neist 26 olid homosügootsed T-alleeli suhtes ning 63 olid heterosügootsed CT-alleeli 
kandjad. Töö tulemused langevad kokku varasemate uuringutega ning on ootuspärased arvestades 
meie geograafilist paiknemist ning pikka piimakarjakasvatuse ajalugu.  
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Eesti inimeste sallivus teiste rahvuste suhtes 
 

Hedi Kereme, 11. klass 
Kuressaare Gümnaasium 

 
Juhendaja: Sirje Kereme (Kuressaare Gümnaasium) 

 
Rassismi all mõeldakse tavaliselt diskrimineerimist naha tooni ja teiste rassiliste tunnuste alusel, 
samuti ka mõtteviisi, mis rahvuslike, etniliste ning kultuuriliste tunnuste alusel määratleb inimese 
õigusi.  

Autor on oma uuringus huvitatud sellest, kui valmis on Eesti ühiskond vastu võtma teistest rahvustest 
ja rassidest inimesi. Samuti huvitab autorit, kuidas suhtuvad eestlased juba kohapeal elavatesse 
muulastesse.  

Uuringu eesmärk oli hinnata eestimaalaste suhtumist Eestis elavatesse teisest kultuurist, religioonist, 
rassist või rahvusest inimestesse, samuti uurida elanike kokkupuuteid rassismiga.  

Nendele küsimustele vastuste saamiseks viis autor läbi oma koostatud uuringu. Töö hüpoteesiks on 
väide, et eestlased on muulaste suhtes sallivad, kuid ajaloolis-poliitilistel põhjustel kaasneb 
rahvusliku sallimatuse ilminguid kõige enam suhetes venelastega. Samuti tahtis autor teada, milliseid 
omadusi eestlased muulaste suhtes ei salli.  

Küsitluses vastanud avaldasid vaenu kõige rohkem vene rahvusest inimeste vastu, kuid samas ollakse 
venelaste vastu siiski väga viisakad. Selline vastuolu on tingitud sellest, et venelasi on Eestis siiski 
vägagi palju ja seetõttu tuleb oma väljendeid ja käitumist rohkem valida. Vaenu põhjusteks toodi 
peamiselt seda, et venelased ei oska keelt ja nad on ebameeldivad. Vaen kohalike venelaste vastu on 
olemas, kuid enamasti on tegu siiski ajaloolistest põhjustest tuleneva probleemiga, mitte niivõrd 
vihaga konkreetsete inimeste vastu.  

Küsitlusest selgus, et eestlased on väga avatud välismaalastele ja sisserände vastu pole enamikul 
neist midagi. Pigem peetakse põnevaks, kui saab võõramaalasega juttu ajada. Küll aga arvasid kõik 
vastajad, et Eesti vabariigis elavad muulased peaksid ära õppima riigikeele, vähemalt suhtlustasandil.   
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Erinevate juuksevärvide mõju loomuliku ja värvitud juukse keemilisele 
struktuurile juuksekarva laiuse määramise põhjal 
 

Carolin Kikas, 12. klass 
Tallinna Inglise Kolledž 

 
Juhendaja: Marit Laos (Tallinna Inglise Kolledž) 

 
Minu uurimistöö põhineb uurimisküsimusel: Kuidas mõjutab juuste värvimine (nii loomuliku blondi 
kui brüneti) kas blondi või brüneti juuksevärviga juuksekarva keemilist struktuuri, põhinedes 
juuksekarva diameetri muutusele pärast värvimist? 

Juuste värvimine on üks kõige lihtsamaid ja laialtlevinumaid viise juuste kahjustamiseks. Vaatamata 
sellele, et juuksestruktuuri kahjustust pole makroskoopiliselt kohe näha, muudavad keemilised ained 
juustevärvides juuksekarva diameetri suurust koheselt, osutades kahjustunud juustele. Diameetri 
suurenemise põhjustavad vesinikperoksiid ja ammoniaak, mida leidub juuksevärvis. Ammoniaak, 
oma olemuselt leeliseline aine, põhjustab juuksekarva väliskihi avanemist, et seejuures võimaldada 
suurte värvipigmentide moodustumist juuksekarvas. Vesinikperoksiid lahustab melaniini 
juuksekarvas, mis omakorda laseb värvimolekulidel siseneda juuksekarva. Kuna ammoniaagi ja 
vesinikperoksiidi kogus erinevates juuksevärvides on varieeruv, põhineb minu uurimus blondi ja 
brüneti juuksevärvi mõju erinevusele juuksekarvale. 

Minu uurimistöö eesmärk oli uurida ja võrrelda kahjustuse taset juustele põhinedes erinevatel 
juuksevärvidel, brünetil ja blondil, mõlemad toonid samalt juuksevärvi tootjalt. Kahjustuse taset 
võrdlesin, mõõtes juuksekarva diameetrit enne ning pärast värvimist ning leides keskmise diameetri 
suurenemise. Kaalutledes fakti, et blond juuksevärv sisaldab rohkem ammoniaaki ja vesinikperoksiidi 
ning seega peaks kahjustama juust enim, toetasid minu tulemused seda hüpoteesi vaid osaliselt. 
Enamus katsedes suurendas blond juuksevärv juuksekarva diameetrit rohkem kui brünett juuksevärv, 
kuid leidus ka erandeid, kus brünett värv suurendas juuksekarva diameetrit rohkem kui seda tegi 
blond, millest järeldasin, et neil juhtudel kahjustas brünett juuksevärv juust rohkem.    
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Põltsamaa jõe vee koostise kvaliteedinäitajad kevadel 2013 
 

Viktoria Kirpu, 11. klass 
Põltsamaa Ühisgümnaasium 

 
Juhendajad: Aleksandr Kirpu (Põltsamaa Ühisgümnaasium) 

Kaja Linde (Põltsamaa Ühisgümnaasium) 
 

Uurimus viidi läbi ajavahemikul 1. aprill kuni 21. juuni 2013 – alates jää sulamisest kuni soojade 
suvepäevadeni. Uurimistöö eesmärgiks oli uurida Põltsamaa jõe vee koostise muutusi suurvee ajal ja 
Põltsamaa linna keskkonna mõju vee koostisele. 

Eespool nimetatud eesmärkide saavutamiseks kasutati kvalitatiivset ja kvantitatiivset 
uurimismeetodit. Uuriti Põltsamaa jõe üld- ja geograafilisi andmeid ning Põltsamaa linna läbiva 
jõeosa ajalugu. Vee koostise väljaselgitamiseks võeti veeproove Kirikumäe ehk Parvei silla juurest ja 
Väike-Kamari küla äärselt jõealalt. Mõõdeti vee temperatuuri ja karedust ning nitraatide, fosfaatide 
ja vesinikioonide sisaldust (pH). Lisaks sellele tehti märkmeid õhutemperatuuri ja suhtelise 
õhuniiskuse näitajate kohta. 

Uuringu tulemuste analüüsimisel saadi vastused töös püstitatud uurimisküsimustele: 

 Selgus, et nitraatioonide ja fosfaatioonide hulk uurimise perioodil ei muutunud 

 Jõevee karedust mõjutab vee hulk jões 

 Jõevee temperatuuri kõikumine sõltub õhutemperatuurist 

 pH näit sõltub vee hulgast 

 Põltsamaa linna reoveed ei ole märkimisväärselt mõjutanud Põltsamaa jõe ökoloogilist 
keskkonda 

Kokkuvõttes võib öelda, et uuringu eesmärgid täideti. Uurimistöö kõige olulisema tulemusena selgus, 
et Põltsamaa linna veepuhastussüsteem töötab piisavalt efektiivselt ja vee koostises muutusi ei 
esine. Nitraatide ja fosfaatide kogus vees oluliselt ei muutu. Veetemperatuur sõltub 
õhutemperatuurist, vee karedus sõltub veehulgast ning pH-d mõjutab veehulk. Uurimistööle 
püstitatud hüpoteesid leidsid kinnitust. 

Edaspidi oleks huvitav uurida Põltsamaa linna reoveepuhastuses kasutusel olevaid tehnoloogiaid ja 
reovee puhastuse meetodeid. Uurida puhastusjaama siseneva ja sealt väljuva, puhastusprotsessi 
läbinud reovee kvaliteeti ning jõevee koostise võimalikke muutusi kesksuvest kuni jõevee 
jäätumiseni.  
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Ühesuguste rannikutaimede vegeteerimise võimalus Sillamäel ja Suure-
Tütarsaare saarel (seemnete idanemise kontroll pärast merevee mõju) 
 

Aleksandra Kisseljova, Gleb Panchenko-Prokopiev, 8. klass 
Sillamäe Vanalinna Kool 

 
Juhendaja: Natalia Hripunova (Sillamäe Vanalinna Kool) 

 
Autorid selgitasid välja, kuidas mõjutab merevesi seemnete idanemist ja täitsid loovtööle püstitatud 
eesmärgi. 

Hüpotees osutus osaliselt õigeks: enamik seemneid idanes pärast merevees leotamist. Antud teema 
on vaieldamatult aktuaalne. Kas Sillamäe rannikuala ja Eesti saarte taimestik on ühesugune? Kas meri 
aitab  seemnete ülekandmisele kaasa? Neid küsimusi esitavad õpilased bioloogia ja loodusõpetuse 
tundides.  

Püstitatud ülesanded täideti: 

 Koguda rannikutaimede seemneid ja määrata need taimemääraja abil. 

 Koguda informatsiooni, analüüsida selleteemalisi allikaid. 

 Teha seemnete merevees viibimise aja arvutusi arvestades veevoolu kiirust ja kaugust Suure-
-Tütarsaare saareni.  

 Kontrollida seemnete idanemist. 

 Katsetada seemnete idanemist merevee mõjul. 

Autorid tegid temaatiliste allikate analüüsi.  Töös kirjeldatakse mõnede rannikutaimede idanemist ja 
idanevuse võimalusi pärast merevees olemist.  

Tehti katsed, mille käigus tegid autorid kindlaks, milliste valitud rannikutaimede idanemine on 
võimalik peale 21-päevast  merevees olemist.  Diagramm näitab katsete tulemusi. 
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Sotsiotüübi ja õpetaja elukutse valiku omavahelise seose analüüs Narva 
humanitaargümnaasiumi õpetajate näitel ning selle seose mõju 
spetsialiseerumisele konkreetses ainevaldkonnas 
 

Natalja Kolessova, 12. klass 
Narva Humanitaargümnaasium 

 
Juhendaja: Sergey Sharkov (Narva Humanitaargümnaasium) 

 
Uurimise eesmärgiks on välja selgitada seos sotsiotüübi ja valitud õpetaja elukutse ning konkreetse 
erialase spetsialiseerumise vahel.  

Eesmärgi saavutamiseks püstitati järgmised ülesanded: 

 uurida teemakohast kirjandust ja tutvuda sotsioonilise teooriaga; 

 selgitada välja õpetajate sotsiotüübid; 

 uurida välja, milliste sotsiotüüpide esindajad töötavad ühes ja samas ainevaldkonnas; 

Õpetajate sotsiotüüpide väljaselgitamiseks on kasutatud testimismeetodit, tulemuste analüüsimise  
ja interpreteerimise meetodit.  

Töö esimeses osas vaadeldakse sotsioonika teoreetilisi aluseid, selle ülesandeid ja uurimisainet, 
sotsioonilisi põhitunnuseid ja sotsiotüüpe. Teises osas kirjeldatakse testi algorütmi ja selle 
analüüsimismeetodit. Siinsamas analüüsitakse ka testimisel kogutud andmeid. Lõpuosas on esitatud 
uurimistulemused ja järeldused. 

Töös on püütud välja uurida, milliste sotsiotüüpide esindajad töötavad Narva 
Humanitaargümnaasiumi (NHG) õpetajatena. Samuti analüüsiti seost õpetaja valitud ainevaldkonna, 
mida ta õpetab, ja tema sotsiotüübi vahel. Uuringus osales 50 NHG õpetajat. 

Testimismeetodi abil määrati kindlaks NHG-s töötavate õpetajate sotsiotüübid. Andmete töötlemise 
käigus selgus, et enamik õpetajaid kuulub kuueteistkümnendast sotsiotüübist kolme. Niimoodi võib 
näha kindlat seost NHG õpetajate sotsiotüüpide ja nende elukutsevaliku vahel. See tähendab, et 
oletus, et enamik õpetajatest kuulub mitmesse kindlasse sotsiotüüpi, leidis tõestuse. Käesoleva töö 
tulemuste alusel siiski ei saa teha järeldust, et kõige levinumad sotsiotüübid NHG-s on õpetaja 
elukutse jaoks kõige sobivamad.   

Mis puutub ainevaldkondadesse, kus õpetajad töötavad, siis pole võimalik ühetähenduslikult väita, et 
niisugune seos on olemas, kuna erinevates uuritavates suundades on tulemused väga erinevad.   

Loodusteadusi ja matemaatikat õpetavad õpetajad kuuluvad põhiliselt kahte sotsiotüüpi. Aga 
emakeele ja võõrkeelte õpetajad, samuti ka sotsiaalteaduste õpetajad omavad täiesti erinevaid 
sotsiotüüpe ning mingisugust seost seejuures ei ole näha. Pooled algklassiõpetajad kuuluvad ühte ja 
samasse sotsiotüüpi, aga kuna vastajate rühm oli vähearvuline, ei saa väita, et omavaheline seos 
sotsiotüübi ja ainevaldkonna vahel on olemas. Selles uurimuse osas leidis teooria vaid osalise 
kinnituse.    

Käesoleva uurimistöö tulemuste alusel ei saa teha järeldust, et antud koolis kõige levinumad 
sotsiotüübid on õpetaja elukutse omandamiseks kõige sobivamad, kuna inimese elukutsevalikut ei 
mõjuta mitte ainult tema individuaalsed omadused, vaid ka teised tegurid, mille mõju on raske üle 
hinnata.   
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Käitumuslikud muutused Alzheimeri tõve 5XFAD loommudelis 
 

Endžela Kolomenskaja, 11. klass 
Rakvere Eragümnaasium 

 
Juhendaja: Katrin Sonn (Tartu Ülikool) 

 
Alzheimeri tõbi (AD) kui sagedasim neurodegeneratiivne dementsus on oluline meditsiiniline ja 
sotsiaalmajanduslik probleem. Haigestumus Alzheimeri tõppe näitab kogu maailmas tõusutendentsi 
ning on korrelatsioonis vanuse ning vaskulaarsete ja geneetiliste riskiteguritega. Peamiseks AD puhul 
kirjeldatavaks neuropatoloogiliseks leiuks on ekstraneuronaalsed patoloogilise valgu beeta-amüloidi 
(Aβ) ladestused, hüperfosforüleeritud tau-valgu intaneuronaalsed kogumid, närvirakkude ja 
sünapsite degeneratsioon ning üldine ajuatroofia. AD ravi on praegusel hetkel sümptomaatiline, st 
puudub tõenduspõhine patogeneetiline ravi. Selle põhjuseks on peamiselt AD ebaselge 
patofüsioloogia. Seda aitavad selgitada transgeensed loommudelid. Üheks selliseks mudeliks on 
5XFAD hiired, kelle genoomi on sisse viidud viis perekondliku AD mutatsiooni. 5XFAD hiiri 
iseloomustab kahe kuu vanuses algav progresseeruv aju amüloidoos.  

Antud töö eesmärgiks oli uurida uudse sünteetilise ravimkandidaadi, peptiid Neurolide käitumuslikke 
toimeid 5XFAD loommudelis, keskendudes hiirte liikumisaktiivsusele, kuna liikumist hõlmavates 
mälutestides on oluline välistada ravimkandidaatide mittespetsiifilised toimed. Töö oli suurema 
projekti, mis toimus koostöös Kopenhaageni ülikooliga, osa. Katsed toimusid ajavahemikus mai–
september 2013. Loomad olid jagatud nelja katserühma. Peptiidi manustamine toimus 11 nädala 
jooksul ning 12. nädala jooksul toimus objekti äratundmise katse. Selle vältel nelja katsefaasi ajal 
võeti loomade käitumine videole. Hiljem analüüsiti videotelt loomade lokomotoorset aktiivsust, 
arvestades kahe faktori mõju (genotüüp ja peptiidi toime). Ilmnes, et 5XFAD hiirte liikumine oli 
kontroll-hiirte omast statistiliselt madalam katse treeningfaasis. Peptiidil puudus toime loomade 
liikumisaktiivsusele, millest võib järeldada, et edaspidi analüüsitav toime mälule, mida selles katses ei 
kajastata, on adekvaatne ega ole mõjutatud mittespetsiifilisest aktiivsusest.  
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Muutused Raugi külas Nõukogude võimu perioodi jooksul 
 

Kaidi Kolsar, 12. klass 
Tartu Kivilinna Gümnaasium 

 
Juhendaja: Piia Jullinen (Tartu Kivilinna Gümnaasium) 

 
Tänapäeval on maal elavate inimeste hulk varasemaga võrreldes kõvasti vähenenud. Antud töö 
eesmärk oli ühe küla baasil uurida, kas sealne rahvastiku vähenemine võis olla Nõukogude-aegse 
eluviisi ning sel ajaperioodil toimunud muutuste tagajärg. Töös uuriti Muhu saarel asuvat Raugi küla 
ning seda, millised muutused seal 1944–1990. aastatel toimusid.  

Käesolevas töös uuriti Muhu saarel asuva Raugi küla elu Nõukogude perioodil põhiliselt saare 
elanikega läbi viidud intervjuude, kirjanduse ja perearhiivide põhjal. Peamine küsimus oli, kas asjaolu, 
et tänasel päeval elab Raugi külas väga vähe inimesi, võib olla tingitud Nõukogude ajal toimunud 
muutustest ning eluviisidest.  

Kinnitust leidis hüpotees, et rahvaarv külas vähenes Nõukogude aja jooksul mitmete erisuguste 
tegurite tõttu, nagu sõda, elanikkonna vananemine ning linnastumist soodustavad kehvad elu- ja 
töötingimused. Inimeste elatustase langes, võimu poolt vähendati pidevalt võimalusi oma igapäevast 
elu edendada ning see tõi kaasa inimeste vastumeelsuse saarel elamisele, mis suurendas linnastumist 
veel enam.  

Ümber lükati hüpotees, et 1949. aasta märtsiküüditamine vähendas suurel määral Raugi 
elanikkonda. Selgus, et kuigi märtsiküüditamise käigus viidi Muhu saarelt ära 46 inimest, ei olnud 
nende seas mitte ühtegi Raugi elanikku.  

Töö peamine küsimus sai selge vastuse, et elanike arvu langus sai alguse Nõukogude perioodil. 
Peamiseks põhjuseks sõtta läinud ja sealt naasmata jäänud inimesed, kehvad elutingimused, vähesed 
enesearendamisvõimalused ning selle tõttu naaberküladesse või linnadesse kolinud inimesed. 

Soovi korral teemasse veel enam pühenduda, võiks süvendatult edasi uurida Nõukogude perioodi 
hilisemat aega, täpsemalt seitsme- ja kaheksakümnendaid, mis antud töös Muhu saare ajaloo kohta 
vähem tähelepanu said. Uurides tuleks keskenduda iseseisvusmeelsusele ning rahvusliku liikumise 
esindajatele. Samuti võiks uurida Raugi küla elanike elukutseid laiemas mastaabis, pöörates enam 
tähelepanu ka kalapüügikõrvastele tegevustele. 
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Keiser Nero elu ja tegevus 
 

Nele Konrad, 12. klass 
Tallinna Tehnikagümnaasium 

 
Juhendaja: Anu Eek-Mägi (Tallinna Tehnikagümnaasium) 

 
Võrreldes erinevaid allikaid, mis käsitlevad keiser Nero elu, on selgesti näha, et tegu oli vägagi 
ekstravagantse inimesega, kelle riigivalitsemine, hobid ja eraelu olid kindlasti omamoodi, aga need ei 
olnud kas üheselt head või halvad. 

Töö sooritamiseks tutvusin erinevate allikatega, et saada ülevaadet keisri elust. Kirjutasin kõikidest 
allikatest lähtudes töö sisu, millele lisasin juurde ka oma arvamusi ja järeldusi. Kogu uurimust saadab 
minu hinnang Nero elule ja tegevusele ning viimases peatükis, kus on võrdlus erinevate valitsejate 
vahel, on ka hinnang temale kui riigivalitsejale.  

Võib väita, et kogu elu saatsid Nerot tema ema mõjutused, ka siis, kui ema oli juba surnud. Ema ja 
poeg olid vägagi sarnased, kuid samas ka erinevad. Kuigi Nero võttis emalt eeskuju ning kasutas kõiki 
vahendeid, et troonile saada ja seal püsida, oli ta siiski kunstniku hingega.  

Keisri lõpp tuli paljugi tänu tema teistsugustele arusaamadele. Lihtrahvale muidu meeldinud helde 
keiser kaotas oma populaarsuse, kui ta ei suutnud rahvale head elu pakkuda, vaid pani rõhku 
esinemistele ja meelelahutusele. Kui keiser mõistis, et ta peab mässajatele vastu hakkama millegi 
muu kui laulu ja pisaratega, oli juba liiga hilja. Mässajad ja rahvas tõukas oma keisri troonilt ning 
kuulutas ta riigivaenlaseks.  

Oma olemuselt oli Nero teistsugune kui teised valitsejad. Tema eripäraks oli suur armastus kaunite 
kunstide vastu ja endas vastavate annete arendamine. Keiser ei keskendunud riigi laiendamisele ja 
poliitikale, vaid soovis olla meisterlik meelelahutaja.  
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Tempereeritud ja tempereerimata instrumentide võrdlus akordioni ja 
lõõtspilli näitel 
 

Julius Koppel, 11. klass 
Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium 

 
Juhendaja: Raido Koppel (Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium) 

 
Käesoleva uurimistöö teemaks on tempereeritud ning tempereerimata instrumendid ja eesmärk on 
välja selgitada, kas konkreetselt eesti lõõts on tempereerimata instrument võrreldes akordioniga. 

Töö teoreetilises osas antakse ülevaade tempereerimise vajalikkusest, olemusest ning põgusalt ka 
ajaloost. Kuigi on tehtud mahukaid töid tempereerimise kohta üldisemalt, siis eesti lõõtsa häälestuse 
kohta mõõtmisi või kirjandust autor leida ei suutnud. Antud töös ongi põhirõhk lõõtsa nootide 
mõõtmisel ning tulemuste analüüsil ja võrdlusel akordioniga. 

Töö empiiriline osa põhineb autori enda mõõtmistulemustel rakenduse Gstrings abil. Mõõtmisele 
järgnes teatud nootide sageduste jagamine, et saada eri nootide suhtarve, ning saadud tulemuste 
analüüs. 

Töö tulemustest selgub, et eesti lõõts tõepoolest on tempereerimata instrument ehk vähemalt 
ligilähedane sellele, sest mõõtmiste läbiviimise tingimused saaksid olla paremad. Kinnitust andis nii 
ligilähedane suhtarvude kokkulangevus tempereerimata häälestusele kui ka selge erinevus 
tempereeritud süsteemiga instrumendist. Ka eri helistikkudes sama nimetusega noodi kõrguse 
varieerumine andis kinnitust, et tekkinud erinevus helistike võrdluses pole juhuslik ja on põhjendatav 
tempereerimata häälestusega. 

Antud uurimistöö kinnitab seda, et ka eesti lõõts on saksa lõõtsa eeskujul tempereerimata 
instrument. Antud teemas oleks veel vajalik suurendada uuritavate instrumentide arvu, et saada 
ülevaade, kui paljud lõõtsameistrid häälestavad või on häälestanud lõõtsad tempereerimata 
süsteemi. 
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Faktorid, mis mõjutavad stafülokokkide, seente ja bakterite üldhulka 
õpperuumi õhkkonnas 
 

Elviira Korol, 11. klass 
Sillamäe Gümnaasium 

 
Juhendaja: Natalia Hripunova (Sillamäe Gümnaasium) 

 

Töö teema on aktuaalne, sest õpilased haigestuvad aeg-ajalt. Tehtud uurimistöö tulemused aitavad 
aru saada haigestumise põhjust ning teada saada, mida tuleb teha selleks, et olla terve. 

Autor loodab, et töös toodud soovitused aitavad haigestumiste arvu vähendada. Töö tulemused on 
kasutatavad bioloogia ja inimeseõpetuse kursuste raames, sest seletavad arusaadavas vormis 
haiguste ennetamise vajadust ning seega soodustavad õpilaste paremat tervist ning õppeedukust.  

Töö käigus sai autor teada, kuidas erinevad faktorid (tuulutamine, UV-kiirgus ning õpilaste liikumine) 
mõjutavad stafülokokkide, seente ning bakterite üldhulka klassis. Selle uuringu tulemused 
soodustavad õpilaste paremat hügieeni ning õperuumide paremat koristamist. Koolides peaks olema 
parem ruumide puhastamise viis.  

Töös püstitatud eesmärgid saavutati: 

 Uuritud materjalide põhjal tutvus autor mikroorganismide iseärasustega 

 Eksperimendi käigus sai autor teada stafülokokkide, seente ning bakterite üldhulga tühjas 
Sillamäe Gümnaasiumi klassis. 

 Ekperimentaalselt sai autor teada, kas tuulutamine ning UV-kiirguse kasutamine vähendab 
mikroorganismide hulka, samuti seda, kas õpilaste liikumine klassis suurendab 
mikroorganismide hulka.  

 Uuringust saadud tulemusi analüüsitud ning tehti vastavad järeldused. 

 Autor esitas soovitused kooliruumides mikroorganismide hulga vähendamise kohta. 
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Tuulteroosi uuring ja võimalus kasutada tuulegeneraatoreid Mustvees 
 

Rina Kriiskamägi, 12. klass 
Mustvee Vene Gümnaasium 

 
Juhendaja: Sergei Pavlov (Mustvee Vene Gümnaasium, TTÜ Virumaa Kolledž) 

 
Töös käsitletakse tuulegeneraatorite paigaldamise võimalust Mustvee linna territooriumile. Töö tehti 
ajavahemikus 01.03.2012–01.03.2013. Töö koostamisel kasutati mitut allikat: 

 Võeti näidud Tiirikoja meteoroloogiajaamast. 

 tehti majanduslikud arvestused Euroopas kasutatavate tuulegeneraatorile reaalsest 
maksumusest lähtuvalt. 

 ehitati kodukoha tuuleroos erinevate jooniste ja andmete põhjal. 

Töö teoreetiline osa tutvustab tuulegeneraatorite ehitust ja nende efektiivsest ning selgitab mõiste 
„tuuleroos“ tähenduse. 

Praktilises osa on tehtud ja välja toodud tegelikud arvestused, on põhjendatud tuulikute 
paigaldamise otstarbekust Mustvee linnas. 

Sellest tööst võivad olla huvitatud kõik, kes soovivad ehitada väikestesse kohtadesse tuulikuid, säästa 
loodusressursse ja kodukoha elanikke. 

Töö käigus sain teada, et meil põhimõtteliselt puhub läänetuul. Samuti selgus, et keskmine 
tuulekiirus Mustvees ainult 2 m/s, kuigi tundub, et see on rohkem. Isegi arvestades nii väikest tuule 
kiirus, saame ikka välja töötada odava ja puhta elektrit tuulest, mis võib tagada energia kogu linna 
jaoks. Selleks on vaja üheksa 2000 kW-st tuulikut. Veel sain teada,  et meie piirkonnas on mõttetu 
paigaldada väikesi tuulikud. 

Töö koostati mitte ainult enda, vaid kogu Mustvee linna elanike jaoks. Autorile teadaolevalt on 
paljudel soov tutvuda selle tööga, sest palju inimesi sooviksid iseseisvalt elektrit saada. 
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Levinumad arusaamad hüpnoosist 
 

Tatjana Kruglova, 12. klass 
Räpina Ühisgümnaasium 

 
Juhendaja: Monika Ilmas (Räpina Ühisgümnaasium) 

 
Käesoleva töö käigus uuriti erinevate inimeste hüpnoosiga seonduvaid teadmisi, arvamusi ning 
isiklikke kokkupuuteid antud valdkonnaga. Info kogumiseks korraldati nii kirjalik kui ka 
internetipõhine küsitlus. 

Töö sisaldab ülevaadet hüpnoosi olemusest, kokkuvõtet küsitluse tulemustest ning vastuste analüüsi. 

Kuigi hüpnoosi ja hüpnoosilaadseid seisundeid on teatud ja kasutatud juba inimühiskonna 
algusaegadest peale, teavad inimesed hüpnoosist väga vähe.  

Tehtud uuringu tulemusena jõuti järelduseni, et inimeste teadmised hüpnoosist on küllalt 
tagasihoidlikud. Kahjuks on hüpnoosi samastamine unelaadse seisundiga siiamaani laialt levinud. 
Uuringu kohaselt antakse hüpnoosile võrdselt nii positiivset kui negatiivset hinnangut. Toodi välja 
hüpnoosi ohtlikke külgi: alateadvuse nõrgenemine või transis oleva inimese täielik allumine 
hüpnotiseeritava mõjule. Samas leidus inimesi, kes pidasid hüpnoosi huvitavaks ja paheliseks 
teemaks ning lausa avaldasid soovi hüpnoosi tegemist õppida. Suur osa informatsioonist, mille on 
inimesed hüpnoosist saanud, tuleb televisioonist, filmidest ja seriaalidest ning ka internetist. Ainult 
üksikuid vastajaid on hüpnoos sedavõrd tõsiselt huvitanud, et erialase kirjandusega tutvuda.  

Uuringu tulemusel selgus, et üle poolte küsitletutest teavad hüpnoosi kasutamist psühholoogilises 
ravis ja meditsiinis. Vähesel määral leidus arvamusi hüpnoosi kui pettuse ja ebaeetilise mõjutamise 
kohta. Samas, ainult kolm küsitletut on hüpnoosi kasutanud ravi eesmärgil.  

Mis puutub hüpnoosiga seotud müütidesse,  siis seitse levinumat väärarusaama leidis üle 30 vastanu 
kinnituse. Ülejäänud väited ei kogunud piisavalt poolehoidjaid.  

Esimene püsititatud hüpotees, et inimeste teadmised hüpnoosist on minimaalsed, leidis oma 
kinnituse.  Kümnendik ei osanud hüpnoosi kohta mitte midagi arvata, osa on hüpnoosist kuulnud 
vaid televisioonis. Inimesed, kes kirjeldasid hüpnoosi kui teadvuse seisundit, ei suutnud samuti 
seletada, mida see tähendab. Rohkem teati hüpnoosi kasutusaladest.  

Teine püstitatud hüpotees, et inimeste negatiivne suhtumine hüpnoosi tuleneb hüpnoosi 
väärkasutamisest meedias, leidis samuti kinnituse, kuna peamisteks infoallikateks on televisioon ja 
internet. Tõsist hirmu hüpnoosi ees võib esile kutsuda ka lavahüpnoosi nägemine. 

Tuleb leida viise, kuidas tõene informatsioon inimestele kättesaadavaks teha. Samuti oleks vaja 
laiemalt tutvustada lavahüpnoosi olemust ning selle saladusi.    
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Koerateraapia Eestis 
 

Marta Kurvits, 12. klass 
Tallinna 32. Keskkool 

 
Juhendaja: Kristi Raava (Tallinna 32. Keskkool) 

 
Koerateraapia on Eestis veel tundmatu alternatiivne ravimeetod. Võimalusi on hobuteraapia 
kasutamiseks, aga seda on raskem pakkuda neile, kellel puuduvad liikumisvõimalused. Maailmas on 
kasutatud koeri teraapia eesmärgil juba aastaid ning tulemused on olnud vägagi positiivsed. Mõned 
sammud populariseerimiseks on tehtud ka Eestis, kuid ees ootab palju tööd. Antud uurimustööd võib 
lugeda üheks teejuhiks edasistele otsustele. Selleks, et võtta kasutusele midagi uut, on vaja esmalt 
uurida inimeste arvamust ning teavitada sellega kaasnevatest muutustest ning riskidest. Töös võeti 
vaatluse alla lapsed ja noored, sest nende suunamine, juhendamine ja ravimine annab kõige 
kiiremaid tulemusi. Käesoleva töö peamiseks eesmärgiks oli välja selgitada laste ja noortega 
tegelevate asutuste valmisolek ja mõtted uue teraapiasuuna käivitamise suhtes.  

Uurimustöö jagunes kaheks osaks: teoreetiliseks ning uurimuslikuks. Teoreetilises pooles tutvuti 
kirjandusega, mis käsitles koera rolli inimese evolutsioonis. Lisaks sellele anti ülevaade ka loomade ja 
laste suhtest, koerateraapia ajaloost ning organisatsioonidest. Välja toodi kümme populaarsemat 
tõugu, keda treenitakse kõige sagedamini inimesi aitama.  

Koerateraapia sai alguse USA-st ning on nüüdseks levinud üle maailma. Kogu protsess põhineb 
lähedasel suhtlusel loomaga, mis mõjub hästi nii füüsilisele kui vaimsele tervisele. Langeb vererõhk 
ning stressitase: muututakse rõõmsamaks ja unustatakse mure/valu. Pikemaajalisema kordamise 
tulemusena paraneb patsiendi seisund tervikuna ja lapsed on motiveeritumad, suhtlemisvalmimad, 
keskendumisvõimelisemad ning rahulikumad.  

Uurimusmeetodiks oli intervjuu. Küsitleti psühholoogi, logopeedi või psühhiaatrit, sest nende ametite 
pidajad on rohkem kursis inimeste emotsionaalse tervisega. Küsitluskohti oli kokku kuus: kaks 
lasteaeda, kolm kooli ja üks lastehaigla. Kõikidest saadi vastused. Küsimuste sisu oli suuremas osas 
sarnane. Kaks intervjuud olid koostatud praegu Eestis teraapiat pakkuvate inimestega: kooli 
psühholoog, kes kasutab koera igapäevatöös õpilastega ning Eesti ainukese teraapiaühingu esimees. 
Peale põhjalikku analüüsi tehti järeldused ja kokkuvõte. Tulemused olid väga innustavad. 

Paljude jaoks oli teema üsnagi tundmatu ja uus. Pigem oldi kursis hobu- ja delfiiniteraapiaga. Tunti 
piisavalt suurt huvi katsetamise vastu. Külastuskorrad koerateraapiasse peaksid toimuma korra 
nädalas, sest vastasel juhul võib see liiga tavaliseks saada. Takistustena nähti lastevanemate ja teiste 
töötajate arvamust, sanitaarnõudeid ning rahastamisprobleeme. Usuti, et vajalik oleks inimene, kes 
tunneb ala hästi ja oskaks seda tutvustada, sest kõige olulisem on eelnev teavitustöö. 

Koera ja inimese ühine ajalugu saab alguse väga varajasest ajast. Koerad on pidanud jahti, valvanud 
karju, vedanud kelke ning pakkunud seltsi. Kõige suurem roll on neil siiski sõbrana. Erilist suhet ja 
ühiseid jooni on võetud aluseks pakkuda abi neile, kes seda kõige enam vajavad. Pet Partners, TDI, 
ESAAT – need on vaid mõned näited ühingutest, mille peamiseks eesmärgiks on koerateraapia 
arendamine ning külastused erinevatesse asutustesse.  

Vajalik huvi valdkonna vastu on olemas, kuid puudub aktiivsem koostöö. Kindlasti tuleks kaasata 
meedia, mis edastab uut infot kõige kiiremini. Positiivsed tulemused innustavad järjest suurematele 
ettevõtmistele. Praegu pole Eestis peaaegu ühtegi väljakoolitatud spetsialisti ning koeri, kes oleks 
selle jaoks treenitud. Olemasolevate abivahenditega on võimalik siiski algust teha. Peale 
aastatepikkust sihikindlat tööd kujuneb koerateraapiast loodetavasti arvestatav ravimeetod inimeste 
enesetunde parandamiseks.   
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2010. aasta sõnause sõnade saatus 
 

Katariina Kuum, 10. klass 
Viljandi Gümnaasium 

 
Juhendaja: Irene Artma (Viljandi Gümnaasium) 

 

Uurimistöö „2010. aasta sõnause sõnade saatus“ eesmärk on anda ülevaade 2010. aasta sõnause 
sõnavõistluselt keelde toodud uudissõnade kasutusest ning kinnistumisest perioodil 2010. aasta 
detsembrist 2013. aasta detsembrini. 

Uurimusest järeldus, et 

 minu poolt uuritud uudissõnade kasutus Eesti Päevalehe veebiversioonis on kulgenud 
tõusvas joones. Kolmeaastase perioodi põhjal (2010. aasta detsembrist kuni 2013. aasta 
detsembrini) saab väita, et sõnad on keeles juurdunud ning jäänud püsima. Kindlasti on 
sellele kaasa aidanud ka sõnause algataja, president T. H. Ilves, kes on antud uudissõnu oma 
Eesti Päevalehe veebiversioonis kajastatud sõnavõttudes kasutanud 37 korral. Samuti oli ta 
Eesti Päevalehe veebiversioonis enim eelmainitud uudissõnu kasutanud autor. 

 antud uudissõnu kasutatakse kõige enam majanduse ning poliitika valdkonnas. Sõna „taristu“ 
kasutati kõigis minu poolt uuritud valdkondades, kuid näiteks sõna „kestlik“ ei kasutatud IT- 
ega spordivaldkonnas kordagi. Samas on nendel sõnadel potentsiaali leida rohkem kasutust 
erinevates valdkondades, sest mõnede teemade puhul kasutati osa neist esmakordselt alles 
2013. aastal (sõna „taristu“ riigikaitse ja spordi valdkonnas). 

 Viljandi Gümnaasiumi õpilased teavad sõnause sõnavõistluselt keelde tulnud uudissõnu 
küllaltki hästi, sest 112 õpilase hulgas tehtud  küsitluse põhjal selgus, et enamus sõnade 
puhul olid õiged vastused ülekaalus. Kõige paremini teati sõnade „juhind“, „kärgpere“ ja 
„tundetaip“ tähendust. Põhjuseks võib tuua selle, et nende tähendus on loogiliselt tuletatav 
ja arusaadav. Kõige vähem teati sõnade „AE-koostöö/averus/avera“, „toimija“ ja 
„teisestamine“ tähendust. Põhjuseks võib tuua selle, et neid on meedias vähe kasutatud ja 
nad ei ole loogiliselt tuletatavad. 

Kuna antud uurimistöö andis väärtuslikku materjali uudissõnade kasutusele võtmisest ning 
kinnistumisest, siis on mõttekas selle tööga ka järgnevatel aastatel jätkata. Kaardistada võiks kõikide 
sõnause sõnavõistluse võitnud sõnade kasutust Eesti Päevalehe veebiversioonis. Kasutades antud 
uurimistöö tulemusi võiks võrrelda, kas sõnade tähendusväli on laienenud või vastupidi kitsenenud. 
Samuti tuleks läbi viia uus küsitlus sõnause sõnavõistluse võidusõnade tundmise kohta uute 
õpilastega, aga mitte enne kui järgmisel aastal, et oleks võimalik võrrelda õpilaste teadmiste 
muutumist ning arengut.  
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Allergiahaiguste esinemissagedus Valga ja Tartu gümnaasiumide õpilaste 
seas 
 

Kristel Kõomägi, 11. klass 
Valga Gümnaasium 

 
Juhendaja: Tiia Voor (Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastekliinik) 

 
Allergiahaiguste levik on viimase paarikümne aasta jooksul suurenenud. Käesolevas töös uuriti nende 
esinemissagedust Valga ja Tartu gümnaasiumiõpilastel, milleks Valga Gümnaasiumi õpilaste seas 
korraldati ISAAC-küsimustikul põhinev uuring. Tartus on analoogiline uuring tehtud kolm aastat 
tagasi. Mujal sooritatud uuringud on näidanud, et vähemlinnastunud paikades esineb allergiahaigusi 
harvem kui suurtes linnades. Oletus, et Valga õpilased võiksid põdeda allergiahaigusi tunduvalt 
harvem kui Tartus, ei osutunud tõeks.  

Bronhiaalastma tunnuseid esines Valgas ja Tartus enam-vähem ühepalju (14% ja 10,3%; p = 0,4), 
peaaegu sama suur oli ka diagnoositud BA esinemissagedus nii Valgas kui ka Tartus (12,4% ja 12,9%; 
p = 0,89).  

Vastupidiselt oletatule, et väiksemas linnas on vähem allergiat, selgus, et AN-tunnuseid oli  Valga 
õpilastel rohkem kui Tartu omadel (40,2% vs 28,2%; p = 0,02). Valgas ja Tartus heinanohu 
sümptomite esinemine statistiliselt oluliselt ei erinenud (21,9% vs 15,4%;  p = 0,15). 

Kuigi atoopilisele dermatiidile iseloomulikke haigustunnuseid oli Valga õpilastel sagedamini (19,9%) 
kui Tartus (12,8 %), statistiliselt oluliselt erinevust ei olnud. Seevastu oli Valgas arsti diagnoositud AD-
d harvem kui Tartus (5,3% vs 15,6%; p = 0,006). 

Andmeid koguti ka lemmikloomade pidamise ja õpilaste suitsetamisharjumuste kohta ning analüüsiti, 
kuidas need mõjutavad allergiahaiguste esinemist. Lemmikloomi peeti üsna võrdselt nii Valga (73,7%) 
kui Tartu (65,6%) kodudes, Valgas peeti rohkem kasse. Lemmiklooma pidamine osutus 
bronhiaalastma riskiteguriks mõlemas linnas ning Valgas suurendas koer atoopilise dermatiidi riski.  

Õpilasi, kes on kunagi suitsetanud, oli Valgas tunduvalt rohkem (50%) kui Tartus (31,3%, p = 0,001). 
Uuringu tegemise ajal oli Tartus enam suitsetavaid gümnasiste (28,1%) kui Valgas (13,1%; p = 0,002). 
Selles uuringus ei olnud võimalik uurida suitsetamise ja allergiahaiguste vahelist seost, sest allergiat 
põdevate õpilaste seas ei olnud suitsetamine levinud.  
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Oskar Lutsu „Kevade“ ajastutruudus 
 

Silver Käsper, 11. klass 
Pärnu Koidula Gümnaasium 

 
Juhendaja: Madis Somelar (Pärnu Koidula Gümnaasium) 

 

Kokku on romaan „Kevade“ ilmunud kahekümne ühe trükina. 2013. aastal möödus 100 aastat ajast, 
mil olid ilmunud mõlemad „Kevade“ osad. Selle sündmuse tähistamiseks on valitud ka uurimistöö 
teema, et teha austusavaldus ühele Eesti tuntuimale kirjanikule, kelle teostega on nüüdseks üles 
kasvanud juba mitu põlvkonda eestlasi. Töö põhieesmärk on erinevaid materjale kasutades koostada 
ajaloopõhised peatükid, mis iseloomustaksid olustikku 19. sajandi lõpul ja 20. sajandi algul, mil 
toimun romaani „Kevade“ tegevus ning hiljem võrrelda neid tegevuse ja olustikuga teoses, et näha, 
kuivõrd vastab see tegelikkusele. 

Töö koosneb kuuest peatükist, millest esimene kajastab Oskar Lutsu elu, teine Oskar Lutsu enda 
hinnangut raamatule „Kevade“ ja mis on selle kirjutamist mõjutanud, kolmas talurahva õiguslikku 
seisundit ja sotsiaalset ebavõrdsust, neljas luteri kiriku kujunemist ja mõju eestlastele, viies kooliolu 
ja kuues leiutisi, mida on romaanis kasutatud. 

Allikmaterjalidena on töös kasutatud erinevaid 19. sajandi lõppu ja 20. sajandi algust iseloomustavaid 
teoseid: „Eesti ajalugu V“ (Andersen jt 2010), „Eesti kooli ajalugu“ (Andersen 2003), „Eesti ajalugu I“ 
(Laur jt 2005), „Eesti ajalugu kronoloogia“ (Mäesalu jt 2007). Kirjaniku elu kirjeldamiseks on 
kasutatud kirjanike leksikone: „Eesti kirjanike leksikon“ (Kruus-Puhvel 2000), „Eesti kirjanike leksikon“ 
(Kruus 1995). Romaanist „Kevade“ on kasutatud erinevaid trükke: „Kevade“ (Luts 1986), „Kevade“ 
(Luts 1968), „Kevade“ (Luts 1965). Lisaks on kasutatud mitmeid internetiallikaid peatükkide 
täiendamiseks ja leiutiste kirjeldamiseks.  
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Vanaisa Olevi pärand minule 
 

Jürgen Külm, 9. klass 
Võru Kesklinna Kool 

 
Juhendaja: Tiiu Ojala (Võru Kesklinna Kool) 

 
Kodu-uurimistöö eesmärgiks oli uurida ja kirja panna minu vanaisa huvitav ja sündmusterohke 
elukäik. Lisaks töö põhieesmärgile saadi täiendavalt palju teada esivanemate elust  Eesti Vabariigi 
ajal,  Teise maailmasõja koledustest, 1941. aasta küüditamisest, elust kaugel Siberis, 
töömeheaastatest Nõukogude korra ajal, elust iseseisvuse taastanud Eestis. 

Allikatena on kasutatud koduarhiivis leiduvaid ja  käsikirjalisi materjale, kaasaegsete mälestusi, 
intervjuusid pereliikmetega, internetis leiduvaid artikleid. Töös on hulgaliselt perekonnaarhiivis 
leiduvaid fotosid perest erinevatel ajalooperioodidel. 

Uurimistöö käigus selgus: 

Vanaisa Olevi isa August Kasak on olnud Eesti Vabariigi ajal Misso ja Võru valla sekretär, tuntud 
ühiskonnategelane, autobusside ja veoautode omanik ja mitmed Võrumaa bussiliinid olid tema 
teenindada. Tema elutee lõppes Siberi vangilaagris süüdistatuna pikaajalises tegevuses kodanlik-
natsionalistliku Isamaaliidu sekretärina ja Kaitseliidu aktivistina. 

Vanaisa pärines neljalapselisest perest. Üks vanaisa vendadest, Rein Kasak oli aastaid tänases Eesti 
Vabariigis kaugsõidukapten. Pere lapsi kasvatati tööarmastuses, millega kaasnes karske ja sportlik 
eluviis. 

Eesti Vabariigis (1918–1940) pandi suurt rõhku isamaaarmastuse kasvatamisele. 1940. aastal  tekitas 
Eesti okupeerimine õpilastes suurt nördimust.  

Küüditamine mõjus eesti pereelule ja ühiskonnale pärssivalt – küüditati palju perekondi, kelle hulgast 
oleks võinud sirguda edukaid riigimehi, arste jne. Selline saatus tabas ka minu vanaisa perekonda. 
Hoolimata Siberi karmidest tingimustest ja täiesti uuest keskkonnast suutis vanaisa perekond võõral 
maal alustada uut elu, kohanedes sealses ühiskonnas ning leida uusi sõpru, vaatamata sellele, et oli 
suur koduigatsus. Ka abikaasa leidis Olev Siberisse küüditatud kaasmaalaste hulgast. Olevi ja Elli 
esiklaps Linda sündis 24. veebruaril 1956. aastal Siberis. Rõõm oli suur, sest kaugel kodumaast oli 
lapse sünnikuupäev märgilise tähendusega. Vanaisal on kaks tütart ja poeg ning neli lapselast. 

Kõik oma töömeheaastad töötas vanaisa Olev bussijuhina. Ta oli Võrumaa rahva poolt hinnatud ja 
austatud bussijuht. Olev oli ja on ka praegu ühiskondlikult aktiivne, karskete eluviisidega ja sportliku 
ellusuhtumisega. 

Vanaisa suurimaks sooviks on, et Eesti rahvas säiliks ja rahva tervis paraneks. Tema jaoks on Eesti 
rahva kõige suuremad vaenlased alkoholism, narkomaania ja AIDS. 

Hetkel on Olevi suurimaks hobiks ajaloo valgustamine noorsoole. Vanaisa eluteel on teda saatnud 
isamaalisus, vajadus oma kodu, oma keele, oma kultuuri, oma rahva järele ja see on kandunud ka 
tema järeltulevatele põlvedele. Tänu temale on mul tekkinud huvi ajaloo vastu. 

Seoses deporteerimisega lühikeseks jäänud haridustee puudujääke on ta kompenseerinud 
iseõppimisega ja seda eriti ajaloo valdkonnas. Tema jaoks on elulise tähtsusega teadmine, et 
tänapäeva noored mäletaks ja mõistaks neid sündmusi ja inimesi,  tänu kellele anti esimene 
iseseisvus ühegi pauguta ja jõuetult käest. 

Tänu töö valimisele võin ennast pidada eelmiste põlvkondade ja kaasaegsetega ühtsustunde loojaks, 
sest nüüd saavad ka lapselapsed täpsemalt teada vanavanaisa Olevi huvitavast elust.    



67 

 

TiO₂ nanoosakestest valmistatud nanokilede fotokatalüütiliste omaduste 
uurimine elusrakkude näitel 
 

Markus Laars, 11. klass 
Tallinna Reaalkool 

 
Juhendaja: Katre Juganson (Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut) 

 
2. preemia Õpilaste teadustööde riiklikul konkursil 

 
Viimastel aastakümnetel on nanotehnoloogiad väga kiiresti arenenud. Võrreldes tavasuuruses 
materjalidega on uudsetel nanomaterjalidel suurusest sõltuvad füüsikalised ja keemilised omadused 
(nt suurem eripind, kvantefektid). Titaandioksiidi nanoosakesed on kasutust leidnud väga erinevates 
rakendustes alates värvidest isepuhastuvate pindade ning päikesepatareideni. Mitmetes sellistes 
rakendustes kasutatakse nano-TiO2 omadust neelata lühilainelist kiirgust, mille käigus tekkivad 
hüdroksüülradikaalid võivad oksüdeerida orgaanilisi ühendeid.  

Käesoleva töö eesmärgiks oli uurida TiO2 nanokilede toimet UV-valguses.  

TiO2 nanokilede toime uurimiseks kasutati rekombinantset bioluminestseeruvat bakterit Escherichia 
coli MC1061 (pSLlux), mille suspensiooni tilk asetati nanokilele, mida seejärel eksponeeriti UV-
kiirgusele 20 minutit. Kontrollidena eksponeeriti baktereid TiO2 nanokiledele pimedas ja keemiliselt 
inertsetele räni monokristallist alustele pimedas ja UV-valguses. Pärast eksponeerimist pesti bakterid 
alustelt maha ning külvati agarsöötmetele. Bakterite arvukust hinnati kolooniate loendamisega.  

Katsetulemused näitasid, et UV-kiirgusel on 20-minutilise ekspositsiooni järel üsna nõrk 
antibakteriaalne mõju, ent kui kombineerida seda TiO2 nanokiledega, kaotavad bakterid sama ajaga 
võime tardsöötmele kolooniaid moodustada. Pimedas läbiviidud kontrollkatse antibakteriaalset mõju 
praktiliselt ei omanud. Tõenäoliselt põhjustas TiO2 nanokilede antibakteriaalset mõju nende võime 
bakteriraku membraanikomponente fotokatalüütiliselt lagundada. Uurimistöö põhjal saab väita, et 
töös kasutatud TiO2 nanokilede fotokatalüütilisel aktiveerimisel omandavad need tugeva 
bakteritsiidse toime. Töö käigus kogutud andmete põhjal saab järeldada, et kasutatud TiO2 nanokiled 
omavad kõrget potentsiaali isepuhastuvate katetena.   
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Mille järgi tarbijad endale rakenduste turgudel mobiilirakendusi ja -mänge 
valivad? 
 

Hans Joosep Lahe, 12. klass 
Kadrioru Saksa Gümnaasium 

 
Juhendaja: Peeter Rokk (Kadrioru Saksa Gümnaasium) 

 
Käesoleva uurimistöö peamiseks eesmärgiks oli välja selgitada, mille järgi tarbijad enda hinnangul 
mobiilirakendusi valivad. Uurimise alla olid võetud tegurid – kuvatõmmised, logo, video, koht 
otsingutulemustes, kirjeldus ja arvustused – , mis esinevad rakenduste turul. Oluline oli jõuda 
võimalikult suure küsitlejaskonnani ja teada saada, mida tarbija olulisemaks peab. Samas küsitleti ka 
arendajaid ja nende vastuste tulemusi võrreldi tarbijate omadega.  

Uurimusest järeldus, et: 

 tarbijad peavad valiku tegemisel kõige ebaolulisemaks kõrget positsiooni otsingutulemustes 
ja tootekirjeldust, 

 kõige olulisemaks peab tarbija arvustusi ja hinnanguid, 

 kuvatõmmiseid peetakse toote valimisel tähtsamaks kui videot, 

 arendajad peavad suures osas oluliseks samu tegureid nagu tarbijad. 

Püstitatud hüpoteesid pidasid paika. Üle poole küsitlusele vastanutest pidasid arvustusi kõige 
olulisemaks. Enamus vastanud arendajatest paneb logo väljatöötamisele väga palju rõhku. 

Vastanuid oli palju, kuid liiga suur osa neist asus ühes riigis, teistes riikides võivad vastused erineda. 
Lisaks võiks küsitluse läbi viia rohkem kui kahes rakenduses. 

Mobiilrakenduste ja -mängude populaarsuse taga on väga palju faktoreid ning turu tihenedes 
konkurents kasvab ja iga detail muutub tähtsamaks. 

Antud uurimistöö on suhteliselt lai ning abstraktne. Analoogset uurimistööd tehes võiks töö olla 
konkreetsem ja kitsam, igat detaili lähemalt uuriv. Autor ei uurinud, kuidas mõjutavad tarbija otsust 
erinevad ligipääsud, mida osad rakendused ja mängud nõuavad, sest selle probleemi on erinevate 
rakenduste pakkujad erinevalt lahendanud. Lisaks oleks võimalik välja tuua lokaalsete ja mitte-
lokaalsete rakenduste erinevusi.  
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Vähkkasvajate pärandumisest ja haiguste avaldumisest Kroonide 
suguvõsas 
 

Laura Laisk, 11. klass 
Lähte Ühisgümnaasium 

 
Juhendaja: Helle Järvalt (Lähte Ühisgümnaasium) 

 
Uurimistööst saab teada, et kasvajate tekkepõhjused on sarnased, aga olemuselt on vähitüübid 
erinevad. Põhjuseks, miks kasvajarakud paljunevad, on rakkude kontrollimatu jagunemine 
regulatsiooni häire tõttu. Organismis toimub genoomis muutus, mille tulemusena hakkavad 
ebaküpsed rakud paljunema. Kasvajad arenevad tänu geenikahjustustele, mis tekivad elu jooksul 
erinevate faktorite tulemustena. Põhjusteks võivad olla väliskeskkonna tegurid, keemilised ained, 
viirused ja bakterid, mis tekitavad mutatsioone DNA-s. 

Vähi arenguks ja väljakujunemiseks võib minna mitu aastat ning ohutundemärgid võivad olla väga 
erinevad. Vähi tekkele ei eelne sageli otseseid sümptomeid, millest saaks järeldada antud haiguse 
esinemist.  

Naha pindmise kihi kasvajad tekivad sarvrakkude vohamise tulemusel kohas, kus nahk on rohkem 
avatud päikesevalgusele. Nahale tekkiva heleda laigu korral tuleks koheselt reageerida, kuna antud 
kasvaja vormid on erinevad ja kasvu korral tuleb koheselt eemaldada. 

Nahakasvajate tekke eest saab end kaitsta, kui vältida solaariumites käimist. Päikese käes olles kanda 
kaitseriietust või kanda nahale UV eest kaitsvat päikesekreemi. Naha põletuskohtadele võib tekkida 
mõni melanoomivorm.  

Sugupuu-uuringust selgus, et suguvõsas sees olevad defektsed geenid võivad kergesti põlvkonniti 
edasi kanduda ja vanuse suurenedes haigusi põhjustada. Uuritud on vähkkasvajate levikut viie 
põlvkonna vältel. Antud sugupuus on inimesi, kes ilmselt on defektse geeni kandjad, kuid neil endil ei 
esine haigust. Päriliku eelsoodumuse tõttu võivad aga neil vanemas eas keskkonnategurite mõjul 
kasvajad areneda. On märgata, et mõlema haige vanema korral on nende lapsed täiesti terved, kuid 
lastelastel võib haigus esineda, kuna vähkkasvaja pärandub läbi sugukromosoomide edasi järgmisele 
organismile. Antud sugupuus on esinenud väga mitmeid erinevate organite vähkkasvajaid: naha-, 
rinna-, emaka-, maksa-, mao-, kurgu-, eesnäärme- ja kopsuvähki. Ei ole täheldatud sama vähi 
esinemist. Kõikidel haigetel on kujunenud ja avaldunud erinev vähkkasvaja. 

Põhjalikumalt on autor uurinud patsiendi nahakasvaja arengut ja haiguse kulgu, kuna neljanda 
põlvkonna esindajal kujunes haigus välja juba noores eas. Patsiendil oli pöidlaotsasuurune laik seljal 
juba sünnist alates, aga vähile viitavad tunnused arenesid välja aastaid hiljem. Kuna patsienti ei 
seganud seljal olev laik ja vähile viitavaid tugevaid tunnuseid ei esinenud, siis ei osatud arvata, et 
tegemist võib olla pahaloomulise kasvajaga.  

Kasvaja eemaldamiseks tehti operatsioone ja tänaseks saab öelda, et patsient on nahakasvajast 
puhas, kuid korrapärasele meditsiinilisele jälgimisele jääb sellegipoolest. 

Seega kasvajaid on väga erinevaid ja mitmesuguseid. Tihti avastatakse need liiga hilja, sest tunnused 
viitavad ka vähemohtlikele haigustele. Ka Kroonide suguvõsa nooremad liikmed peaksid olema väga 
tähelepanelikud ja hoolsad oma tervise suhtes, kuna risk päriliku eelsoodumusega vähktõppe 
haigestuda on reaalne.  
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Heitvee puhastamine Kadrina vallas ja selle mõju Loobu jõele 
 

Ardo Laupa, 12. klass 
Kadrina Keskkool 

 
Juhendaja: Siret Pung (Kadrina Keskkool) 

 
Tänapäeval on suureks probleemiks veekogude reostumine ning eutrofeerumine. Seda olulisem on 
heitvee puhastamine, millele otsitakse aktiivselt lahendusi. Osalemine vabariiklikus 
keskkonnaprojektis ,,Minu kodukoha veekogu bioloogilised, kultuurilised ja majanduslikud 
väärtused’’ aastatel 2011–2012 võimaldas seostada uurimisteema Loobu jõega, mis on tähtis 
lõhejõgi. Samuti on oluline jõe algusosa paiknemine karstialal.   

Töö eesmärgiks oli uurida Kadrina valla heitveepuhasteid ja nende mõju Loobu jõele. Püstitati neli 
hüpoteesi: Kadrina heitveepuhastusjaam töötab kaasaegsel tasemel; Kadrina valla heitveepuhastid 
on heas seisukorras; heitvee puhastamine Kadrina vallas on oluliselt efektiivsem kui paarkümmend 
aastat tagasi; Loobu jõe seisukord on märgatavalt paranenud võrreldes 1996. aasta uuringutega. Kõik 
hüpoteesid leidsid uurimistöö käigus kinnitust, mis on väga positiivne.  

Uurimistöö koosneb kahest osast. Üldosa on koosatud kirjanduse põhjal ja käsitleb reovee teket, 
heitvee puhastusmeetodeid, veekaitset ning karsti. Eriosa on uurimuslik ja annab põhjalikuma 
ülevaate Kadrina heitveepuhastusjaamast ning Undla, Vohnja ja Kihlevere heitveepuhastitest, 
Kadrina heitveepuhastuse ajaloost. Töö käigus tehti ka 22.09.2012 Loobu jõe veekvaliteedi uuringud 
viies punktis: Jõepere ja Pundi allikates, Loobu jões pärast Kadrina kalatreppi ning pärast 
reoveekraaviga ühinemist Undlas, samuti sealses reoveekraavis. Võrdlusmaterjalina on kasutatud 
Kadrina Keskkooli õpilaste koostatud varasemaid uurimistöid.  

Käesolevas uurimistöös tõestati, et Loobu jõe veekvaliteet Kadrina piirkonnas on paarikümne aastaga 
tublisti paranenud eelkõige seetõttu, et heitvee puhastuse efektiivsus Kadrina vallas on märgatavalt 
tõusnud ning praegusel ajal heal tasemel. Huvitav oleks edaspidi sarnaseid uuringuid korrata, et näha 
muutusi ja arengut Kadrina valla heitveepuhastuses ja Loobu jõe olukorras.   
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Nurmkana (Perdix Perdix) bioloogiast ja levikust 
 

Lisanna-Lee Leiman, 6. klass 
Saaremaa Ühisgümnaasium 

 
Juhendaja: Inge Vahter (Saaremaa Ühisgümnaasium) 

 
3. preemia keskkonnaalaste uurimistööde konkursil 5.–7. klassi arvestuses 

 
Eesti Ornitoloogiaühing valis 2013. aasta aastalinnuks nurmkana, keda tuntakse ka põldpüü nime all. 
Nurmkana on väikese kodukana mõõtu lind, kes elab peamiselt kultuurmaastikus ning tegutseb sageli 
talude, lautade ja muu inimasustuse lähedal. Eestis selle linnuliigi kohta väga palju kahjuks ei teata, 
ometigi arvatakse seda liiki meil pesitsevat viimastel andmetel vaid 2000–4000 paari. 
Loendusandmed näitavad, et nurmkanade arvukus on langemas, seetõttu ei ole ta ka enam 
arvestatav jahilind. Nurmkana on meil 19. aastalind. Ajakirja Loodusesõber andmetel on 
nurmkanadest mujal Euroopas tehtud palju rohkem uuringuid kui Eestis. Seega tema arvukuse 
langemist arvestades oli uuringuid kiiresti vaja läbi viima hakata.  

Uurimistöö eesmärkideks seati:  

 Anda ülevaade nurmkana bioloogiast ja levikust. 

 Koguda Saare maakonna loodusteadlastelt ja ka teistelt elanikelt andmeid nurmkana leviku ja 
arvukuse kohta. 

 Selgitada, millistes Saaremaa piirkondades ning kui palju on nurmkana aastail 2010–2013 üle-
eestilises aialinnuvaatluse käigus märgatud ja kui palju vaatlusi esitati nurmkana-aasta 
vaatluste käigus Eesti Ornitoloogiaühingule. 

 Koostada nurmkana levikukaart Saare maakonnas 2013. aastal, kasutades selleks nii Saare 
maakonna loodusvaatlejate andmeid kui ka ornitoloogiaühingu kodulehelt www.eoy.ee 
saadud andmeid. 

Hüpoteesiks püstitati: nurmkana kohatakse Saaremaal harva ja seetõttu teda teatakse-tuntakse 
Saaremaal vähe ning põhjalikud andmed tema leviku kohta Saaremaal puuduvad. 

Ornitoloogiaühingu tehtud talilinnuvaatluste andmeid kasutades leiti, et nelja toimunud 
vaatluspäeva jooksul (2010–2013) kohati nurmkana Saaremaal vaid 2010. aastal. 

Ornitoloogiaühingu kodulehelt selgus veel, et 2013. aastal nähti nurmkana Saare maakonnas vaid 
neljas kohas. Kuna töö autor teadis, et mõned inimesed jätsid oma andmed edastamata, siis tekkiski 
küsimus, kui palju oli veel neid inimesi, kes nägid 2013. aasta vältel nurmkana Saare maakonnas. 
Selleks koostati ornitoloogiaühingu ankeedi alusel küsitlusleht nurmkana kohta, mida levitati 
Saaremaa Ühisgümnaasiumi õpilaste ja õpetajate hulgas, andmeid küsiti ka kohalikust 
keskkonnaametist ja tuttavatelt. Saadi 11 vaatlust (sh neli ornitoloogiaühingule esitatud vaatlust) 
kokku viiest erinevast vallast. See näitab, et nurmkana võib kohata erinevates Saaremaa 
piirkondades. Muhust andmeid ei saadud. Enamus vastajad märkis, et nurmkanade arvukus on 
viimaste aastate ja ka aastakümnete vältel vähenenud. Nurmkanu märgati kõigil aastaaegadel, 
peamiselt rohumaadel, sageli nähti ka koduaias lindude toidumaja läheduses. Nurmkanu saadud 
andmete põhjal enamasti ei toideta, kuid neid nähakse aialindudele ülespandud toidulaudade juures, 
kust mahakukkunud teri leitakse. Linde ohustab liiklus ja karmid paksu lumikattega talved. 

Kuna nurmkanu nähakse harva, siis ka paljud inimesed nurmkanu ei tunne. Kuigi nurmkana-aasta on 
lõppenud, on selle huvitava linnu käekäiku kindlasti vaja ka edaspidi jälgida ja võimalusel tema 
kaitsmiseks midagi ette võtta. Talvine toitmine aitaks selle linnu arvukust arvatavasti tõsta. Töö 
eesmärgid täideti. Hüpotees leidis kinnitust.   
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Punahirvest kui invasiivsest liigist ja tema tegevusest Saaremaal Eikla 
jahiseltsi maadel 
 

Lisanna-Lee Leiman, 6. klass 
Saaremaa Ühisgümnaasium 

 
Juhendaja: Inge Vahter (Saaremaa Ühisgümnaasium) 

 
Euroopa punahirv on Eestis võõrliik, sest ka vabalt üle Läti piiri tulnud loomad ei ole loodusliku 
protsessi tagajärg. Ajalugu on näidanud, et enamus introdutseerimise katsetest ei ole hästi lõppenud. 
Kas ta võib saada ohuks meie elukeskkonnale ja teistele metsaasukatele, peab näitama tulevik.  

Uurimistöö eesmärkideks seati: 

 Anda ülevaade punahirve bioloogiast ja levikust. 

 Uurida, kui palju on punahirvi Saaremaal töö autori kodukohas Eikla jahiseltsi maadel, kuidas 
need loomad seal elavad ja kuidas kohalikud inimesed hirvedesse suhtuvad. 

Hüpoteesiks seati: punahirvede arvukus on Eiklas aasta aastalt suurenenud ja tekitavad kohalikele 
elanikele teatud määral probleeme. 

Töö autor küsitles 2013. aasta jaanuari alguses oma kodukandis Eikla jahisektsiooni jahimehi, 
talunikke ja kohalikke külaelanikke, kes ei ole otseselt põllumajandusega seotud. Kokku küsitleti 
kolme jahimeest, kahte talunikku ja 18 erinevas vanuses külaelanikku. Kohtuti ka Saare maakonna 
jahindusspetsialisti Jaan Ärmusega. 

Esimesed punahirved jõudsid Eiklasse arvatavasti üle 40 aasta tagasi ja nende arvukus suureneb 
pidevalt. Seoses sellega on tekkinud ka mitmeid probleeme: hirved kahjustavad orast ja lõhuvad 
silorulle ning toovad sellega talunikele ja ühismajanditele suurt kahju. Looduslik kahju seisneb 
arvatavasti põtrade tõrjumises. Kuna punahirve toidukonkurendid (metskits ja põder) on valijad, 
oleksid nad ühtlasi kõige kolme liigi kõrge asustustiheduse, seega ka toidupuuduse korral kaotajad. 
Punahirvede arvukust hinnatakse selles piirkonnas umbes 100 isendile, suurimad märgatud karjad on 
olnud 19–36-liikmelised, jooksuajal on märgatud kuni 50 hirve. Enamasti liiguvad hirved siiski vaid 4–
6 liikmeliste väiksemate karjadena, talveperioodil karjad suurenevad.   

Punahirved tulevad talvel õuedesse õunapuuoksi ja õunu sööma, kuid enamasti see inimesi ei häiri. 
Punahirvi on ka kütitud, hooajal on saadud 20 punahirve laskmise luba, mis on ka realiseeritud. Eriti 
ollakse huvitatud punahirvede trofeedest. Kuigi talunikele on hirved rahalist kahju tekitanud, ei olda 
kindlad, kas arvukust peaks vähendama. Väljapääsuks pakuti, et peaks lõhutud silorullid kohe ära 
söötma, võiks teha rullidele ümber traataiad. Enamiku põllumajandusega mittetegelevate inimeste 
arvates on punahirved ilusad loomad, kuid peaks siiski jälgima, et neid oleks n-ö normi piires. 
Kardetakse, et hirved hakkavad põhjustama liiklusõnnetusi. Jahimeeste arvates peaks siiski hirvede 
arvukust vähendama. 

Töö eesmärgid täideti. Töö hüpotees, et punahirvede arvukus on Eiklas aasta aastalt suurenenud ja 
tekitab kohalikele elanikele teatud määral ka probleeme, leidis üldjuhul kinnitust. Kuigi kardetakse 
põtrade väljatõrjumist hirvede poolt, siis väga täpseid andmeid selle kohta koguda ei õnnestunud. 
Seetõttu peaks uuringuid jätkama. Peaks uurima ka seda, kas talvine lisatoitmine õigustaks end. Kuigi 
punahirved tekitavad silorullide lõhkumisega üsna suuri probleeme, suhtub enamik inimesi neisse 
suursugustesse loomadesse heatahtlikult ja näiteks õuedesse õunu otsima tulnud loomi pigem 
imetletakse kui minema aetakse. Käesoleva töö autori arvates ei peaks vähemalt praegu veel 
punahirvede arvukust vähendama hakkama.    
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Vene keel – kellele ja milleks 
 

Laura Liisa Lemetsar, 12. klass 
Tallinna Kristiine Gümnaasium 

 
Juhendaja: Kristi Vahenurm (Tallinna Reaalkool) 

 
Riikliku õppekava ja kahe Tallina gümnaasiumi õppekavade võrdluses selgub, et nendes koolides 
õpetatava vene keele tundide maht vastab riiklikus õppekavas ettenähtule.  

Ajakirjakirjanduse analüüsist selgub, et enamik autoreid näivad olevat seisukohal, et vene keele 
õppime põhikoolis ja gümnaasiumis on vajalik ning tuleb kasuks hilisemates tööotsingutes ja karjääri 
kujundamisel. Õpilaste ja noorte seas läbiviidud küsitlus näitab küll negatiivseid hoiakuid vene keele 
suhtes, kuid selgelt eristub arusaam, et vaatamata teatavale vastumeelsusele vene keele õppimise 
suhtes teadvustatakse selle olulisust ja reaalset vajadust selle järele Eesti ühiskonnas täisväärtusliku 
kodanikuna funktsioneerimiseks. Kahe viimase aasta meediaanalüüs ei toeta arvamust, et õpilaste 
negatiivsed hoiakud vene keele õppimise suhtes on tingitud Venemaad ja vene rahvust puudutava 
negatiivsest kajastamisest. Vaatamata ajakirjanduses kõlavale ja tööportaalide spetsialistide poolt 
toonitatud  arvamusele, et vene keele oskus on tööturul väga oluline, selgub reaalsest tööpakkumiste 
analüüsist, et vene keele oskus on nõutud vaid napilt 1/5 tööpakkumiste puhul. 

Uurimistöös seatud hüpotees, et vaatamata õpilaste kõrgele teadlikkusele vene keele oskuse 
vajalikkusest, on õpilased vene keele õppimise suhtes negatiivselt meelestatud, leidis kinnitust.  

Uurimistööst võib järeldada, et õpilased tõesti ei õpi keelt hea meelega, aga nad mõistavad selle 
vajalikkust edasises elus ning on nõus faktiga, et kui tahetakse Eesti tööturul läbi lüüa, on kasulik 
osata vene keelt. Kinnitust leidis ka fakt, et vene keele õpetamine koolides võiks olla tõhusam ning 
vajaks muutusi.  
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Haraka (Pica pica L.) pesade kvantitatiivne koostis ja pesaehituse 
ajabüdžett 
 

Mati Lepikson, 9. klass 
Tallinna Prantsuse Lütseum 

 
Juhendaja: Jaanus Elts (Eesti Ornitoloogiaühing) 

 
1. preemia Õpilaste teadustööde riiklikul konkursil 

1. preemia keskkonnaalaste uurimistööde konkursil 8.–9. klassi arvestuses 
 

Käesolevas uurimistöös on uuritud seitsme haraka pesa kvantitatiivset koostist, lisaks ka 2011. aasta 
aprillis 945 minuti vältel lindistatud harakate pesaehituse videoid. Töös on antud ka ülevaade haraka 
bioloogiast, arvukusest ja ohuteguritest.  

Uuritud pesad pärinevad Jõgeva-, Tartu- ja Valgamaalt. Pesade materjaliline koostis oli sarnane, 
samas esinesid suured erinevused materjali hulga vahel eri pesades. Pesasid analüüsiti kolme kihi 
kaupa: väliskiht, keskkiht ning sisekiht.  

Pesade väliskiht sisaldas valdavalt kase- ja pajuoksi. Okste kogupikkus varieerus pesade väliskihtides 
ligi kaks korda, keskmiselt oli iga pesa väliskihis 271 oksa. Lühim (18 cm) ja pikim oks (125 cm) 
erinesid pikkuselt ca seitse korda, kuid seesuguste pikkustega oksad olid erandlikud. Ühe oksa 
keskmine pikkus pesade väliskihtides jäi vahemikku 43,9–60,2 cm, mass oli 5,5 grammi. 

Keskkiht oli pesade lõikes sarnane, väike erinevus esines kahe pesa vahel. Seevastu olid erinevused 
suuremad pesade savikihtide massis, kahe pesa võrdluses isegi neljakordne. Säärane erinevus on 
tõenäoliselt seotud savi kättesaadavusega pesade lähiümbrustes.  

Põhilise sisekihi vooderduse moodustasid taimejuured, mille koguse erinevus pesades oli 
märkimisväärne; näiteks kahes vaadeldud pesas oli taimejuurte koguse vahe 12,3-kordne. Viies pesas 
koosnes sisevooderdus ka kaseokstest, mis olid pesadesse samuti ebaühtlaselt jaotunud. 

Pesaehituse videote analüüsist selgus, et pesal viibimise aeg, ühe pesakülastuse kestus ning 
külastuste arv sõltusid tugevalt kellaajast. Kõige aktiivsem ehitusperiood oli hommikul kella 6st kella 
9ni, päeva jätkudes pesitsuskülastuste arv vähenes. Niisugust muutust seletab fakt, et ennelõunasel 
ja lõunasel ajavahemikul tegelevad harakad intensiivsemalt toiduotsimisega. Keskmine pesakülastus 
vältas 89 sekundit, ühes tunnis oli keskmiselt 19 pesakülastust.   
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Peterselli kasvatamise võimalused tubastes tingimustes 
 

Diana Ley, Rebeca Lember, 6. klass 
Kuressaare Gümnaasium 

 
Juhendaja: Sirje Kereme (Kuressaare Gümnaasium) 

 
Aiandus- ja sisustusmessidel ning samateemalistes ajakirjades on juba aastaid räägitud söödavate 
maitsetaimede kasvatamisest linnakorteri aknalaual või rõdukastides. Tarvitseb vaid natukene vaeva 
näha ja iga rõdu või aknalaud võib muutuda miniaiaks. Maitsetaimede kasvatamine rõdukastides ja 
tubastes tingimustes on moodi läinud.  

Töö autorid valisid oma uurimistöö teemaks „Peterselli kasvatamise võimalused tubastes 
tingimustes“. Määravaks teguriks teema valiku puhul oli see, et peterselli kasutatakse palju 
maitsetaimena ja taim on tuntud oma raviomaduste poolest. Soov on kasvatada seda taime 
aastaringselt.  

Uurimistöö autorite eesmärgiks oli teada saada peterselli kasvamise ja arengu kohta tubastes 
tingimustes ning välja selgitada hüpoteeside paikapidavus. 

Uurimistöös püstitasid töö autorid alljärgnevad hüpoteesid: 

 Taim idaneb ja tärkab kiiremini, kui istutuspott katta pealt kilega. 

 Taimed vajavad kasvamiseks soojust, valgust ja vett ning sirguvad valguse poole. 

 Sügisel-talvel istutatud seemned vajavad paremaks kasvamiseks ka väetist. 

Töös esitatud küsimustele vastuste leidmiseks ja hüpoteeside paikapidavuse väljaselgitamiseks 
teostasid töö autorid katse peterselli kasvamise ja arengu kohta. 

Läbiviidud katse tulemustest selgus, et kilega kaetud istutuspottides idanesid taimed paremini ja 
tärkasid kiiremini kui kilega katmata pottides.  

Kuna orgaaniliste ainete valmistamiseks vajab taim energiat ja kasutab selleks päikese- e 
valgusenergiat, siis kasvab taim valguse suunas. Seda kinnitasid ka töö autorite katsetulemused. 

Väetisega VITO kastetud potis olid 63 päeva möödudes peterselli lehed juba üsna suured ja taime sai 
toitude maitsestamiseks kasutada. Potis, mida väetisega ei kastetud, oli taime areng aeglasem.  

Keldrinurgas kasvanud petersell jäi arengult väga viletsaks. Põhjuseks liiga vähe soojust, valgust ja 
vett. Seega antud töös püstitatud hüpoteesid leidsid kinnitust.  

Järelikult on tubastes tingimustes peterselli kasvatamine täiesti võimalik, kuid istutamise aeg 
novembris ei olnud ehk just kõige sobivam ja parem tulemus saavutati ikkagi, kui taimi kasteti natuke 
väetisega ja kasutati lisavalgusena laualampi.  

Kuigi novembris seemnest külvatud petersellid kasvasid üsna hästi, siis ikkagi kevadel istutatud 
petersellid on rohelisemad ja kasvavad paremini. Novembris külvatud petersellid ei olnud värvuse 
poolest nii rohelised, vaid olid pigem kergelt kollaka tooniga. Tulemustega võib rahule jääda.  
Edaspidi oleks soov katsetada taime kasvamist samal perioodil taimekasvatuslambi abil ja võrrelda 
saadud tulemusi antud töö tulemustega.   
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Kofeiini sisaldavate jookide tarbimine ja teadlikkus selle mõjust Miina 
Härma Gümnaasiumi gümnasistide hulgas 
 

Elis Liblik, 11. klass 
Miina Härma Gümnaasium 

 
Juhendaja: Ülle Irdt (Miina Härma Gümnaasium) 

 
Käesoleva uurimustöö eesmärgiks oli välja uurida, kui populaarne on kofeiini sisaldavate jookide 
tarbimine Miina Härma Gümnaasiumi 10.–12. klasside õpilaste seas. 

Selleks tutvuti kofeiini kui ainet kirjeldavate teatmeteostega ning otsiti erinevaid artikleid selle kohta, 
kuidas kofeiin inimese tervist ja käitumist mõjutab. Uuriti just seda, kuidas kofeiin organismile mõju 
avaldab, kui teda tarbitakse joogi kujul. Seetõttu on töös lisatud ka ülevaade populaarseimatest turul 
leiduvatest kofeiini sisaldavatest jookidest ja sellest, kuidas nad inimese organismis toimivad. 

Püstitatud hüpotees, et kofeiini sisaldavate jookide tarbimine on Miina Härma Gümnaasiumi 10.–12. 
klasside õpilaste seas populaarne, osutus tõeseks. Samuti said vastatud kõik analüüsi abiks esitatud 
küsimused. Soolised erinevused esinesid ainult kofeiinisisaldusega jookide eelistamisel, muudele 
küsimustele vastasid nais- ja meesõpilased sarnaselt. Huvitav tulemus oli, et närvilisust, ärritust ja 
rahutust esineb õpilaste seas väga palju, kuid see pole seotud uuritud jookide tarbimisega. 
Selgitamaks välja, millised on eelnimetatud sümptomite põhjused, soovitab töö autor edasisi 
uurimusi. Töö tulemusi võrreldi ka varasemalt tehtud uuringutega, millega tulemused enamjaolt ei 
ühtinud. Erinevalt eelnevatest uurimistest ilmneb, et puudub seos kofeiini sisaldavate jookide 
tarbimise ja keskmise hinde ning närvilisuse, ärrituse ja rahutuse vahel. Ühtib tulemus, et kofeiini 
sisaldavatest jookidest loobumisel tekivad kõrvalnähud.  

Andmeid koguti programmi Google Drive abil, millega koostati online-küsitlus ja mille veebilinki jagati 
280 gümnasistiga. Küsitluse käigus kogutud andmed töödeldi andmetöötluspaketiga Microsoft Excel 
2010. 

Kokkuvõtteks tuleb lisada, et kofeiiniga rikastatud jookide tarbimisel tuleb kindlasti olla ettevaatlik 
ning seda eriti noorte puhul, sest nemad ei pruugi selle kahjulikust mõjust teadlikud olla. Uurimisest 
selgus, et kuigi kofeiini sisaldavad janukustutajad on Miina Härma Gümnaasiumi gümnasistide seas 
populaarsed, ei tarbita neid nii palju, et need tervisele kahjulikud oleks.  
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Kaltsiumkarbonaadi sisalduse määramine kanamuna koortes 
 

Kevin Liivapuu, 12. klass 
Antsla Gümnaasium 

 
Juhendaja: Tiiu Laane (Antsla Gümnaasium) 

 
Kaltsiumkarbonaat on munakoore üks põhiline koostisosa, mille sisaldus määrab ära munakoore 
tugevuse. Mida suurem on kaltsiumkarbonaadi sisaldus koores, seda tugevam on munakoor. 

Kaltsiumil on organismis tähtis roll tagada luude ja hammaste tugevus. Organism vajab kaltsiumit 
närvirakkude ja lihasrakkude töös, vere hüübimissüsteemi ning erinevate keha ensüümide 
normaalses funktsioneerimises. (Kull 2012) 

Oma uurimistöö teemaks valisin „Kaltsiumkarbonaadi sisalduse määramine kanamuna koortes“, sest 
mind huvitas, kui suure protsendi munakoorest moodustab kaltsiumkarbonaat. Selle 
väljaselgitamiseks kasutasin kaltsiumkarbonaadi omadust reageerida soolhappega. (Jüriado & Nerut 
2012).  

Käesoleva töö peamiseks eesmärgiks oli selgitada, kui suure osa munakoorest moodustab 
kaltsiumkarbonaat. Teiseks eesmärgiks oli teha kindlaks, kas erinevad kanapidamise tingimused 
mõjutavad munakoore kaltsiumkarbonaadi sisaldust ning kumma koorevärvusega koored sisaldavad 
kaltsiumkarbonaati rohkem, kas pruunid või valged.  

Töös püstitati kaks hüpoteesi. Esiteks, pruuni värvusega munakoorte kaltsiumkarbonaadi sisaldus on 
kõrgem kui valge koorevärvusega munakoortel. Teiseks, vabapidamisel olevate kanade munakoorte 
kaltsiumkarbonaadi sisaldus on kõrgem puurikanade omast. 

Kaltsiumkarbonaadi sisalduse väljaselgitamiseks kasutati tema omadust reageerida soolhappega. 
Kulunud soolhappe koguse kindlaks määramine toimus hape-alus tiitrimise meetodil. Seejärel 
arvutati välja reageerinud kaltsiumkarbonaadi mass ning tema sisaldus munakoores.  

Valimi moodustasid Talleggis peetavate puurikanade ja vabalt peetavate kodukanade valge ja pruuni 
koorevärvusega munad. 

Läbiviidud katsetest selgus, et puuris kasvavate kanade munakoore kaltsiumkarbonaadi sisaldus on 
enamasti kõrgem kui kodukanade munakoortel. Samuti selgus, et valge koorevärvusega munade 
kaltsiumkarbonaadi sisaldus on kõrgem kui pruunidel ning seda nii vabapidamisel kui ka 
puurikanadel. Valgete munakoorte kaltsiumkarbonaadi sisaldus on üle 90%, samas pruunidel 
munakoortel kõigub see alates 84,27%–93,32%-ni. 

Uurimistöös püstitatud hüpotees, et pruunid munakoored sisaldavad rohkem kaltsiumkarbonaati kui 
valged lükati ümber, sest selgus, et valged kanamuna koored sisaldavad rohkem kaltsiumkarbonaati 
kui pruunid.   

Teine hüpotees – vabalt peetavate kanade munakoorte kaltsiumkarbonaadi sisaldus on kõrgem kui 
puurikanade munadel – leidis osaliselt kinnitust, sest ühel juhul sisaldasid pruunid kodukanade 
munakoored kaltsiumkarbonaati rohkem kui puurikanade omad. Teistel juhtudel see hüpotees aga 
paika ei pidanud. 

Käesolev uurimistöö täitis püstitatud eesmärgi. Edaspidi võiks uurida, kas munakoorte 
kaltsiumkarbonaadi sisaldus sõltub aastaaegadest ja seda nii kodu- kui puurikanade korral.  



78 

 

Gümnasistide õpiharjumused Tallinna Mustamäe ja Nõmme gümnaasiumi 
10. ja 11. klasside õpilaste näitel 
 

Mari Liiver, 11. klass 
Tallinna Mustamäe Gümnaasium 

 
Juhendaja: Maia Masing (Tallinna Mustamäe Gümnaasium) 

 
Käesolevas uurimistöös uuriti Tallinna Mustamäe Gümnaasiumi ja Tallinna Nõmme Gümnaasiumi 10. 
ja 11. klasside õpilaste õpiharjumusi kahe aasta vältel. Samuti uuriti, milline on sarnasus nende kahe 
kooli õpilaste õpiharjumuste vahel. Uurimistöö eesmärgiks oli anda ülevaade gümnasistide 
väljakujunenud õpiharjumustest. Uurimisküsimus on: millised on Mustamäe Gümnaasiumi ja Nõmme 
Gümnaasiumi õpilaste õpiharjumused.  

Töös vaadeldi õppimist, õpiharjumusi ning nende mõistete alaliike ja tähendusi. Tehti kindlaks 
Mustamäe Gümnaasiumi ja Nõmme Gümnaasiumi õpilaste õpiharjumused ning sarnasus nende kahe 
kooli õpilaste õpiharjumuste vahel.  

Õppimise eesmärk on õpitava omaks võtmine. Oluline on teada, kuidas tuleb õppida. Nii saab õppija 
muuta enda nõrgad küljed tugevateks. Seejärel on võimalik rakendada enda teadmisi ja oskusi 
edaspidises õpitegevuses. Väljakujunenud õpiharjumused muudavad õppija tegutsemisviisi.  

Uurimusest selgus, et enamik gümnasiste õpivad keskmiselt 1–2 tundi päevas ning peamiselt kodus. 
Õpilased õpivad tavaliselt ajavahemikus 19.00–21.00. Suurem osa õpilastest eelistab õppida üksinda, 
taustaks televiisor, muusika või arvuti. Seega on nad harjunud õppima keskkonnas, kus on taustaks 
müra ning muud segavad faktorid. Kõige enam esineb õpilastel piltmälu ehk visuaalset õpistiili. 
Enamikke on see aidanud kodutööde tegemisel ning nad oskavad seda enda huvides hästi ära 
kasutada. Uurimistöö peamine küsimus tõi välja gümnasistide õpiharjumuste sarnasused. Uurimuses 
selgus, et üldjuhul on õpilaste motivatsioon ning suhtumine õppimisse analoogne. Nii Mustamäe 
Gümnaasiumis kui ka Nõmme Gümnaasiumis oli õpilaste hinnangu kohaselt muutunud õppimine 
gümnaasiumis primaarsemaks. Enamike õpilaste tulevikuplaane mõjutas gümnaasiumisse minek.  

Töö hüpoteesiks oli väide, et Tallinna Mustamäe ja Nõmme Gümnaasiumite gümnasistide 
õpiharjumused sarnanevad suhtumise, motivatsiooni, õppimisele kuluva aja ja õppimiseelistuste 
poolest. Hüpotees leidis üldjoontes kinnitust. Vähesel määral esines erinevusi õpilaste suhtumises ja 
õppimiseelistustes.   
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Arvo Pärt ja Arvo Pärdi keskus 
 

Angela Lill, Laura Sillamaa, 8. klass 
Laulasmaa Kool 

 
Juhendaja: Annika Lilja (Laulasmaa Kool) 

 
Meie valisime oma loovtöö teemaks Arvo Pärdi ja Arvo Pärdi keskuse, sest Arvo Pärt on 
rahvusvaheliselt tuntud Eesti helilooja, kes on tihedalt seotud Laulasmaaga.  Arvo Pärdi keskus asub 
samuti Laulasmaal. 

Helilooja veetis oma lapsepõlve seal ning käis Heino Elleri kodus klaveritundides, mis asub samuti 
Laulasmaal. 

Arvo Pärt on tintinnabuli tehnika autor. Tintinnabuli-stiili põhimõte on, et helilooja püüdleb 
helimaterjali vähendamise poole, piirdudes vaid olulisemaga. Tema tintinnabuli stiili esimene ja 
tuntuim töö on „Für Alina“. Arvo Pärdi keskus asub kinnistul nimega Aliina. 

Tulevikuvisiooni kohaselt võimaldab keskus teha Pärdi muusikaga seotud uurimusi ja teadustöid, 
annab huvilistele nii lähedalt kui ka kaugelt tervikliku ülevaate helilooja loomepärandist ning 
ligipääsu helilooja sõnumile ja käsikirjadele.  

Selleks, et keskus saaks avada uksed külastajatele tuleb ära teha veel palju tööd, aga huvi keskuse 
vastu on juba väga suur. 
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Shori algoritm 
 

Oliver-Matis Lill, 12. klass 
Tallinna Vanalinna Täiskasvanute Gümnaasium 

 
Juhendaja: Mart Kuurme (Tallinna Reaalkool) 

 
RSA on üks laialtkasutatumaid krüptosüsteeme maailmas. Selle lihtsus ja muljetavaldav turvalisus on 
RSA populaarsuse peamine põhjus. Aeg, mida on vaja RSA murdmiseks, ei ole mõõdetav kuudes, 
aastates ega ka mitte sajandites, see on mõõdetav universumi eluigades. Antud turvalisus aga kaoks 
täielikult, kui ehitataks efektiivsed kvantarvutid. 

See uurimistöö keskendub ühele spetsiifilisele kvantalgoritmile, nimelt Shori algoritmile. Antud 
algoritm suudab murda RSA kiiremini kui RSA-d saab kasutada ning on arvatavasti kõige tuntum 
kvantalgoritm (mitte et kvantalgoritmid oleksid väga tuntud). Võime murda RSA-d tuleneb sellest, et 
Shori algoritm suudab tegurdada hiiglaslikke täisarve väga kiiresti ning RSA murdmine on taandatav 
hiiglaslike täisarvude tegurdamiseks, nagu selles uurimistöös näidatakse. 

Selle uurimistöö alguses esitatakse ülevaade klassikalisest loogikaskeemist. Edasi tuuakse esile 
kvantskeem ja kvantväravad (kvantanaloogid klassikalistele loogikaväravatele nagu AND, NOT ja OR), 
millele kõik kvantfunktsioonid toetuvad. Järgmisena uuritakse RSA algoritmi põhjalikult, et selgitada, 
miks Shori algoritm selle murrab. Edasi esitatakse klassikalise kiire Fourieri teisenduse algoritm ja 
sellega väga sarnane kvant, Fourieri teisenduse algoritm. Põhjus, miks need diskreetse Fourieri 
teisenduse arvutavad algoritmid esitatakse, on et Shori algoritmi sõltuvus Kvant Fourieri teisenduse 
algoritmist, mis omakorda on täielikult üles ehitatud klassikalise kiire Fourieri teisenduse baasil. 
Viimane ja kõige olulisem osa uurimistööst keskendub täielikult Shori algoritmile. Seal näidatakse, et 
hiiglaslike täisarvude tegurdamine taandub perioodi leidmisele, mis omakorda on probleem, mida 
saab kergelt lahendada Shori algoritmiga. Lõpuks esitatakse täielik ja põhjalik tõestus, et Shori 
algoritm on korrektne (teeb, mida see peab tegema). 

Antud uurimistöös näidatakse, et Shori algoritmi kasutades muutub RSA murdmine asümptootiliselt 
lihtsamaks kui RSA kasutamine ja seega muutub RSA kasutuks. See uurimistöö on suhteliselt 
iseseisev, käsitledes lühidalt kvantarvuti baasmehhanisme ning keskendudes peamiselt Shori 
algoritmile. Antud uurimistöö nõuab ainult fundamentaalseid teadmisi kompleksarvudest, 
arvuteooriast, integraalidest ja ahelmurdudest. Seda arvestades on antud uurimistöö eelkõige 
mõeldud tudengitele, aga igaüks, kes on võimeline õppima matemaatikat, peaks olema võimeline 
sellest uurimistööst aru saama.  
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Põlevkivienergeetika (Balti ja Eesti elektrijaamade) mõju õhupuhtusele 
Narva linnas 
 

Tatjana Ljubimtseva, 12. klass 
Narva Humanitaargümnaasium 

 
Juhendaja: Svetlana Anissimova (Narva Humanitaargümnaasium) 

 
Käesoleva uurimistöö hüpotees: Narva lähedal asuvad elektrijaamad mõjuvad negatiivselt õhule ja 
elanike tervisele jaamades tekkivate saasteainete NO2 ja SO2 ning peente tolmuosakeste kõrge 
sisalduse tõttu õhus.  

Hüpoteesi kontrollimiseks teostati õhusaaste taseme vaatlused Narva linnas Narva 
Humanitaargümnaasiumi (NHG) mikrorajoonis. 

Tänu NHG osalemisele GLOBE’i projektis on võimalus kasutada Eesti Keskkonnauuringute Keskuse 
Tartu filiaali laboratooriumi teenuseid selleks, et mõõta õhus sisalduvaid kahjulikke aineid (SO2, NO2) 
ja kasutada koolile projekti raames esitatud riistvara, et analüüsida tolmu ja peente  
aerosoolosakeste sisaldust õhus. 

Käesoleva  uuringu raames huvitasid  autorit järgmised ained: vääveldioksiid ja lämmastikdioksiid. 

Õhus sisalduvat vääveldioksiidi ja lämmastikdioksiidi mõõdeti passiivse difusioonkoguja abil. Peente 
aerosoolosakeste kogust mõõdeti vahetusfiltritega pumba abil.  Mõõtmised tehti neljas etapis, iga 
etapp kestis  kaks nädalat. 

Uuringute tulemustena leiti, et saasteainete kontsentratsioon õhus mõõtmiste perioodil lubatud piiri 
ei ületanud. 

Käesoleva uurimistöö hüpotees ei leidnud kinnitust. Pärast seda uuringut ei saa rääkida 
elektrijaamade negatiivsest mõjust Narva elanike tervisele.  

Esiteks on uuringu kestus ebapiisav objektiivsete järelduste saamiseks, sest vaatlused ja mõõtmised 
tehti ainult ühe kalendriaasta jooksul. Teiseks ei analüüsita selles uurimistöös meditsiinilist 
informatsiooni Narva elanike tervisliku seisundi kohta. Käesolevat uurimust võiks täiendada eespool 
esitatud informatsiooni analüüsiga. Et saada objektiivne pilt, on vaja võrrelda õhus sisalduvate  
kahjulike gaaside ja tolmu ning Narva elanike tervisenäitajaid Narva linna elanike ning sellega 
suuruselt võrreldava soojuselektrijaamade läheduses asuva linna elanike terviseseisundi näitajatega.   
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Demokraatia kindlustamisest minu kodukohas 
 

Kristel Lusik, 11. klass 
Pärnu Hansagümnaasium 

 
Juhendaja: Elve Tamvere (Pärnu-Jaagupi koolimuuseum) 

 
Töö eesmärgiks oli uurida demokraatia arengut ja kindlustamist ühe omavalitsuse näitel –  selleks sai 
Are vald Pärnumaal.  

Töö koosneb neljast peatükist. Esimeses peatükis uuritakse Are rahva kodanikualgatust ja julget 
kaasategemist mitmesugustel aktsioonidel ja ettevõtmistel kuni Eesti Vabariigi taasiseseisvumiseni 
20. augustil 1991. a rahvusriigina. 

Teises peatükis antakse ülevaade 10. novembril 1989. a väga olulise seaduse vastuvõtmisest, mis 
määras kohaliku omavalitsuse struktuuri ja põhimõtted. 

Kolmas peatükk on kohaliku omavalitsuse valimistest aastatel 1993–2002. See koosneb neljast 
alapeatükist ja pikemast kokkuvõttest, milles uuritakse kohalikke valimisi aastatel 1993, 1996, 1999 ja 
2002. 

Neljas peatükk uurib kolme Are valla elu kõige enam suunanud inimest – vallavanemaid Leho Pahki ja 
Hindrek Liiki ning volikogu esimeest Ain Alamaad. Kolm elulugu ja kolm tuntud-tunnustatud Are valla 
meest, keda usaldati ja sellepärast valiti. 

Allikatena on kasutatud Are valla arhiivimaterjale, Eesti Vabariigi põhiseadust, mitmesugust 
kirjandust, hulgaliselt perioodikat, internetti, varem koostatud uurimistööd, intervjuusid ja äärmiselt 
huvitavaid mälestusi 20. sajandi 90-ndatest.  

Koostatud tekst sisaldab palju illustreerivaid diagramme, tabeleid, fotosid. 

Uurimistöö tõestas, et Ares elavad toimekad naised. Naised osalesid aktiivselt Balti ketis ja kohalikku 
omavalitsusse valitud naiste  protsent oli Eesti vabariigi keskmisest kõrgeim. Mehed osalesid 
aktiivselt iseseisvuse taastamises ja sama energiliselt valimistel. 

Uurimistöö käigus kogunes hulgaliselt huvitavaid materjale taasiseseisvumisega seotud sündmustest 
tekstidena, fotodena, mida kõiki polnud võimalik selles töös kasutada. Mitmekülgne materjal on 
väärt jäädvustamist ja kirjapanemist, sest mälestused inimestega kaovad. See on tänuväärne materjal 
erinevate piirkondade ajaloo uurijatele. 

Käesoleva tööga saadi uurimistöö koostamise kogemus ja hulgaliselt andmeid Eesti ühe 
omavalitsuse, Are inimeste toetusest iseseisvusele ja demokraatiale.  
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Eesti naine Siberis 
 

Grete Madar, 12. klass 
Tallinna Kristiine Gümnaasium 

 
Juhendaja: Maarja Keskpaik (Riigikantselei) 

 
Minu uurimistöö eesmärgiks oli uurida erinevate naiste mälestusi Siberist ning Siberi eluoludega 
rohkem tutvuda. Uurisin erinevaid mälestusteraamatuid ning intervjueerisin ka oma vanaema, kes on 
ise Siberis elanud.  

Uurimistöö käigus sain teada, et küüditamine on ebaseaduslikult ning vägivaldselt suure inimhulga 
ümberasustamine oma algsest elukohast kaugele. Küüditamisi viis läbi NSVL, küüditades palju 
süütuid inimesi. Küüditamisi viidi läbi selleks, et inimesi kontrolli all hoida, kaotada klassid ja 
rikkamad inimesed ning et eestlased seguneksid kiiresti venelastega. Eesti üks suuremaid 
massiküüditamisi oli märtsiküüditamine, mis toimus 25. märtsil 1949. Siberisse saadeti asumisele üle 
30 000 inimese. 

Küüditatuid painab igavesti see saatuslik päev, mil neilt kõik võeti. Võeti vabadus ning perekond, 
isamaa ning emakeel. Inimesed mäletavad küüditamist kui ühte jubedaimat seika nende elus. 
Küüditatud pidid oma eludega otsast peale hakkama, harjudes Siberi pakaste ilmadega. Sain teada 
kui halvad olid küüditatute elamistingimused ning kui raske neil tegelikult seal oli. Elati barakkides või 
koguni loomalaudas. Iga päev pidi nälga taluma. Kolhoositöö  oli väga tähtis ning eestlased rügasid 
iga päev tööd. Tehti põllutöid, metsatöid ning karjatati loomi. Kui aega üle jäi, sai ka enda jaoks 
midagi teha, näiteks tikkida, kududa, heegeldada. Kolhoositöö oli aga ääretult raske, mistõttu vaba 
aega peaaegu ei olnudki.  

Ka koolis oli lastel palju probleeme ning raskusi. Venelaste ning eestlaste vahe oli tihti palju konflikte, 
sest venelaste jaoks olid kõik eestlased fašistid. Kuna lapsed on väga julmad, siis oli kiusu palju, kuid 
oli ka õpetajaid, kes eestlasi absoluutselt ei sallinud. Peale konfliktide oli lastel raskusi vene keelega, 
sest koolis oli keelatud eesti keeles suhtlemine. Lapsed pidid uue keele ja uued kombed ära õppima. 
Mälestusi lugedes järeldan, et nad said sellega siiski imeliselt hakkama. Lapsed õpivad kiiresti. 
Õpilased pidid kooli kõrvalt ka tööd tegema ning ka vaheaeg oli erinevate töödega sisustatud. 

Veel üheks eesmärgiks võtsin oma vanaema mälestusi võrrelda küüditatute mälestustega ning 
jõudsin järeldusele, et vanaema elu oli palju lihtsam. Siberis ei olnud kohe kindlasti lihtne elada, kuid 
vanaema elas paremates tingimustes kui enamus küüditatuid. Vanaema ei ole kunagi pidanud nälga 
taluma. Paljud küüditatud eestlased aga pidid. Vanaemal olid ka paremad elamistingimused. Tal oli 
suur maja ning ta elas linnas, ilma suuremate puudusteta. Suutsin leida ka palju sarnasusi vanaema 
ning küüditatute elu vahel. Näiteks sain ma teada, et ka vanaemal olid loomad vahetevahel toas, kui 
ilm liiga külmaks läks, et ka nemad pesid põrandaid nugadega ning et kooli minnes oli isegi Eesti külas 
ääretult tähtis vene keele oskus. Sellegipoolest arvan, et vanaemal oli väga vedanud, sest ta ei 
pidanud kunagi igatsema oma kodumaa mulda niivõrd palju kui küüditatud, sest ta sündis Siberis ning 
ei osanud Eestimaad igatseda. Küüditatud aga ootasid tungivalt päeva, mil nad saaksid tagasi koju.  
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Antibiootikumide mõju mobiiltelefonil esinevatele bakteritele 
 

Karl Joosep Malõšev, 8. klass 
Tartu Kivilinna Gümnaasium 

 
Juhendajad: Evald Sepp (Tartu Kivilinna Gümnaasium) 

Silver Türk (Tartu Ülikool) 
 

3. preemia keskkonnaalaste uurimistööde konkursil 8.-9. klassi arvestuses 
 

Uurimustöö eesmärgiks oli uurida, kuidas mõjutavad antibiootikumid bakterite arengut ja kasvu 
söötmel. Töö sisaldab lühikest ülevaadet antibiootikumide ajaloost ja toimest, millele järgneb 
uurimuse käigus erinevate antibiootikumidega tehtud katsete kirjeldus. Uurimuse käigus omandati 
palju teadmisi antibiootikumidest ning täiendati laboratoorsete tööde läbiviimise oskusi.  

Käesolevas töös uuriti, kas ja millisel määral mõjutavad antibiootikumid petri tassil olevate bakteri 
kolooniate kasvu.  

Tulemused: 

 Esimese telefoni ekraanilt võeti proov, millele lisati petri tassile juurde kolm erinevat 
antibiootikumiketast. Söötmel tekkis palju kolooniaid. Nendega kokku sattus ka üks 
hallitusliik kasvama. Antibiootikumid neile kolooniatele ei mõjunud ja bakterite kasv ei 
pidurdunud.  

 Teise telefoni ekraanilt võetud proovile lisati antibiootikumiriba, mille kontsentratsioon riba 
alguses oli nõrk ning riba lõpus kõige tugevam. Antibiootikumiriba toimis üsna hästi ning 
kõrgema kontsentratsiooniga alal ei saanud bakterid kasvada. On näha, et ribale lähemal 
kasvavad kolooniad on heledamad kui need, mis asuvad kaugemal. See tähendab, et riba on 
bakterite tegevust pärssinud ja neid tapnud. 

Teatud tüüpi antibiootikumid mõjuvad ainult teatud tüüpi bakteritele. Meie katses ei toiminud eriti 
hästi diskikujulised antibiootikumid, kuid antibiootikumiriba toimis telefoni ekraanil olevate bakterite 
vastu hästi. Bakterite liigid muunduvad aja jooksul ja neile ei pruugi mõjuda vanema põlvkonna 
antibiootikumid, sellepärast näevad teadlased vaeva ja arendavad antibiootikume paralleeleelselt 
bakterite evolutsiooniga. 
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Müstiline Deja vu – sellega seonduvad nähtused ning inimeste teadmised 
sellest 
 

Johanna Maripuu, 10. klass 
Kuressaare Gümnaasium 

 
Juhendaja: Sirje Kereme (Kuressaare Gümnaasium) 

 

Mis on Deja vu, kust see tuleb ja kuidas see meid mõjutab? Paljud meist on kogenud tunnet, et 
täpselt sama olukord, milles hetkel oled, on varem olnud. Sellised sündmusi kiputakse üldjuhul 
alatähtsustama, pidades neid kujutlusteks või lihtsalt kokkusattumusteks, sest lapsest peale oleme 
õppinud olema ratsionaalsed ning uskunud, et kujutlusvõimel, unenägudel ega intuitsioonil pole 
mingit praktilist väärtust. Kuid siiski on Deja vu mõne inimese jaoks piisavalt häiriv, et see võtta 
jututeemaks. Uurimise käigus püüab autor jõuda selgusele, mida inimesed Deja vust üldiselt teavad; 
leida põhjuseid, miks selline tunne tekib; leida lahendusi inimestele, kelle elu Deja vu liialt kontrollib 
ja suurendada ühiskonnas teadmisi antud tunde kohta. 

Antud teema valik on tingitud autori huvist Deja vu tekkimise ja sellega seonduvate probleemide 
vastu ning autori enda kokkupuude Deja vuga. Selle uurimistööga on soovitud inimestele lähemale 
tuua teavet Deja vust ning just teadvustada selle tundega seonduvaid halvemaid külgi ja anda 
ülevaade, kuidas Deja vu inimesi mõjutab. 

Teema ei ole maailmas just väga aktuaalne ja just seepärast tunnebki autor, et sellele tuleks rohkem 
tähelepanu pöörata. 

Töö on jaotatud kahte suuremasse peatükki: esimeses osas on  allikmaterjalide põhjal kokku võetud 
teadmised Deja vu kohta ning teises esitatakse autori tehtud uuringu tulemuste analüüs. 

Tutvudes teemakohaste  internetiallikatega sai autor teada, mida Deja vu endast täpsemalt kujutab 
ja kuidas see võib inimesi mõjutada. 

Uurimistöö peamiseks eesmärgiks oli uurida Eesti elanikke vanuses 10–... arvamust ning üldisi 
teadmisi Deja vu kohta. Selleks viidi läbi küsitlus 96 inimese seas. 

Tehtud uuringu tulemused olid igati positiivsed.  Kahjuks ei leitud uuringu käigust ühtegi kroonilise 
Deja vuga kokku puutunud inimest. 

Küsitluste analüüsimisel saadi teada järgmist: 

 kõik inimesed pole seda tunnet tundnud, umbes 90% küsitletutest on sellega siiski kokku 
puutunud; 

 Deja vu on efektiivsem 16–19aastaste ning 35–40aastaste hulgas; 

 tulid välja inimeste individuaalsed lood kokkupuutel Deja vuga.  
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Milline võiks olla eestlastele kõige sobivam platseeboravim? 
 

Ian Martinson, 12. klass 
Miina Härma Gümnaasium 

 
Juhendaja: Renata Sõukand (Eesti kirjandusmuuseum) 

 

Nii kaua kui  maailmas on eksisteerinud inimeste  ravimine,  on olemas olnud ka platseebo. Platseebo 
on ravim või ravimeetod,  mida kasutatakse inimese tervendamiseks. Platseeboefekt  töötab ainult 
siis, kui inimene usub platseebot või suhtub sellesse positiivselt. Kui inimese suhtumine platseebosse 
on negatiivne, võib selle asemel avalduda notseeboefekt, mis on platseeboefektile vastandiks.  

Otsest seost inimese vanuse ja ravimi omaduste juures siiski pole. Olulist informatsiooni ravimite 
kohta  saadakse nii arstilt kui  internetist, mis omakorda  kujundab inimese arvamust ravimite suhtes 
ideaalravimi kohta.  

Õpilaste jaoks seostub ravimisega eelkõige tablett, siirup või vedelik. Eelistatakse, et ravim oleks 
maitsetu või magus ning sellel peaks puuduma keemiline ja tööstuslik lõhn, värvuselt võiks ravim olla 
valge. Juba õpilased teadvustavad, et ravikuuri pikkus ja annus peaks sõltuma haiguse tõsidusest ning 
ravim peaks olema arsti soovitatud ning sellega võiks pakendis kaasas olla infoleht. 

Täiskasvanute hulgas peetakse ravimiks kõige enam tablette. Ravimi värvus ja lõhn ravimi juures rolli 
ei mängi. Peamine on, et ravim mõjuks. Samuti ei mõjuta täiskasvanuid ka ravimi maitse, kuid ravim 
võiks olla maitsetu või meeldiva maitsega.  Ravimit peaks võtma kaks korda päevas ja ravikuuri 
pikkuse peaks määrama arst. Samuti peab ravim olema Eestis registreeritud ja sellel peab olema 
sertifikaat.  

Seega, eestlasele mõjub kõige usutavamalt platseeboravim, mida on soovitanud usaldusväärne arst. 
Eelistuselt peaks platseeboravim lastele olema kas tableti, siirupi või vedelikunal ning täiskasvanute 
puhul tableti või siirupi kujul. Ravimi omaduste poolest eelistatakse eelkõige maitsetut, magusat ja 
lõhnatut ravimit. Pakendi välimus rolli ei mängi, küll  aga peab seal kaasas olema infoleht. Ravim 
peab olema Eestis registreeritud ja sertifitseeritud. Ravimit tuleks võtta keskmiselt kaks korda 
päevas. 

Tulevikus peaks küsitlust laiendama ka teiste koolide õpilastele ja nende vanematele. Suurema hulga 
inimeste vastustega oleks võimalik leida rohkem seoseid, et teha paremaid ja tõesemaid järeldusi 
eestlasele kõige omasema platseeboravimi osas.   
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Muusika mõju erivajadustega lastele (Kuressaare toimetulekukooli näitel) 
 

Meeri Martinson, 10. klass 
Kuressaare Gümnaasium 

 
Juhendaja: Sirje Kereme (Kuressaare Gümnaasium) 

 
Tänapäeval ei ole muusika kaugeltki mitte ainult meelelahutus. See on leidnud suure rolli ravina 
meditsiinis. Muusikat arendab erivajadusega lapsi palju, tõstab nende sotsiaalset, füüsilist, 
kognitiivset ja emotsionaalset arengut. Erivajadustega lastele toimib muusika innustavalt, 
motivatsiooni pakkuvalt ja abistavalt. 

Teema sai valitud, kuna autor muusikaga on ise väga lähedane ja terve elu sellega tegelenud. Samuti 
on talle tähtis teiste inimeste heaolu ja seepärast soovis need kaks teemat omavahel ühendada. 
Autor tahtis olla veendunud, et muusika ei ole lihtsalt meelelahutus, vaid selle taga on midagi 
enamat.  

Töö koosneb kolmest suuremast osast. Esimene ja teine räägivad muusikateraapiast erivajadustega 
lastele, kuna see on kõige levinum ravimismeetod sellel alal. Peale teraapiatundide korraldatakse ka 
igasuguseid erinevaid ringe, mis aitavad laste arengule kaasa. Nende suureks plussiks on, et tegemist 
on enamasti rühmatundidega ja patsiendid saavad üksteise seltsi nautida.  

Kaks esimest peatükki on allikate põhjal koostatud. Antud töö koostamise käigus korraldati ka kaks 
uuringut: vaatlused erivajadustega laste muusika- ja rütmikatundides ning väike küsitlus 
lastevanematele. Selle eesmärgiks oli saada lähem kokkupuude laste ja nende igapäevase eluga ning 
sellega, kuidas muusika seda mõjutab. Uuringu valimisse kuulusid Kuressaare toimetulekukooli 6.–9. 
klasside õpilased.  

Samuti oli töö eesmärgiks saada teada muusika mõjust erivajadustega lastele ning uurida ka toimuvat 
arengut. Mõlema eesmärgi täitumisele aitas kaasa uuring ning lastevanematele koostatud küsitlus. 
Suurema osa teavet autor ammutas internetist, kuna arengu ja mõju reaalajas nägemine on 
pikaajaline protsess. Kolmas ja viimane eesmärk oli näidata nii inimestele kui ka nendele samadele 
lastevanematele muusika tõelist mõju.  

Töö koostamine tekitas autoris teema vastu suuremat huvi, laiendas silmaringi ja pani erivajadustega 
lapsi veidi teistsuguse külje pealt vaatama.   
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Õppimine Inglismaal ja sellega seonduv 
 

Eliis Mets, Kristine Trei, 10. klass 
Kuressaare Gümnaasium 

 
Juhendaja: Sirje Kereme (Kuressaare Gümnaasium) 

 
Iga päevaga muutub noorte seas üha populaarsemaks välismaal õppimine. Tahetakse näha maailma 
ning omada rahvusvahelisi tutvusi ja kogemusi. Kõige selle läbi loodetakse kindlasti saada elus ka 
paremale järjele. Kindlasti on üheks sellist huvi pakkuvaks riigiks Inglismaa.   

Inglismaa ja kõik sellega seonduv on autorite valitud teema, sest kõrgkooli valimine ei ole enam 
kaugel, samuti on Inglismaa unistustes olnud juba aastaid.   

Tuleb arvestada, et igal asjal siin elus on mitu külge ning paraku osad neist võivad olla ebameeldivad. 
Töös püütaksegi välja tuua õppimisel tekkivaid võimalikke probleeme ning suurimaid takistusi, kuid 
samas ei jäeta nimetamata eeliseid, mida annab noortele õppimine välismaal. Kindlasti peab 
arvestama, et elukohavahetus on stressirohke ja nõuab palju eeltööd. Koolide valik on suur ja kõige 
õigema valiku tegemine ei pruugi tulla väga lihtsalt. Kõige populaarsemad koolid Inglismaal on 
kindlasti Cambridge`i ning Oxfordi ülikool. Töös toovad autorid välja infot nende väga mainekate 
koolide kohta. Samas peab teadma, et kooli valik pole ainus ettevõtmine. Lisaks õige kooli leidmisele 
tuleb leida ka elukoht. Antud unistuse võimalikuks muutmisel mängib olulist rolli inimese 
finantsolukord. Enda jaoks tuleb selgeks mõelda, kas minna tööle, uurida kõiki võimalikke pakutavaid 
õppelaene või stipendiumeid.  

Töö on jaotatud kahte ossa. Esimeses on välja toodud erinevad teemad seoses õppimise ja elamisega 
Inglismaal. Kirjutatud on ka Inglismaa paarist väga mainekast koolist. Teine osa koosneb kahest 
uuringust, mis on koostatud eesmärgiga saada teada noorte teadlikkust õppimisvõimalustest ning 
samuti uurida juba seal õppivate tudengite tagasisidet.  

Tutvudes erinevate materjalidega said autorid teada noorte seas levinud hirme ja kartusi seoses 
võõrsil õppimisega ning tudengite tagasisidest mitmeid nippe ja häid lahendusi edaspidiseks.  

Antud töö keskseteks uurimisküsimusteks olid:  

 kuidas leida endale kõige sobivam kool Inglismaal,  

 kus ja kuidas leida võõrsil elukoht, 

 millised on õppelaenuvõimalused Inglismaal.  

Töös püstitatud hüpoteesidest said kinnitust järgnevad:  

 Inglismaal õppimine on rohkesti rahalisi ressursse nõudev;  

 Inglismaal omandatud haridus tasub enda igati ära. 
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Eesti noorte naiskolmikhüppajate kehaliste võimete analüüs 
 

Laura Johanna Mettis, 11. klass 
Tallinna Reaalkool 

 
Juhendaja: Katrin Kuusk (Tallinna Reaalkool) 

 
3. preemia Õpilaste teadustööde riiklikul konkursil 

 
Eesti rekord naiste kolmikhüppes on püsinud muutumatuna üle seitsme aasta. Hetkel Eesti 
meistrivõistlustel esikolmikusse kuuluvate naissportlaste tulemused ei küündi veel aastatetaguse 
rekordini. Seetõttu on päevakorda kerkinud küsimus, kas naiskolmikhüppajate kehalised võimed on 
piisavalt mitmekülgselt arenenud, et tagada kõik eeldused maailmaklassi kuuluvate tulemuste 
sooritamiseks.  

Käesoleva uurimistöö eesmärgiks oli hinnata Eesti noorte naiskolmikhüppajate kehalist võimekust 
ning välja selgitada sportlaste nõrgad küljed. Lisaks oli uurimuse siht anda tagasisidet katses osalenud 
sportlaste treeneritele nende õpilaste kehaliste võimete hetkeolukorra kohta.  

Uurimistöö käigus analüüsiti kaheksa naiskolmikhüppaja kehaliste katsete tulemusi, võttes aluseks 
Venemaal välja töötatud statistilisel analüüsil põhinevad mudelväärtused ning neile vastavad 
võistlustulemused naiste kolmikhüppes. Kogutud andmete põhjal koostati iga katsealuse kohta 
tulemuste tabel ning graafik joondiagrammina.  

Analüüsi käigus selgus, et Eesti noorte naiskolmikhüppajate kehaline võimekus ei ole piisavalt 
mitmekülgne maailmas tippkonkurentsi jõudmiseks. Sportlasel on kõige paremini arenenud 
hüppevõime, järelikult on suur jalgade lihasvõimekus. Tulemuste paranemist pärsib aga eelkõige 
hüppe- ja jõualastest võimetest selgelt madalamal tasemel olev sprindikiirus.  

Jõuti järeldusele, et kõigil katses osalenud sportlastel on siiski potentsiaali pikemate hüpete 
sooritamiseks. Senisest enam peab treeningutel tähelepanu pöörama sprindikiiruse suurendamisele. 
Jooksu- ja hüppetehnika arengule tuleb kasuks sooritatud harjutustest videoülesvõtete kasutamine.   
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Trash-art kui alternatiivne kunstiliik 
 

Anna Mikityuk, 12. klass 
Maardu Gümnaasium 

 
Juhendaja: Svetlana Atajants (Maardu Gümnaasium) 

 
Antud uurimustöö on kirjutatud teemal „Trash-art kui alternatiivne kunstiliik“. Töös vaadeldakse 
trash-arti ajalugu ja tekkepõhjust, selle kunstivoolu kõige kuulsamaid kunstnikke, nende teoseid ja 
vaateid prügi olemasolu probleemile. Põhjalikult uuritakse Tom Deiningeri loomingut ning tema 
tööde teostamise tehnikat.  Samuti on kirjeldatud uurimustöö autori töökäiku eesti kunstniku Konrad 
Mäe  maali  „Maastik kividega“ alusel trash-arti stiilis koopia loomist. Teema on aktuaalne, kuna 
tänases maailmas saastatakse ja reostatakse  keskkonda palju. Inimene pole võimeline õigeaegselt 
prügi töötlema ja seepärast kannab finantskahjusid, mis omakorda viivad globaalprobleemideni. 
Trash-art on üks prügi esteetilise utiliseerimise võimalustest, mis nõuab ainult uusi ideid, kannatust 
ja aega.  

Töö hüpoteesiks on: kas trash-kunstnik on tõepoolest võimeline looma prügist tõelise kunstiteose. 
Uurimustöö käigus hüpotees oli tõestatud – trash-kunstnik on tõepoolest võimeline looma prügist 
tõelise kunstiteose, mis on ta enese sisemaailma väljenduse viljaks. Tõeline kunstnik on võimeline 
looma  meistriteose, kasutades  mistahes materjali.  

Töös autor: 

 Püüab lihtsalt ja selgelt teksti esitleda ja sügavuti läbi töötada 

 Uurib trash-arti kunstnikke ja nende teoseid  

 Katsetab tuntud eesti kunstniku Konrad Mäe maali „Maastik kividega“ trash-art stiilis koopia 
loomist  

Uurimustööd esitletakse kui üht prügi utiliseerimise alternatiivset meetodit.  Kasutatud materjalidest 
meistritööde loomine võib soodustada loominguliste võimete avaldumist, arendada analüütilist, 
vaimset, kultuurilist ja innovaatilist mõtlemist, samuti ka kujutlusvõimet. Äratab uute ideede loomist, 
samuti soodustab uute talentide avastamist. 
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 Escherichia coli raku suuruse määramine erinevatel kasvukiirustel 
süsteemibioloogilisteks arvutusteks 
 

Caius Miller, 11. klass 
Tallinna 21. Kool 

 
Juhendaja: Karl Peebo (Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskus) 

 
Escherichia coli on bakter, millel on mikrobioloogias väga palju kasutusalasid. Toidu- ja 
fermentatsioonitehnoloogia arenduskeskuses viiakse rutiinselt läbi süsteemibioloogilisi uuringuid, et 
paremini ja täpsemalt aru saada bakteri rakkudes toimuvatest protsessidest.  

Selleks, et panna bakterit kindlal viisil tööle, on vaja teada võimalikult palju bakteri omadusi. Mõõdeti 
erinevatel kasvukiirustel kasvatatud rakkude arvu erinevate meetoditega. Tavaliselt on kasutatud 
rakkude arvu mõõtmiseks klassikalist väljakülvi meetodit, kuid kuna see on väga aeganõudev 
protsess, testitakse kahte uut meetodit: lihtsustatud väljakülvi meetod ning voolutsütomeetriline 
meetod. Selleks, et arvutada ühe raku suurust, leitakse ka gravimeetrilise meetodi abil ühe raku 
kuivmass. 

Esialgseteks küsimusteks olid: 

 kas klassikaline väljakülvi meetod, lihtsustatud väljakülvi meetod ja voolutsütomeetriline 
meetod annavad sarnaseid tulemusi? 

 kas erinevatel kasvukiirustel kasvatatud baktereid kasutades saab täpsemini määrata ühe 
raku suurust? 

Hüpoteesis oletatakse, et klassikaline väljakülvi meetod ning lihtsustatud väljakülvi meetod ja 
voolutsütomeetriline meetod annavad sarnaseid tulemusi. 

Järgnevalt koostati hüpoteesi ning uurimistöö küsimuste põhjal katsed: 

 Mõõdeti klassikalise väljakülvi meetodiga rakkude arvu milliliitris. 

 Mõõdeti lihtsustatud väljakülvi meetodiga rakkude arvu milliliitris. 

 Mõõdeti voolutsütomeetrilise meetodiga rakkude arvu milliliitris. 

Katsed tehti ära ning saadud tulemusi võrreldes leiti, et hüpotees osutus õigeks. Tulemustega 
arvutati ühe raku suurus. 

Katsetest järeldus, et lihtsustatud väljakülvi ja voolutsütomeetria meetodid sobivad ning tulevikus 
saab neid kasutada, et palju kiiremini leida rakkude arvu. Tänu sellele, et katsetes kasutati erineval 
kasvukiirusel kasvatatud rakke, sai väga täpselt määrata ühe raku suuruse ning tulevikus saab seda 
kasutada tööstuslike protsesside optimeerimiseks.  
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Kohila Gümnaasiumi I ja II kooliastme õpetajate arusaam aktiivsus- ja 
tähelepanuhäirest 
 

Maret Murumaa, 12. klass 
Kohila Gümnaasium 

 
Juhendaja: Terje Kaldur (Kohila Gümnaasium) 

 
Üha rohkem on ühiskonnas tõstatunud probleem, et lastel on koolis raske hakkama saada ning 
õpetajatele valmistab raskusi õpilaste vähene keskendumisvõime õppetöös. Üheks põhjuseks võib 
olla  aktiivsus- ja tähelepanuhäirega (ATH) (attention deficit hyperactivity disorder – ADHD) laste 
õppimine  üldhariduskoolides.  

Käesolevas töös  püstitati järgmine uurimisküsimus: milline on Kohila Gümnaasiumi I ja II kooliastme 
klassiõpetajate  arusaam aktiivsus- ja tähelepanuhäirest ning toimetulek sellega oma töös.  

Antud uurimistöös uuriti Kohila Gümnaasiumi I ja II kooliastme klassiõpetajate arusaama aktiivsus- ja 
tähelepanuhäirest ning toimetulekut sellega nende töös. Töö teoreetilises osas määratleti häire 
olemus, sümptomid, tekke põhjused ja eeldused õpetajate toimetulekuks sellega oma töös. 
Praktilises osas analüüsiti intervjuude käigus saadud pedagoogide vastused ning tulemused kõrvutati 
töö teoreetilise poolega. 

Aktiivsus- ja tähelepanuhäire (ATH) on hüperkineetiline psüühikahäire, mis tänapäevaste teooriate 
järgselt on neurobioloogiline probleem, mille esmaseks tunnuseks on tähelepanu regulatsiooni 
kõrvalekalded. Selle sümptomiteks peetakse tähelepanu puudulikkust, motoorset üliaktiivsust ja 
impulsiivsust, unehäireid, kohmakust, kõnehäireid, emotsionaalset labiilsust ning neist tingitud 
suhtluse, kohanemise ja toimetulekuprobleeme. Aktiivsus- ja tähelepanuhäire kujuneb geneetiliste, 
bioloogiliste ja keskkonnategurite koosmõjul, kuid täpne põhjus on hoolimata paljudest uuringutest 
veel välja selgitamata. Peamiste tekitajatena on välja toodud nakkushaiguste põdemine või toksiinide 
tarbimine raseduse ajal ja toiduainetööstuses kasutatavad värv- ja säilitusained ning häiret 
soodustavatena sotsiaalsed probleemid. 

Kooliga kohanemine nõuab ATH-ga lastelt suuremat pingutust. Tõsiseid probleeme valmistavad 
õppetöö tegemine ja suhtlemine kaasõpilastega.  Intellektuaalne tase on neil õpilastel üldjuhul 
keskmine, mõnel puhul veidike alla selle, kuid esineb ka kõrge taiplikkusega aktiivsus- ja 
tähelepanuhäirega lapsi. Eeldused õpetajate toimetulekuks aktiivsus- ja tähelepanuhäirega 
õpilastega on suhteliselt väiksed, kui arvestada õpetajate keskmist vanust (40+ aastat). 
Erialakirjandust on vähe, mõningad eestikeelsed ning valdavalt ingliskeelsed raamatud. Internet 
pakub rohkemat infot aktiivsus- ja tähelepanuhäire kohta, kuid sealne info pole alati usaldusväärne 
ning pedagoogidel võivad puududa oskused selle kasutamiseks. Samuti on probleemiks õpetajate 
ülekoormus ning ressursside puudus häirega lapsega tegelemiseks. 

Kohila Gümnaasiumi I ja II kooliastme intervjueeritud 18-st klassijuhatajast peavad 17 pedagoogi 
aktiivsus- ja tähelepanuhäiret diagnoositavaks häireks ning üks seda pigem kasvatamatuseks. 
Õpetajate teoreetilised teadmisi aktiivsus- ja tähelepanuhäire sümptomite kohta on laialdased, leidus 
vaid üksikuid väljendusvorme, mida nad ei osanud välja tuua. Informatsioon oli valdavalt omandatud 
iseseisvalt (erialakirjandust lugedes või interneti kasutades), vaid viis õpetajat mainis ka kõrvalabi.  

Kõik õpetajad olid puutunud või puutuvad aktiivsus- ja tähelepanuhäirega või selle sümptomitega 
oma töös kokku. Diagnoositud   aktiivsus- ja tähelepanuhäirega õpilastega tegelevad igapäevaselt 
vaid vähesed õpetajad, kuid sümptomitega lastega on pedagoogid tihedas kontaktis.  
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Noorema rauaaja sõjamehe relvad kolme Läänemaa kalme näitel 
 

Marilyn Mägi, 12. klass 
Rocca al Mare Kool 

 
Juhendaja: Katrin Martsik (Rocca al Mare Kool) 

 
Antud uurimistöö tulemused vastasid sissejuhatuses püstitatud ootustele ja eesmärkidele täielikult, 
pigem tagasihoidliku ning paindliku hüpoteesi tõttu tuli ette ka üllatusi.  

Kõik kolm uuritavat kalmet erinesid üksteisest võrdlemisi suurel määral ning seda mitte ainult 
kvantitatiivselt, vaid pigem sisuliselt. Uugla kalmekompleksi kuulunud kaks kalmet olid 
paigutusseaduspärasuse poolest pigem sarnased: mõlemas joonistusid välja kindlad südamikud, kus 
nii leidude (eriti prestiižesemete) kui ka luumaterjali osakaal oli suur. See andis alust arvata, et 
olulisimad, maetut defineerivad esemed paigutati lahkunu maiste jäänuste vahetusse lähedusse ning 
uhketel esemetel oli isiku olemuse juures suur tähtsus. Ehmja kalme paistis seevastu silma 
teistsuguse, mõtteliselt muutuva paigutussüsteemiga: uhkemad esemed paiknesid küll kalme 
keskmes, ent olid massis vähem eristatavad. Antud juhul paistsid silma hoopis isiklikuma või 
praktilisema taustaga esemed, mis asusid tihti nii matuseaukudest kui ka teistest esemetest eemal; 
see võis märku anda kas ülemäärasest rikkusest ja esemete üleküllusest, samuti muutusest üldises 
mõttemaailmas, võimalike välismõjutuste antud piirkonda saabumisest. Lisaks oli üllatuslik ka Uugla 
II kalmesse maetu oletatav isikukujutis: kui teise kahe kalme puhul sai olla kindel prestiižse sõjamehe 
matuses, on tõenäoline, et antud kalmesse maetu oli hoopis naissoost isiku.  

Antud töö tulemused ei ole lõplikud, tulevikus on nimetatud kalmete esemeleidude analüüsimine 
teistest vaatevinklitest vägagi tervitatav. Potentsiaalseteks uurimissuundadeks võivad olla näiteks 
sügavam välismõjutuste ning suhete analüüs või kõrvutamine teiste samalaadsete kalmetega 
Läänemaal või kaugemal. Samuti on uurimisväärseks ning siin töös puutumata jäänud materjaliks 
keraamikaleiud; teostada võib ka ehete või pisiesemete süvaanalüüsi. Käesolev uurimus, mis 
spetsialiseerus enim relvadele ja muudele prestiižesemetele, jääb Eesti Ajaloomuuseumi 
arheoloogiakogusse, olles abiks ja juhindumismaterjaliks tulevastele uurijatele.  
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Disainerrõivaste mõju ühiskonnale 
 

Siret Mägi, Cäroly Kirs, 10. klass 
Kuressaare Gümnaasium 

 
Juhendaja: Sirje Kereme (Kuressaare Gümnaasium) 

 
Disainerrõivad on rahva seas ajaga aina tähtsamaks muutunud. Tavaliselt kulutatakse 
disainerrõivastele palju raha. Vahel valitakse oma sõpru ja elukaaslasi riietusstiili ja firmariiete järgi. 
Mõned aga ei hooligi firmamärgist, vaid soovivad olla silmapaistvamad kui nende sookaaslased. See 
teema valiti, et teada saada, miks paljude jaoks on tähtsad just disainerrõivad. Autorid soovisid 
uurida täpsemalt, mille järgi valitakse tänapäeval omale riietust ja kas tähtsust on just 
disainerrõivastel.  

Küsitluse analüüsimisel saadi teada: 

 inimesed ei kuluta oma raha disainerrõivastele, 

 ei järgita moodi, vaid kantakse seda, mis on mugav ja odav, 

 oma välimusele pööratakse tähelepanu, et näidata kui rikas ollakse või selleks, et tunda 
ennast hästi. 

Enamus küsitluse vastuseid vastas autorite ootustele. Üllatusena tuli, et Eesti inimesed ei osta just 
väga palju disainerrõivaid, ostetakse pigem odavamaid riideid. 

Kinnitust said järgmised hüpoteesid: 

 Brändirõivaste olemasolu  muudab inimese ühiskonnas populaarsemaks. 

 Halvasti riietudes saadakse teistelt seetõttu väga palju kriitikat. 

 Liigsest asjade väärtustamisest on saanud meie ühiskonnas probleem. 

Paljude küsitlusele vastajate arust on firmariiete olemasolu tähtis, et olla teiste seas populaarne ja ei 
soovita saada eakaaslastelt kriitikat oma riietuse kohta. Samuti vastati, et brändiriideid omatakse 
sellepärast, kuna inimestele meeldivad need ning need on mugavad.  Kinnitati, et meie ühiskonnas 
väärtustatakse asju liigselt üle. 

Osalist kinnitust leidis järgmine hüpotees: 

 Esmamulje kujunemisel on kõige suurem roll just välimusel ja riietel. 
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Gümnaasiumiõpilaste taskuelektroonika kui ravimresistentsuse geene 
kandvate bakterite võimalik allikas 
 

Rando Mändar, 12. klass 
Tartu Kivilinna Gümnaasium 

 
Juhendaja: Tiina Sõber (Tartu Kivilinna Gümnaasium) 

Siiri Kõljalg (Tartu Ülikool) 
 

1. preemia Eesti Tervishoiu Muuseumi teadustööde konkursi 
2. preemia keskkonnaalaste uurimistööde konkursil 10.–12. klassi arvestuses 

 
Baktereid leidub keskkonnas nii pinnases, veekogudes kui ka õhus, samuti mitmesugustel 
tehispindadel. Nende elutegevuse toimel lagundatakse taime- ja loomajäänused ning sünteesitakse 
uute organismide kasvamiseks vajalikke toitaineid. Bakterid asustavad tihedalt ka inimese nahka ja 
limaskesti ning tagavad meile kaitse nii väliste mikroobide kui ka meie oma mikrofloora tasakaalu 
häirete eest. Samas võivad mõned bakterid põhjustada ka infektsioonhaigusi, mida on vajalik ravida 
antibiootikumidega. Bakteritel on võime oma geneetilist informatsiooni kergesti vahetada ning 
muuhulgas võivad ühelt bakterilt teisele üle kanduda ka antibiootikumresistentsuse eest vastutavad 
geenid. Tulemuseks on ravile allumatute bakterite laialdane levik, mis on viimastel kümnenditel 
muutunud tõsiseks probleemiks. Taskuelektroonika on tihedas kontaktis kätega, millel on omakorda 
arvukaid keskkonnakontakte, kuid neid puhastatakse küllalt harva. Taskuelektroonika bakteriaalset 
saastumist on uuritud peamiselt seoses meditsiiniasutustega.  

Töö eesmärgiks oli kaardistada gümnaasiumiõpilaste taskutelefonidel leiduvate bakterite spektrit ja 
hulka, sealhulgas ravile allumatuse geene kandvate bakterite esinemist, et aidata kindlaks teha 
nende levikuteid keskkonnas ja igapäevaste tarbeesemete kaudu.  

Uuriti ühe Tartu gümnaasiumi 11. klassi õpilaste  taskutelefone (n=33). Igalt telefonilt võeti kaks 
proovi: esiküljelt võeti proov vatitampooniga, tagakülg suruti vastu Petri tassis olevat veriagarsöödet. 
Petri tasse inkubeeriti 37 °C juures 48 h, seejärel loendati kolooniate arv, kirjeldati kolooniate tüüpe 
ning samastati kolm domineerivat mikroobi mass-spektroskoopilisel meetodil seadmega MALDI 
Biotyper. Tampooniga võetud proovidest eraldati DNA komplektiga QIAamp DNA Mini Kit. Saadud 
DNA lahusest määrati bakterite üldhulk (geenikoopiate arv bakteritele ainuomase 16S geenipiirkonna 
abil), kahe reostuse indikaatorbakteri (Escherichia coli ja Enterococcus faecalis) osakaal üldhulgast 
ning resistentsusgeenid kolme antimikroobse ravimi suhtes (tetratsükliin, erütromütsiin, 
sulfoonamiid) qPCR-meetodil termotsükleri Rotor-Gene Q abil.  

Kultiveeritavate bakterite hulk oli uuritud telefonidel suhteliselt suur – keskmine kolooniate arv cm2 
kohta oli 12,8. Tüüpilistest nahabakteritest suurem osa olid mikrokokid ja korünebakterid. Rothia 
dentocariosa ja Neisseria flavescens pärinevad tõenäoliselt suu mikrofloorast, Bacillus sp., 
Acinetobacter lwoffii ja Pseudomonas luteola aga väliskeskkonnast. Tüdrukute ja poiste telefonide 
vahel suuri erinevusi ei olnud. Puutetundlike telefonide pinnal oli mõnevõrra rohkem baktereid kui 
nuppudega telefonide pinnal.  

Ühelt telefonilt saadud DNA lahuse ühes mikroliitris oli bakteritele ainuomaseid geenikoopiaid 
keskmiselt 16 000, sealhulgas E. coli osakaal oli keskmiselt 8% ja E. faecalis’e osakaal 2%. Nende kahe 
bakteri hulgad olid omavahel väga heas korrelatsioonis (R=0.674, p<0.001). Ravimresistentsuse 
geene nendes proovides ei leidunud. 

Töö järeldused. Kooliõpilaste telefonide pind on suhteliselt saastunud, muuhulgas fekaalse päritoluga 
reostusbakteritega. Samas on resistentsusgeenide puudumine keskkonnaohutuse seisukohalt 
positiivne tulemus.  
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Kütuste kütteväärtused 
 

Andris Männik, 12. klass 
Tallinna Mustamäe Gümnaasium 

 
Juhendaja: Malle Solnson (Tallinna Mustamäe Gümnaasium) 

 
Uurimistöö teema on tavaliste ahjukütuste kütteväärtused. Püüti välja selgitada, kui suurt 
tähelepanu peaks majanduslikku kokkuhoidu taotlev koduomanik pöörama ahjukütte ostmisel 
kütuse kütteväärtusele.   

Töö käigus püstitati hüpotees, mille kohaselt on võimalik saavutada kokkuhoidu ka siis, kui pöörata 
kütuse ostmisel tähelepanu ainult kütuse kütteväärtusele ja jätta tähelepanuta kütuse turuhind.  

Töö raames analüüsiti erinevate müüjate pakutavate turbabriketi, puitbriketi ja halupuude hindu, 
kütteväärtusi ja energiaühikute hindu.  

Jõuti järeldusele, et kui eesmärgiks on kokkuhoid, siis ei ole kütteväärtusel kõige tähtsam roll. 
Püstitatud hüpotees ei leidnud kinnitust ja selgus, et kokkuhoidliku koduomaniku jaoks ei ole 
tegelikke turuhindu arvestades esmatähtis mitte niivõrd kõige kõrgema kütteväärtusega kütuse 
hankimine, kuivõrd selle hind võrrelduna teiste, madalama kütteväärtusega kütuste hinnaga.  

Selgus, et võrreldud kütuste hulgast osutus kõige kasulikumaks osta tavalist turbabriketti, mille 
kütteväärtus on väiksem, kuid mille turuhind on madalam. Samuti leiti, et kõige kallim on kütta 
halupuudega.  

Järeldus: kütuse ostmine peab olema läbimõeldud otsus. Puitbrikett võib küll olla kõrge 
kütteväärtusega ja jätab alles vähe tuhka ning seda on mugav ladustada (võtab vähe ruumi), samas 
on siiski tavalise turbabriketiga kütmine kokkuhoidlikule koduomanikule kõige soodsam.   
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Mudaravi Saaremaal ning dr Helvi Koppeli roll selle edendamisel 
 

Gerda Nelis, 12. klass 
Saaremaa Ühisgümnaasium 

 
Juhendaja: Inge Vahter (Saaremaa Ühisgümnaasium) 

 
Mudaravi oli tuntud juba Vanas Egiptuses. Muda kasutati kas üldvannidena või määriti kehale  ja lasti 
päikese käes kuivada, mis soojendas organismi sügavuti väga efektiivselt. Eestis rajas esimese muda- 
ja kümblusasutuse Friedrich von Buxhoevden 1824. aastal Saaremaale, Kihelkonna lähedale 
Rootsikülla.  

Kahjuks meie ravimitele orienteeritud ühiskonnas alahinnatakse alternatiivseid ravimeetodeid, mille 
hulka kuulub ka unikaalne mudaravi. Pika ajaloolise kogemusega mudaravi Kuressaares vajab 
kindlasti laiemat tutvustamist meie naabrite hulgas, eriti Põhjamaades, kus sellist taastusravi 
võimalust ei tunta.  

Järgmisel aastal täitub Kuressaare kuurordil 175 aastat ning mudaravi on Saaremaal kogumas uut 
hoogu. Taasavatakse sanatoorium Saaremaa Valss, kus hakatakse suure tõenäosusega ka 
mudaraviprotseduure pakkuma. Mudaravil on Saaremaal pikk ja kirju ajalugu ning kuna hetkel on 
veel inimesi, kes teavad asjast suhteliselt palju, siis on viimane aeg olemasolev info talletada.  

Uurimistöö eesmärkideks seati:  

 Koguda informatsiooni mudaravi ajaloost Saaremaal;  

 Külastada kõiki võimalikke mudaravi ajalooga seotud olulisemaid kohti Saaremaal ning saada 
fotomaterjali;  

 Kirjeldada tänapäevaseid mudaravi meetodeid ning näidustusi, milleks seda soovitatakse;  

 Viia läbi intervjuu ning talletada pikaaegse mudaraviarsti dr Helvi Koppeli töö mudaravi 
edendamisel. 

Uurimistöö autor külastas endise Kihelkonna mudaravila asukohta, otsis üles seal asuva mälestuskivi, 
külastas endist Roomassaare mudaravila asukohta, otsis Kudjape surnuaias üles W. L. Mierzejewski 
haua, kes on Kuressaare mudaravi suuresti edendanud.  

Uurimistöö käigus viidi läbi pikk ja põhjalik intervjuu dr Helvi Koppeliga, kellele mudaraviga 
tegelemine on olnud suur osa elust. Mudaravi sai naise elutööks täiesti juhuslikult.  

Helvi Koppel on Saaremaa mudaravi eestvedaja olnud Mereranna mudaravila avamisest peale ehk 
1965. aastast. Võib julgelt öelda, et see on olnud tema elutöö. Hetkel töötab ta Saaremaa Spa Hotell 
Meris ning Saaremaa Valsis. Spaast vabadel päevadel võtab doktor Helvi Koppel patsiente vastu 
Luukase perearstikeskuses. Ta kuulub ka Eesti Reumaliitu. Kodusaarel on ta võõrustanud mitmeid 
kolleege ning siin neile ettekannetega esinenud.  

TÜ arstiteaduskonna emeriitprofessor Selma Teesalu dr Helvi Koppelist: „Dr Helvi Koppel on minu kui 
arstiteaduskonna õppejõu jaoks üks neist paljudest meeldivatest üliõpilastest, kes tulid ülikooli, et 
otsida kuue samba tagant oma sinilindu, mille otsimine on jätkunud kogu elu ja kestab praeguseni.“  

Uurimistöö eesmärgid täideti ning töö autor jätkab rahvapärimuste kogumisega, sest elus on veel 
mitmeid inimesi, kes oskavad pajatada lugusid sellest ajaloo osast, mida tuleb säilitada.   
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Käthe Kollwitz – naiskunstnikuna sõdade keskel 
 

Hannah Neuß, 12. klass 
Kadrioru Saksa Gümnaasium 

 
Juhendajad: Tiina-Mall Kreem (Kadrioru kunstimuuseum) 

Jaanika Kall (Kadrioru Saksa Gümnaasium) 
 

Uurimistöö „Käthe Kollwitz – naiskunstnikuna sõdade keskel“ eesmärk on välja selgitada saksa 
ekspressionisti Käthe Kollwitzi elu ja loomingu vahelisi seoseid. Sellele tugineb hüpotees, mida on 
sõnastatud järgmiselt: Käthe Kollwitzi loomingus peegelduvad selgelt kogetud elusündmused, mis on 
kunstnikule abiks nende töötlemisel ja ületamisel. 

Teemavaliku põhjendab autori isiklik huvi kujutava kunsti ja saksa ekspressionismi vastu ning 
varajane kokkupuude Käthe Kollwitzi nime ja loominguga, õppides temanimelises algkoolis Berliinis. 
Lisaks sellele on Kollwitzi looming väga kõnekas ja paeluv ning tema teene kunstiajalukku väärib 
esiletõstmist. Vaatamata sellele, et Käthe Kollwitz kuulub tähtsaimate saksa ekspressionistide hulka, 
on ta Eestis vähe tuntud ning seda üritab antud uurimistöö muuta.  

Uurimistöö on jaotatud kolmeks osaks: esimene osa annab lugejale põhjaliku, detailse ülevaate Käthe 
Kollwitzi eluloost, teine osa käsitab kunstniku loomingut, jaotades seda vastavalt temaatikale, ning 
kolmas osa põhineb autori kogemustel kahe reisi jooksul Berliini, Käthe Kollwitzi kauaaegsesse 
kodulinna, kus töö autor uuris kunstniku jälgi tänapäeva Berliinis. Seega on esimesed kaks osa 
teoreetilised, kolmas praktiline.  

Uurimistöö koostamisel on kasutatud nii autobiograafilisi kui ka biograafilisi saksakeelseid tekste. 
Nende põhjal valmis kunstniku elulugu, mida hakati kronoloogiliselt võrdlema ja seostama 
kunstiteostega. Teostati kirjalike tekstide ja visuaalsete materjalide paralleelne analüüs. 

Uurimistöö käigus selgus, et Käthe Kollwitzi elu oli maailmasõdade tõttu äärmiselt sündmusterohke, 
kuid ka väga traagiline. Paralleelne eluloo ja loomingu analüüs tõi esile, et suur osa Käthe Kollwitzi 
töödest on tõepoolest tihedalt seotud ja põimitud kunstniku isikliku eluga. Eriti tugevat mõju avaldas 
Kollwitzi loomingule 18-aastase poja Peteri hukkumine Esimeses maailmasõjas. Kunstiline 
eneseväljendus, milles mängis olulist rolli surma temaatika, oli talle leinas suureks toeks ja 
abivahendiks. Ta kinnitab ise oma memuaarides, et kunst on andnud talle rahu ja aidanud tal leida 
iseennast. Seega leiab püstitatud hüpotees kinnitust.  
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Valgusreostus ja selle mõju astronoomilistele vaatlustele Tallinna ja selle 
lähiümbruse piirkondades 
 

Anne Niin, 12. klass 
Tallinna Reaalkool 

 
Juhendaja: Mart Kuurme (Tallinna Reaalkool) 

 
Uurimustöö teemal „Valgusreostus ja selle mõju astronoomilistele vaatlustele Tallinna ja selle 
lähiümbruse piirkondades“ annab ülevaate valgusreostuse üldisest mõistest ning mõjust koos 
looduslike tingimustega astronoomiliste objektide nähtavusele. 

Uurimistöö eesmärk oli uurida valgusreostust Tallinna erinevat tüüpi piirkondades ja valgusreostust 
tekitavaid tegureid ning kuidas ja kui palju valgusreostus mõjutab nendes tingimustes tähistaeva 
nähtavust. 

Uurimistöö hüpoteesid olid: valgusreostus on suurim kortermajadega elamurajoonides, väikseim 
metsa või metsaga kaetud aladel; Kuu mõjutab taeva heleduse mõõtmisel tulemust oluliselt, kuid 
mitte nii palju kui tähistaeva nähtavust. 

Uurimustöö andmete kogumine põhines tähistaeva visuaalsetel vaatlustel silmaga ja paralleelselt 
valgusreostuse mõõtmisel valgustundliku seadmega ning tingimuste kirjeldamisel. Andmete analüüs 
põhines tulemuste võrdlemisel tingimuste kirjeldusi arvestades. 

Uurimustöö hüpoteesid pidasid paika. Mõõdetud tulemuste põhjal Lasnamäel ja kesklinna läheduses 
võib kinnitada suurt tehisliku valgustatuse tekitatud valgusreostust, kuid võsaga kaetud alad 
takistavad osaliselt valgusreostuse levikut. Looduslikud tingimused mõjutasid valgusreostuse 
süvenemist märkimisväärselt ning taeva heledust suurendas Kuu valgustatus. Lisaks hüpoteesidele 
avaldusid asjaolud, et taeva heleduse muutumist süvendavad veel lumikatte olemasolu ning valguse 
peegeldumine merepinnalt. 

Valgusreostuse kui laienevat keskkonnaprobleemi ja selle mõjusid tuleks rohkem uurida ning sellele 
tähelepanu pöörata. Sellega kaasnevad probleemid on kõrvaldatavad, kui on võimalik välja töötada 
hästi reguleeritud valgustussüsteeme.  
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Kohvi joomine – harjumus või sõltuvus 
 

Kertu Nurk, 12. klass 
Tallinna Ühisgümnaasium 

 
Juhendaja: Leili Järv (Tallinna Ühisgümnaasium) 

 
Kohv on kohvipuu röstitud seemnetest, kohviubadest jahvatatud pulbrist valmistatud aromaatne 
jook. Autorit huvitas, et miks nii paljud inimesed seda jooki tarbivad, kui palju võib tervist 
kahjustamata kohvi juua ja kas kohvijoojad üldse teadvustavad endale kohvisõltuvuse tekkimise 
võimalust. Selle uurimiseks püstitati hüpotees: kohvijoojad ei märka kohvijoomisharjumuse 
muutumist sõltuvuseks. 

Uurimistöö koosneb kahest osast. Esimeses, teoreetilises osas, antakse ülevaade kohvist, kohvi 
tarbimise kujunemisest ja kohvikultuuri tekkimisest laiemalt. Puudutatakse kohvi positiivset ja 
negatiivset mõju inimorganismile. Teises, empiirilises osas, antakse ülevaade uuringu materjalist ja 
metoodikast, esitatakse uurimuse tulemused, arutletakse nende üle ja tehakse järeldused.  

Töö järeldused põhinevad 2/3 ulatuses naissoost ja 1/3 ulatuses meessoost 16- kuni 30-aastaste ja 
üle 30-aastaste inimeste arvamustel ja suhtumistel kohvisse. Uuringust selgus, et suuremad 
kohvitarbijad on üle 30-aastased mehed ja naised. Noortematega võrreldes olid nad teadlikumad 
kohvitarbimise riskidest, kuid sellele vaatamata tarbiti kohvi noortest ikkagi rohkem ja nende tarbitav 
kohv oli kangem. See vanusrühm tarbis kohvi eelkõige ergutina. Nooremad vastajad ei osanud 
kohvitarbimist seostada sõltuvust tekitavate ainetega ja nad ei suhtunud kohvisse kui ergutisse. 
Ergutuseks tarvitasid noored erinevaid energiajooke. Paljudel noortel keelasid vanemad kohvi 
joomise, sest oldi teadlikud suure kohvitarbimise kahjulikkusest. Energiajookidega aga puudus 
vanematel isiklik kogemus, mistõttu nad neist eriti ei tea ja lubavad oma lastel neid tarbida. Enamus 
vastanutest pidas kohvi joomist pigem heaks või halvaks harjumuseks, aga mitte sõltuvuseks. Üllatas, 
et mitte keegi vastanutest ei teadnud, kui suurt kofeiinikogust suudab organism taluda, st et suuri 
kohvijoojaid ähvardab reaalselt üledoosi oht. 

Töö alguses püstitatud hüpotees: kohvijoojad ei märka kohvijoomisharjumuse muutumist 
sõltuvuseks, leidis kinnitust.  
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2010. aasta sõnause sõnade saatus 
 

Karolina Orav, 11. klass 
Kadrina Keskkool 

 
Juhendaja: Anneli Särg (Kadrina Keskkool) 

 
Uurimistöö „2010. aasta sõnause sõnade saatus“ eesmärk oli leida, kui palju sõnause võistlusel 
väljavalitud 13 sõnast on kasutuses, kes neid kasutab ning kui palju tuntakse nende tähendust.  

Enne materjali kogumist püstitas autor hüpoteesid. Ta oletas, et väljavalitud 13 sõnast (AE-koostöö 
(averus), juhind, kestlik, peavoolustamine, taristu, teisestamine, toimeabi, toimija, vabasektor 
(vabakond), poliitikale, kärgpere, tundetaip) tuntakse ja kasutatakse seitset (taristu, kestlik, 
avaõiguslik, kärgpere, vabakond, juhind, tundetaip). Autor arvas, et Kadrina Keskkooli 
gümnaasiumiastme 12. klass on teadlikum ja kasutab seetõttu uusi sõnu sagedamini kui nooremad 
koolikaaslased. Samuti oletas töö koostaja, et õpilastel esineb tähendusnihe viie sõnal (juhind, 
avaõiguslik, penipaun, kärgpere, vabasektor), kuid töös uuritavatel veebilehtedel need puuduvad.  

Töö valmis kirjalike allikate ja küsitluse läbitöötamise, süstematiseerimise ja analüüsimise põhjal. 
Autor uuris Postimehe ja Vabariigi Presidendi Kantselei kodulehel www.president.ee ajavahemikus 1. 
jaanuar 2013 kuni 15. oktoober 2013 välja antud artikleid. 2013. aasta oktoobris küsitles ta kirjalikult 
Kadrina Keskkooli gümnaasiumiastme õpilasi ja teavitas küsitletuid ankeetide kasutamisest 
uurimistöö valmimisel.  

Püstitatud hüpoteesid pidasid paika osaliselt. Väljavalitud 13 sõnast kasutati ajalehes Postimees kuut 
(taristu, kestlik, avaõiguslik, kärgpere, vabakond, tundetaip). Sõnad esinesid 249 korda ja erinevaid 
kasutajaid oli 105. Vabariigi Presidendi Kantselei kodulehel leidus vaid kolm uut sõna (taristu, 
vabakond, kestlik) 63 korda ja kasutaja oli president Toomas Hendrik Ilves. Enim kasutati autori 
väljavalitud veebilehtedel sõnu taristu, vabakond ja kestlik ning tähendusnihkeid ei täheldatud ühegi 
sõna juures.  

Kadrina Keskkooli gümnaasiumiastme õpilased teadsid 11 sõna (neli sõna oletatust rohkem). Ei 
teatud küll juhindit, kuid tunti sõnu toimeabi, peavoolustamine, teisestamine ja penipaun. Teadlikkus 
uutest sõnadest kasvas vanuse suurenedes, kuid 12. klassi õpilastel oli sõnade kasutussagedus 
väiksem kui 10. ja 11. klassi neidudel ning 11. klassi noormeestel. Õpilastel esines viiel sõnal 
tähendusnihkeid, kuid avaõigusliku ja vabasektori õiget tähendust teati ja tähendusnihe esines nende 
asemel sõnadel toimeabi ja kestlik.   
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Depressioon ja ärevushäired, nende erinevused ning sarnasused 
 

Liisa Margit Paats, 12. klass 
Tallinna Tehnikagümnaasium 

 
Juhendaja: Evi Mõttus (Eesti Pereteraapia Ühing) 

 

Uurimistöö „Depressioon ja ärevushäired, nende omavahelised erinevused ning sarnasused“ 
peamine eesmärk on tutvuda põhjalikumalt depressiooni ja ärevushäiretega ja saada teada, mille 
poolest need omavahel erinevad ning sarnanevad. Lisaks teha järeldus, kas need haigused on 
pigem erinevad või sarnased. 

Depressioon on psühhootiline seisund, millega kaasnevad tavaliselt püsivalt väljendunud meeleolu 
langus, elurõõmu kadumine ja energia vähenemine.  

Ärevushäired on psüühikahäired, mille juhtivaks kohaks on psühhootiliste häirete, meeleoluhäirete ja 
muude raskemate psüühikahäiretega mittekaasnevad ärevuse sümptomid.  

Depressioon ja ärevushäired erinevad ning sarnanevad üksteisele mitme teguri poolest, kuid rohkem 
on märgata sarnanemist.   
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Töölehed geograafias loodusvööndite õppimiseks, kasutades Tallinna 
Loomaaia ekspositsiooni 
 

Merlin Paggi, 11. klass 
Tallinna 21. Kool 

 
Juhendaja: Ülle Suursaar (Tallinna 21. Kool) 

 
Uus õppekava tähtsustab uurimusliku õppe osakaalu suurenemist. Loodusvööndite ja seal elavate 
loomade omavahelisi seoseid õpitakse analüüsima 8. klassi geograafia tundides. Käesoleva praktilist 
laadi uurimistöö põhiprobleemiks on asjaolu, et lapsed ei oska praktikas mõista loodusnähtuste 
olemust ja omavahelisi seoseid. Seega tuleb üha rohkem tähelepanu pöörata teoorias õpitu 
seostamisele ümbruskonnaga. Lapsi tuleb õpetada loomi tundma ehedas looduskeskkonnas. 

Käesoleva uurimistöö eesmärgiks on koostada Tallinna Loomaaia baasil praktiline abimaterjal 
õpilastele loodusvööndite mõistetavamaks muutmiseks ja teadmiste seostamiseks igapäevaeluga. 
Eesmärk on suunata õpilasi rohkem huvituma neid ümbritsevast loodusest. Õpilastele koostatud 
õppematerjalid aitavad õpilastel loomaaias orienteeruda, teoreetilisi teadmisi kinnistada ja toetavad 
vajaliku õppeprogrammi omandamist. 

Töö praktiline väärtus seisneb õppemeetodite mitmekülgsemaks muutmises ning koolivälise 
õppekäigu tulemuslikkuse suurendamises. Kõik õppekäigud on loodusainete õppimisel väga olulised, 
sest aitavad õpilastel paremini mõista loodusnähtuste omavahelisi seoseid. Lisaks on õpetajatel 
võimalus töölehtedega kontrollida õpilaste teadmisi ning anda õpilastele iseseisvat tööd. 

Praktilise töö käigus külastas autor korduvalt Tallinna Loomaaeda ja koostas põhjaliku fotokogu 
loomaaia stendidel ja infotahvlitel esitatud informatsioonist. Nende põhjal koostas ta töölehed, 
millede ülesandeid on õpilasel võimalik täita loomaaia püsiekspositsiooniga tutvumise käigus. 
Töölehed on praktiliseks väljundiks õpetajale ja loodetavasti tekib ka õpilastel suurem huvi nii 
looduse vastu üldiselt kui ka Tallinna Loomaaia ekspositsiooni vastu. 
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Facebooki keelekasutuse eripära 
 

Joonas Palm, 12. klass 
Kadrioru Saksa Gümnaasium 

 
Juhendaja: Reet Igav (Kadrioru Saksa Gümnaasium) 

 
Hetkeseisuga kasutab Facebooki aktiivselt üle ühe miljardi inimese maailmas ning see arv tõuseb 
pidevalt. Iga seitsmes inimene, keda tänaval kohatakse, logib tõenäoliselt õhtul Facebooki sisse. See 
tõsiasi tõestab ilmselgelt, et Facebook mõjutab kõiki eluvaldkondi ning nende hulka kuulub ka 
keelekasutus. 

Uurimistöö idee tulenes sellest, et autor on igapäevaselt Facebookiga seotud ning on hästi kursis seal 
kasutusel oleva keelega. Uurimistöö eesmärk oli uurida, millised on Facebooki keele eripärad üldiselt, 
eraldi vaadeldi seinapostitustes kasutatava keele ja õnnitluste eripära. Uuriti, kui suurt rolli mängib 
Facebooki-suhtluses sooline ja vanuseline aspekt ning jälgiti, kuidas on võimalik väljendada 
Facebooki kaudu oma tundeid. Eesmärkidest tulenevalt püstitati neli hüpoteesi: 

 Facebooki keel erineb kirjakeelest ja on lähedane kõnekeelega; 

 täiskasvanute keelekasutus Facebookis erineb noorte keelekasutusest Facebookis; 

 inimesed lisavad oma Facebooki postitustele emotikone ja lühendeid stiili pärast; 

 naissoost isikute keelekasutus erineb meessoost isikute keelekasutusest Facebookis. 

Uurimistöö aluseks olid 69 inimese (vanuses 10–56 aastat) Facebooki vestluste ja postituste tekstid, 
mida koguti 1. septembrist 2011 kuni 1. jaanuarini 2012. Seejuures pärinesid kogutud tekstid nii 
meessoost kui ka naissoost autoritelt.  Tekste analüüsides hakkas silma, et tänapäeva inimesed on 
Facebookis suhteliselt laisad või mugavad ega kontrolli oma tekste pärast kirjutamist üle. 

Töö esimene hüpotees, mis väitis, et Facebooki keel erineb kirjakeelest suurel määral, osutus 
oodatult õigeks. Võib väita, et Facebooki keele puhul on tegemist seguga kirja- ja kõnekeelest. Teine 
hüpotees, mis väitis, et täiskasvanute keelekasutus Facebookis erineb noorte keelekasutusest, osutus 
samuti õigeks. Selgus, et täiskasvanud pööravad enamasti rohkem tähelepanu korrektsele 
keelekasutusele ning teksti ülesehitusele ja struktuurile. Noored ka üldjuhul ropendavad tihedamini 
kui täiskasvanud. Kolmas hüpotees, mis väitis, et inimesed lisavad oma Facebooki postitustele 
emotikone ja lühendeid ainult stiili pärast, osutus vääraks. Kindlasti on stiil üks põhilisi põhjuseid 
emotikonide ja lühendite kasutusel, kuid siiski esineb ka teisi põhjuseid. Näiteks lühendeid 
kasutatakse ka aja kokkuhoiu tõttu ning emotikonide oluline ülesanne on ilmetule tekstile 
emotsiooni ja värvikuse lisamine. Neljas hüpotees, mis väitis, et naissoost isikute keelekasutus erineb 
meessoost isikute keelekasutusest Facebookis, osutus osaliselt õigeks ja osaliselt valeks. Mõnikord 
juhtub nii, et teksti alusel on võimalik määrata autori sugu, kuid alati ei pea see paika. Tihti võib jääda 
tekst neutraalseks. 

Suhtlusvõrgustike keelele pole veel loodud rangeid norme ja loodetavasti see ka tulevikus nii jääb. 
Loodetavasti saavad normitud kirjakeel ja vaba Facebooki keel rahulikult üksteise kõrval edasi 
eksisteerida. Siiski tuleb arvestada seda, et ka kirjakeel peab olema kasutajasõbralik ning ajaga kaasas 
käima. Facebooki keelel on palju õppida kirjakeelest ning kirjakeelel palju Facebooki keelest. 
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Mehed 17. sajandi Prantsuse kunstmuinasjuttudes 
 

Heli Parašin, 11. klass 
Gustav Adolfi Gümnaasium 

 
Juhendaja: Eeva-Kaarin Ots (Gustav Adolfi Gümnaasium) 

 
2. preemia Õpilaste teadustööde riiklikul konkursil 

 
Käesolev uurimistöö „Mehed 17. sajandi Prantsuse kunstmuinasjuttudes“ koostati 2012/2013. 
õppeaastal Gustav Adolfi Gümnaasiumis riikliku õppekava raames. Autor valis antud teema huvist 
prantsuse keele, kirjanduse ja ajaloo vastu. Keskenduti just meestele, sest neid on võrreldes naistega 
vähem uuritud. 

Uurimistöö eesmärk oli uurida meestegelaste kujutamist ja võrrelda selle erinevusi nais- ja 
meesautorite loomingus, põhinedes nelja autori kaheksa muinasjutu analüüsil. Esimene peatükk 
annab ülevaate 17. sajandi Prantsuse kirjanduselust ning valitsevatest haridus- ja kultuurialastest 
seisukohtadest ning selles võrdleb autor naiste ja meeste võimalusi ja rolle tolleaegses ühiskonnas. 
Teises peatükis on välja toodud konkreetsete uuritud muinasjuttude autorite lühielulood ja 
sündmused, mis võisid nende loomingut mõjutada ja aitavad seda lahti mõtestada. Kuna 
kunstmuinasjutud väljendavad enamasti autorite vaateid, on nende analüüsimisel oluline kirjanike 
isiklike tõekspidamiste ja läbielamistega arvestada. 

Neli valitud autorit olid Madame d’Aulnoy, Charles Perrault, Mademoiselle l’Héritier ja Sieur de 
Préchac ning neli järgmist peatükki koosnevad nende kaheksa muinasjutu tekstianalüüsist. 
Objektiivsuse tagamiseks võeti kõigist uuritud muinasjuttudest prantsuskeelsed originaalvariandid 
ning analüüsiti iga muinasjuttu eraldi, toetudes koostatud uurimisküsimustele. Järelduste peatükis on 
põhjalikult lahti kirjutatud analüüsi tulemused. 

Uurimistöö käigus lükati ümber üks ja kinnitati teine hüpotees. Vastupidiselt esimesele püstitatud 
hüpoteesile areneb tegevus muinasjuttudes tihemini naise kui mehe kaudu ja ajendiks on mees. 
Kinnitust leidis teine hüpotees, et naisautorite loomingus on võrreldes meesautoritega naistegelastel 
rohkem otsustusõigust. 

Uurimistöö tulemused näitavad, et kuigi naiste ja meeste rollid tekitasid 17. sajandi Prantsusmaal 
diskussiooni ning neid hakati nägema uue nurga alt, erinesid meeste ja naiste vaated siiski 
märgatavalt. Nõustuti küll selles, et naistele on lubatud varasemast rohkem tegevusalasid, kuid 
arvamused lahknesid naiste otsustusõiguse ja nende valikute kehtivuse osas. Naiste ja meeste 
võrdõiguslikkuse ja feminismi teemad on aktuaalsed ka tänapäeval. 

Uurimistööd saaks jätkata ja edasi arendada, suurendades uuritavate autorite ja muinasjuttude arvu. 
Samuti väärivad kõik loetud muinasjutud eesti keelde tõlkimist.   
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Juuretise mõju rukkileiva omadustele 
 

Merili Peltser, 11. klass 
Viljandi Gümnaasium 

 
Juhendaja: Ave Vitsut (Viljandi Gümnaasium) 

 
Leiba leidub vaid Põhja-Euroopas ning ise valmistada püüavad seda vähesed. Eestlastel aga on see 
juba vana komme. Tänapäevalgi  valmistatakse kodus leiba juuretisest, mis rändab tuttavateringis. 
See on üks paljudest põhjustest, miks leiva valmistamine on nii eriline. 

Uurimistöö eesmärgiks on juuretise erinevate variantide mõju uurimine Eestile omase rukkileiva 
valmistamisel. Referatiivses osas on selgitatud, kas juuretise koostis kasutuskordade käigus  muutub, 
miks rukkitainas kerkib, mis on käärimine ja millised on pärmiseened. Püstitatud hüpoteesi kohaselt 
sõltub leivataigna kerkimine abiootilistest teguritest − kergitusajast ja temperatuurist. Rukkileiva 
maitseomadused sõltuvad taignajuuretise koostisest − piimhappebakterid lisatud 
hapupiimatoodetest, suhkur, pärmi kasutamine kergituseks.  

Uurimisküsimusteks olid, milline aeg ja temperatuur on optimaalne taigna kerkimiseks, kuidas 
mõjutab suhkru lisamine taigna valmistamise erinevatel etappidel leiva omadusi, kas paremini kerkib 
juuretisega kääritatud või pärmitaigen ja kuidas mõjutavad erinevate piimhappebakteritega lisandid 
leiva maitseomadusi.  

Eksperimentaalses osas on varieeritud juuretise lähteaineid ning käärimistingimusi, degusteeritud ja 
iseloomustatud valmis leiba. On uuritud, kuidas mõjutavad  erinevad tegurid juuretise käärimist ja 
kas pärmiga valmistatud leib erineb hapendatud juuretisega leivast.  

Töös püstitatud hüpoteesidest leidis kinnitust: juuretise korduval kasutamisel selle omadused 
muutuvad ning see mõjutab ka valmis leiva maitseomadusi. Vajalikuks osutus lisandite uuendamine 
igal küpsetuskorral.  Kinnitust leidis ka, et kääritamise temperatuur ja suhkru lisamine erinevatel 
etappidel mõjutas käärimise aega. See omakorda mõjutab leiva konsistentsi ning hapu maitse 
tekkimist. Selgus, et erinevad hapupiimalisandid  juuretises mõjutasid valmis leiva maitseomadusi, 
kuid vastupidiselt hüpoteesile mõjutasid ka juuretise käärimisprotsessi seda kiirendades, mis järeldus 
leiva hapukamast maitsest. Vastavalt hüpoteesile kerkis pärmiga valmistatud leib hapendatud 
juuretisega leivast paremini, kuid katses ilmnes, et maitseomadused jätsid soovida. 

Soovitus rukkileiva küpsetamishuvilistele oleks, et tuleb kasutada kvaliteetset jahu ning kinni pidada 
optimaalsest temperatuurivahemikust nii juuretise kääritamisel, leiva kerkimisel kui ka küpsetamisel. 
Kodumaised hapupiimatooted on sobivad lisandid juuretise valmistamisel. 
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Saaremaa gümnaasiumiõpilaste internetisuhtluse keel 
 

Laura Pere, 12. klass 
Orissaare Gümnaasium 

 
Juhendaja: Katrin Kirs (Orissaare Gümnaasium) 

 
Tegin oma uurimustöö teemal „Saaremaa gümnaasiumiõpilaste internetisuhtluse keel“. Võib öelda, 
et antud töö tegemine oli üsna keeruline ja aeganõudev protsess, mis nõudis tõsist süvenemist 
Saaremaa noorte internetisuhtluse keele nüanssidesse. 

Tööd alustades olid minu eesmärkideks mõista paremini Saaremaa noorte internetikeelt ja saada 
teada, kuidas edastatakse oma sõnum virtuaalmaailmas ning kui palju kasutatakse korrektset 
kirjakeelt; näha, milliseid lühendeid, slängisõnu, võõrkeeli ja emotikone Saaremaa noored internetis 
suheldes kasutavad ning anda endapoolne panus internetisuhtluse keele uurimisse. 

Töö valmimisel kasutati erinevaid uurimismeetodeid. Esmalt jälgisin oma tutvusringkonnas olevate 
uurimisgruppi kuuluvate inimeste keelt, et saada aimu keelest, mida Saaremaa noored 
virtuaalmaailmas kasutavad. Teiseks uurisin teemakohast kirjandust ning koostasin küsitluse, mille 
saatsin Leisi Keskkooli, Orissaare Gümnaasiumi ja Saaremaa Ühisgümnaasiumi noortele vanusegrupis 
16–19 aastat. 

Uurimustööst järeldus, et Saaremaa noored veedavad suhtlusportaalides üpris palju aega. 48% 
küsitletutest oli vastanud, et veedavad suhtlusportaalides 2–3 tundi päevas. Vaid üks protsent 
küsitlusele vastanutest väitis, et ei veeda suhtlusportaalides üldse aega. Samuti selgus, et kirjakeel on 
internetisuhtluses püsinud ning kirjavahemärke kasutatakse rohkem kui algselt arvatud: 
kirjavahemärke ei kasuta küsimustiku andmetel vaid 2% vastanutest. Veel selgus, et võõrkeelte 
kasutamisel domineerib inglise keel. Släng ja lühendid on igapäevased abivahendid sõnumi 
edastamiseks internetis. Tihti kasutatakse ka emotikone, millest enamlevinud on „:D“ , „:)“, „:(“. 

Võib öelda, et ootustele vastasid tulemused emotikonide, lühendite ja slängi kasutamise osas, ent 
üllatusi tuli kirjavahemärkide ja võõrkeelte kasutamise valdkonnas. Mainimist väärt on asjaolu, et 
kuna antud valdkond on pidevas arengus, on seda kindlasti võimalik edasi uurida ning usun, et minu 
uurimustöö on selleks hea alusmaterjal, kust edasi viia internetisuhtluse iseärasuste talletamist. 
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Gaseeritud jookide mõju inimese organismele 
 

Katerina Peresypchenko, 11. klass 
Sillamäe Gümnaasium 

 
Juhendaja: Irina Ivanova (Sillamäe Gümnaasium) 

 
Tervisliku toitumise probleem on tänapäeval küllaltki aktuaalne. Inimesed püüavad jälgida, missugust 
toitu nad söövad ja missuguseid jooke joovad. On ju huvitav  teada saada, kuidas mõjub organismile 
gaseeritud jookide tarbimine ning kas need on tõepoolest nii kahjulikud nagu räägitakse?  Samuti oli 
selle töös ülesandeks teada saada, kuidas suhtuvad nendesse jookidesse Sillamäe linna elanikud.  
Selle uurimistöö meetoditeks olid küsitlus, katsed ja infoallikate analüüs. Küsitluses osalesid Kannuka 
kooli 3. a klassi õpilased, Sillamäe Gümnaasiumi õpilased ja inimesed vanuses 40–60 aastat. Küsitluse 
tulemusena selgus, et lapsed ja noored armastavad gaseeritud jooke ning kasutavad neid palju 
rohkem kui vanema põlvkonna inimesed. Ja ikkagi ei ühtesid ega teisi ei peata nende jookide 
kahjulikkus tervisele, sest küsimusele, kas nad jätavad maha gaseeritud jookide tarvitamise teades, et 
nad on kahjulikud, oli eitav vastus. Liigne gaseeritud jookide tarbimine mõjub kahjulikult  inimese 
ajule seetõttu, et muudab seal valkude koostist. Otsustasin teada saada, missugune jook on kõige 
kahjulikum? Eksperimentide jaoks olid välja valitud kõige populaarsemad gaseeritud joogid: Coca-
Cola, Fanta, Sprite ja limonaad Kelluke. Katsete tulemusena selgus oodatult, et kõige kahjulikum on 
Coca-Cola, aga kõige vähekahjulikum Kelluke. See leidis kinnitust pH-keskkonna määramise katses. 

Analüüsides gaseeritud jookide teemalist, selgus, et antud joogid mõjuvad negatiivselt hammaste 
tervisele, rikuvad  hambaemaili.  Samuti mõjuvad need joogid seedeelundkonnale ja võivad olla   
mitmete haiguste põhjuseks, näiteks  suhkruhaigus.  

Koostatud uurimistöö alusel võib öelda, et gaseeritud joogid on kahjulikud. Töö algul püstitatud 
hüpotees leidis kinnitust. Võimalik, et kunagi leiutatakse samasugused maitsvad joogid, kuid mitte nii 
kahjulikud.   
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Lasila mõisapargi puittaimed 
 

Mardo Petrov, 9. klass 
Lasila Põhikool 

 
Juhendaja: Eve Kangur (Lasila Põhikool) 

 
Mardo Petrovi koostatud uurimistöö teemaks on „Lasila mõisapargi puittaimed“. Autori eesmärk töö 
koostamisel oli uurida Lasila mõisapargi puittaimede liigirikkust, kõrgust ja vanust. 

Uurimistöö põhineb teemakohasel kirjandusel, ka internetipõhistel materjalidel, vaatlusel (liikide 
määramine) ja praktilistel tegevustel (puude loendamine, ümbermõõtude mõõtmine, kõrguste 
määramine). Töö koosneb teoreetilisest ning praktilisest osast. Teoreetilises osas on juttu pargi 
mõistest, parkide ajaloost ning nende hooldamise ja kaitsmise vajalikkusest. Teises peatükis on 
kirjutatud Lasila mõisapargi ajaloost, asukohast ja planeeringust ning liigilisest koosseisust. Seejärel 
on kirjeldatud uurimistöös kasutatud meetoditeid, lisatud fotosid praktilistest tegevustest ja 
mõõtmisvahenditest. Praktilises osas on rakendatud vaatlust, mõõtmist ja võrdlemist. Töö viimases 
peatükis on mõõtmistulemused ja järeldused. Töö lisas on puittaimede liigikirjeldused koos fotodega 
ja mõõtmistulemused tabelitena. 

Antud uurimistöö koostamise aluseks olid uurimisküsimused: kas kõrgemad ja jämedamad puud on 
sama vanad kui mõisahoone? Kas puude vanus jääb vahemikku 100–160 aastat?  Mitut erinevat liiki 
puittaimi kasvab Lasila mõisapargis? 

Uurimistöö käigus kogutud andmetest selgus, et vanimad puud on sama vanad või isegi vanemad kui 
mõisahoone. Puude vanus jääb vahemikku 100–160. Selgus, et pargis kasvab 31 liiki puittaimi. Läbi 
selle uurimistöö koostamise ja puittaimede vaatluse täienesid autori teadmised nii puittaimede 
liigilise koosseisu kui ka mõõtmistegevuste kohta . Nüüd oskab töö autor eristada erinevaid puittaimi 
paremini ning kasutada puude vanuse ja kõrguse määramiseks erinevaid meetodeid. 

Uurimistöö teoreetilist osa koostades tekkis autoril probleeme erinevate allikate tekstilõikude 
sidumisega, praktilises osas valmistas raskusi puittaimede liikide määramine enne lehtimist. 

Antud töö võiks huvi pakkuda just oma kooli õpilastele ja õpetajatele, aga samas ka Lasila kohalikele 
elanikele. 
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Gümnaasiumiõpilaste ja vilistlaste stressitaluvus ja toimetulek 
 

Loore Pihlas, 10. klass 
Kuressaare Gümnaasium 

 
Juhendaja: Sirje Kereme (Kuressaare Gümnaasium) 

 

Stress on füüsiline ja emotsionaalne reaktsioon ulatuslikule välismõjude muutumisele ning 
kohanemine nendega. See võib avalduda nii füüsiliselt kui emotsionaalselt. Koolistress on lai mõiste, 
mille all ei mõelda vaid halba meeleolu, vaid mitmeid tunnete ja käitumise aspekte. 

Psühholoogid on tõdenud, et nende juurde satub aasta-aastalt üha rohkem lapsi peavalude, 
ärevushäirete, keskendumisraskustega. Väsimus võib õpitahte ära võtta ja nii mõnegi õpilase lausa 
depressioonini viia. Autor valis teema, kuna on ise tundnud stressi mõjutusi ning teda huvitab, kas 
see probleem on levinud noorte seas või esineb seda ainult vähesel protsendil noortest ning kuidas 
sellega toime suudetakse tulla. Autor soovib oma uurimustööga tähelepanu suunata ülekoormatud 
õppekavadele, millest enamasti kogu stress üldse alguse saabki. 

Antud töös uuriti Eesti gümnaasiumiõpilasi ning selle lõpetanud inimesi. Uuringu küsitlusele vastas 56 
inimest. 

Küsitluse analüüsimisel saadi teada järgmist: 

 enamus vastanutest on kannatanud koolistressi all, 

 56 vastanust 22-l märkas stressi tunnuseid teine inimene, 

 üle poolte vastanutest ei saanud oma probleemile teistelt abi, 

 suurem osa vastanutest arvas, et praegune ajastu on stressirikkam võrreldes varasemaga. 

Töös püstitatud hüpoteesid said uuringu põhjal kinnitust. Inimeste vastuste põhjal olid enamus 
vastajatest kogenud stressi ning üks põhilistest stressoritest oli ülesannete kuhjumine, mis on 
tingitud õppekavade ülepaisutusest. Kõige rohkem põhjustab stressi õpitulemuste langemine. 

Eestis ei ole väga pööratud tähelepanu õpilaste rahulolule kooliga. Riiki tuleks rohkem teavitada ja 
survestada muutmaks koole õpilasesõbralikumaks.  
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Teadlikkus psoriaasist, selle ravivõimalustest ning esinemise sagedusest 
 

Maria Pihlas, 10. klass 
Kuressaare Gümnaasium 

 
Juhendaja: Sirje Kereme (Kuressaare Gümnaasium) 

 
Psoriaas on põletikuline nahahaigus, mis on tingitud marrasnaha (epidermise) rakkude kiiremast 
elutegevusest ja paljunemisest võrreldes normaalse nahaga. Juba antiikajast tuntud päriliku 
eelsoodumusega haigusele on otsitud ravi, kuid siiani saab seda ainult leevendada. 

Autor valis teema, kuna ta ise põeb seda haigust. See teema pakub autorile huvi, sest ta ise kannatab 
selle haiguse käes. Autor loodab teavitada ka teisi psoriaasist, sest see haigus on küllaltki sagedane, 
kuid Eestis on selle teadlikkus madal. 

Tutvudes teemakohase materjaliga sain teada mitmetest ravivõimalustest, soovitustest ja ravist läbi 
ajaloo. Antud töös uuriti Eesti vabariigi kodanikke vanuses 13–43+ aastat. Uuringu küsitlusele vastas 
79 inimest. 

Küsitluse analüüsimisel saadi teada järgmist: 

 enamus vastanutest ei olnud teadlikud psoriaasist, 

 15 vastanust 1 on käinud ka oma haigust ravimas välismaal, 

 48% vastanutest ei ole käinud arstilt/arstidelt nõu küsimas. 

Töös püstitatud hüpoteesid said uuringu põhjal kinnitust. Inimesed ei olnud teadlikud psoriaasist. 
Eestis ei ole see haigus olnud nii suure vaatluse all kui mujal maailmas. Tehtud on küll mitmeid 
küsitlusi, kuid seda võiks veel rohkem reklaamida näiteks erinevates telesaadetes. 

Küsitluses tuli selgelt välja, et igalühel paikneb haigus erinevas piirkonnas. Sagedamad piirkonnad, 
kus psoriaas paikneb, on peanahk, põlved ning küünarnukid, sest need on kõige sagedamad 
hõõrdumise kohad, näiteks juuste kammimine, küünarnukkidele ning põlvedele toetumine. 
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Ended ja ebausk kaheksandate klasside õpilaste elus 
 

Andreas Plyshko, 9. klass 
Narva Pähklimäe Gümnaasium 

 
Juhendaja: Jelena Tsõvareva (Narva Pähklimäe Gümnaasium) 

 

Uurimistöö käigus tutvusin terminite „eelarvamused“ ja „ebausk“ filoloogilise seletusega. Jõudsin 
selgusele, et ebausk, ennustamine ja ended on seotud inimese lõputu püüdega mõista, mis ootab 
teda aasta pärast või tulevikus. Tegin kindlaks, et ebausul põhinevate juhtumite paikapidavus on 
kindlalt fikseeritud, kuid ekslikud faktid (mida on tegelikkuses suurem osa) on välja tõrjutud. Tutvusin 
erinevate rahvaste ebausu ja ennetega, mis erinevad üksteisest rahvuslike tavade ja 
kultuuritraditsioonide poolest.  Sain teada ebausu ja ennete mõjust inimpsüühikale ning sellest, et 
ebausklik inimene on enamjaolt uskmatu, mis võtab temalt vastutuse juhtunud ebaõnnestumise 
korral. 

06.11.2012–16.11.2012 viisin läbi ankeetküsitluse teemal: „Ended ja ebausk kaheksandate klasside 
õpilaste elus“, milles osales 82 õpilast Narva Eesti gümnaasiumist (NEg) ja Narva Pähklimäe 
gümnaasiumist (NPg).  

Analüüsides kahe kooli küsitluse tulemusi tegin kindlaks, et Narva Pähklimäe gümnaasiumis on vähe 
noori, kes peavad end ebausklikeks (64%). Seevastu Narva Eesti gümnaasiumis on selliseid noori 45%. 
Samas ebausklikke vene keelt kõnelevaid noori oli eesti keelt kõnelevatest noortest 5% võrra 
rohkem.  15-aastased noormehed ja neiud arvavad, et tänapäeva noorukid, kes elavad teaduslik-
tehnoloogilisel ajastul, muutusid vähemebausklikeks ning vähesel määral usuvad maagiasse ja 
ennetesse. Minu eakaaslased eeldavad, et naissoost esindajate hulgas on rohkem ebausklikke 
inimesi. 

Ainult kaks respondenti vastasid, et nende ended ja ebausk on seotud kooliga. Väikesel rühmal 
kaheksandate klasside (9% NEg ja 5% NPg) seas on omamoodi materiaalne kaitse, mis aitab neil 
osaleda edukalt võistlustel ja saada häid hindeid.  

Mind rõõmustas see, et minu eakaaslaste hulgas ei ole hirme, mis on seotud kaasaja 
tehnikasaavutustega, seega puuduvad neil ka nendega seotud ended ja ebausk. 

5% noori Narva Eesti gümnaasiumist ja 16% nende eakaaslasi usaldavad ja võtavad arvesse 
astroloogilisi ennustusi. 

19.11.2012–25.11.2012 viisin uurimuse raames läbi isikliku katse seoses astroloogilise ennustuse 
kokkulangevusega reaalaja sündmustega oma elus, mille käigus jõudsin järeldusele, et üldine 
interneti alane kokkulangevus minu elus toimuvate sündmustega moodustas 71%. 

Sel viisil õnnestus mul töö alguses püstitatud hüpoteesile kinnitust leida, et tänapäeva kaheksandate 
klasside õpilased ei usalda horoskoope ja astroloogilist hüpnoosi.  

Uurimistöö lõpus andsin eakaaslastele soovitusi hirmudest ning eelarvamustest vabanemiseks, mis 
on esmajoones seotud inimese psühholoogilise meeleolu ja meelestatusega. 

  



113 

 

Charles Bukowski „Naised“ ja Olavi Ruitlase „Naine“. Tegelaste võrdlus 
 

Laura Porovart, 12. klass 
Hugo Treffneri gümnaasium 

 
Juhendaja: Helgi Tering (Hugo Treffneri gümnaasium) 

 
Uurimuse põhieesmärgiks on võrrelda C. Bukowski romaani „Naised“ ja O. Ruitlase teost „Naine“ 
erinevatel tasanditel. Esmalt uuritakse, miks käsitlevad mõlemad kirjanikud naistegelasi ja suhteid 
nendega just viisil, nagu nad seda teevad, ja kui suur osa on olnud keskkonnal selle mõjutamisel. 
Teiseks sihiks on saada selgeks, kas ja kui palju on muutunud klassikaline mehe-naise ühiskondlik 
vahekord vaadeldavates romaanides.  

Henry Charles Bukowski – Üks Ameerika 20. sajandi kõmulisemaid kirjanikke. Ta oli sündinud 
Saksamaal, kuid ta pere kolis mõne aasta pärast Ameerikasse, Bukowski isa kodumaale. Keeruline 
lapsepõlv vägivaldse isa ja hoolimatu ema seltsis, millele lisandus noorukieas välja löönud tugev 
nahahaigus, mõjutasid märkimisväärselt Bukowski edasist elu ja loomingut. 

Olavi Ruitlane – Eesti kirjanik, kes romaani „Naine“ kirjutas oma vastlahutatud abielu põhjal. 

Mõlemaid kirjanikke võib iseloomustada kui isepäiseid, enesekeskseid, misogüünseid ja vulgaarse 
väljendusviisiga mehi, kes on elult liialt haiget saanud. Kuna mõlemad teosed olid osaliselt tõsielul 
põhinevad, tuli romaanidele läheneda ka antropoloogilis-psühholoogilisest küljest ning selleks 
kasutasin Sherry B. Ortneri teooriat „Kas naise ja mehe suhe on sama, mis looduse ja kultuuri suhe?“, 
mis on pärit Eesti mees- ja naisuurimuslikust ajakirjast Ariadne Lõng. Lisaks toetusin erinevate 
antropoloogide teostele, kellest toon välja P. Bourdieu’ ja S. de Beauvoir’i. 

Käesolev töö on jaotatud kahte suuremasse ossa: meeskirjanike ja meestegelaste kujunemislugu ja 
nende suhted naistega ning naise ja mehe vaheline armastus kui looduse ja kultuuri vaheline 
sümbioos, milles toetun laialdaselt eelmainitud artiklile. Seejärel vaatlen mõlemas teoses kujutatud 
keha ja sellega tekkinud probleemi, kas (naise) keha on nendes teostes pigem objekt või subjekt.  

Uurimistöö käigus jõudsin järeldusele, et viis, kuidas mõlemad mehed oma teoses naisi ja suhteid 
naistega kirjeldavad, on mõjutatud väga tugevalt nende eelnevatest elukogemusest ja 
ebameeldivatest juhtumitest, mis on neis kasvatanud viha naissoo vastu üldiselt. Mõlemaid kirjanikke 
on palju mõjutanud neid ümbritsenud keskkond ja kasvutingimused.  

S. B. Ortneri mehe ja naise liigitus peab paika mõlemas raamatus vaid selle erandiga, et mees on 
kirjaniku staatuses otsekui looja ja seetõttu feminiinsete joontega ja sellepärast ei sobigi kokku 
tüüpilise naistega, kes ootavad meestelt mehelikku natuuri. Seega on klassikaline mehe-naise 
vahekord muutunud. Mõlemas teoses on selgelt näha, kuidas harilik mehe ja naise suhe teose käigus 
muutub ja ei ühti täielikult enam Ortneri teooriaga, vaid on sellega pöördelises seoses, mille tõttu on 
naistegelased olude sunnil pidanud olema domineerivamaks pooleks. Naiselt oodatakse nendes 
romaanides ohjade haaramist, kuid siiski oskust jääda näiliselt vaid allujaks ja käsutäitjaks. Ortneri 
teooria on antud raamatutes esitatud peegelpildis, kuid sisu jääb kehtima.  

Kehasid kasutavad mõlemad mehed peamiselt objektidena, küll antakse mõnele neist ka subjekti 
väärtus, kuid peamine otstarve on neil objektiline. Meeste jaoks on naise keha objekt, mida 
kasutatakse täpselt oma äranägemise järgi. 

Märksõnad: Charles Bukowski, Olavi Ruitlane, Simone de Beauvoir, Pierre Bourdieu, sugu, naised, 
antropoloogia, Sherry Beth Ortner 
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Gripiviiruste antigeenidega pseudotüpeeritud viiruslaadsete partiklite 
iseloomustus 
 

Tatjana Punger, 12. klass 
Narva Pähklimäe Gümnaasium 

 
Juhendaja: Eva Žusinaite (Tartu Ülikooli Tehnoloogiainstituut) 

 
1. preemia Õpilaste teadustööde riiklikul konkursil 

1. preemia Eesti Tervishoiu Muuseumi teadustööde konkursil 
1. preemia keskkonnaalaste uurimistööde konkursil 10.–12. klassi arvestuses, 

 
Gripp kui haigus on tuntud alates 16-ndast sajandist. Gripiepideemiad omavad tänapäevani suurt 
tähtsust tervishoiule ja majandusele, olles massilise hooajalise töövõimetuse ja sageli ka 
surmajuhtumite põhjuseks. Gripi tekitajaks on gripiviirus, mis kuulub Orthomyxoviridae sugukonda 
ning on levinud üle kogu maailma.   

Efektiivseimaks kaitsemeetodiks gripi eest on vaktsineerimine, kuigi ükski kaasaegsetest vaktsiini 
valmistamise meetoditest pole ideaalne. Seetõttu vajab inimkond uut universaalset meetodit 
gripiviiruse vastaste vaktsiinide valmistamiseks.   

Üks võimalikest variantidest on viiruslaadsete partiklite (VLP) alusel valmistatud vaktsiin. Struktuursel 
ja morfoloogilisel tasemel VLP-d on väga sarnased viiruspartiklitele, kuid nende sees puudub viiruse 
genoom, mille tõttu sellisel viisil valmistatud vaktsiinid on tunduvalt ohutumad tänapäeval 
kasutatavatest vaktsiinidest. Katse luua selline vaktsiini kandidaat võeti ette biotehnoloogia firmas 
Icosagen AS.  

Antud töö eesmärkideks olid: 1) kasutades Icosagen ASi arendatud plasmiidset vektorit valmistada 
inimese immuunpuudulikkuse viiruse HIV-1 gag kapsiidivalgul põhinevad viiruslaadsed partiklid 
pseudotüpeeritud gripiviiruse antigeenidega – hemaglutiniin (HA) ja neuraminidaasiga (NA); 2) 
iseloomustada saadud partiklid ja 3) kontrollida nende immunogeensust.  

VLP-d saadi plasmiidse vektori pHIV-1gagHANA transfektsiooni teel Cos7 rakkudesse. Partiklid koguti 
koekultuuri söötmest ning kontsentreeriti ultratsentrifuugimise teel. Kõigi kolme valgu (HIV-1 gag, 
HA, ja NA) olemasolu tõestati westren blot meetodi abil. Saadud VLP preparaat kvantiteeriti 
kasutades hemaglutinatsiooni reaktsiooni (partiklite tiiter 3,41×1010 iu/ml).  

Tulemusena saadud VLP-d näitasid head immunogeensust pilootkatses, tõestades sellega, et 
tulevikus võiksid nad saada perspektiivseks gripivaktsiini kandidaadiks.   
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Melanoomiriski teadlikkus ja päevitamisharjumused Saue Gümnaasiumis 
 

Eva Martina Põder, 12. klass 
Saue Gümnaasium 

 
Juhendaja: Ulvi Urgard (Saue Gümnaasium) 

 
Uurimistöö eesmärgiks oli anda ülevaade melanoomist kui haigusest ja selgitada välja Saue 
Gümnaasiumi õpilaste melanoomiriski teadlikkuse tase. Uurimuse käigus selgus, et melanoom on 
pahaloomuline kasvaja, millesse haigestumus on maailmas kiiresti kasvav. Eestis on haigestumus 
Euroopa keskmisest oluliselt kõrgem. Melanoom on kiire avastamise korral täielikult ravitav, kuid 
organismis levides sageli surmaga lõppev.  

Välja selgitati, et melanoomioht on suurim naha I ja II fototüübiga inimestel. Kõrgem risk haigestuda 
on ka nendel, kel on perekonnas esinenud nahakasvajaid, kel on palju või atüüpilisi neevusi ning neil, 
kes on kuni 15. eluaastani saanud kasvõi ühe päikesepõletuse. Selgus, et melanoomi ennetamiseks ei 
piisa ainult päikesekaitsekreemi kasutamisest, vaid tuleb kanda katvaid riideid, peakatet, 
päikeseprille, vältida keskpäevast päikest ja solaariumi külastamist. Hõlbus viis oma naha 
kontrollimiseks ABCDE-reegli järgi on kasutada rakendust UMSkinCheck. 

Õpilaste seas tehtud küsitlusest selgus, et paljud õpilased saavad igal aastal tõsise päikesepõletuse, 
on ka neid, kel esineb see mitu korda aastas. 13–15aastased õpilased on oma naha suhtes 
hoolimatumad kui 17–19aastased. Kõige tähtsamaks peavad päevitunud jumet 13–15aastased 
tüdrukud. Melanoomi riskiteadlikkuse tase on noorte seas madal. Teadlikkuse taseme ja haiguse 
ennetamise vahel ei ilmne ühest seost. Kuigi teadlikumad noored kasutavad sagedamini 
päikesekaitsekreemi, kannavad päikeseprille ja kontrollivad oma nahka, käivad nad sagedamini 
solaariumis ja päevitavad kauem. Selgus, et kuigi noored teavad riskifaktoreid, ei hinda nad õigesti 
ohu tõsisust. Kuigi melanoomist informeeritud noored on oma naha tervise pärast mures, ei kaalu 
päevitamise riskid üles ühiskonna ilunormidest tingitud survet omada pruuni jumet. 

Koolist on melanoomi kohta infot saanud vaid üks õpilane. Uurimistöö tulemused viitavad vajadusele 
pöörata Eestis suuremat tähelepanu noorte päevitamisharjumustele ning kaasata päikesekaitse 
põhjalikult õppekavasse. Tulevikus võiks meedia koostöös tervishoiuasutustega panustada rohkem 
inimeste melanoomiriski teadlikkuse tõstmisse.  

Edaspidi oleks oluline uurida, mil viisil on võimalik mõjutada ja muuta noorte ilunorme. 
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Lipoproteiinlipaasi kvaternaarstruktuuri uurimine keemilise ristsidumise 
meetodil 
 

Karoliina Rebane, 12. klass 
Gustav Adolfi Gümnaasium 

 
Juhendaja: Mart Reimund (Tallinna Tehnikaülikool) 

 
1. preemia Õpilaste teadustööde riiklikul konkursil 

 
Lipoproteiinlipaas (LPL) on oluline ensüüm vere triglütseriididerikaste lipoproteiinide metabolismis. 
Viimased on lipiididest ja valkudest koosnevad partiklid, mille ülesanne on transportida toiduga 
omastatud või maksas sünteesitud lipiide rasv- ja lihaskoesse läbi vereringe. LPL-i peamine 
bioloogiline funktsioon on katalüüsida vastavate lipoproteiinide koostises olevate triglütseriidide 
hüdrolüüsi rasv- ja lihaskoe endoteelirakkude vaskulaarsel küljel. LPL-i aktiivsuse vähenemine on 
seotud ateroskleroosi kujunemisega ning ensüümi aktiivsuse puudumine toob kaasa massiivse 
hüpertriglütserideemia (väga kõrge plasma triglütseriidide tase), mis põhjustab pankreatiiti. 

LPL-i kolmemõõtmeline struktuur on teadmata, kuna ensüümi dünaamiline ja ebastabiilne struktuur 
ei võimalda röntgen-kristallograafia ega tuumamagnetresonants-spektroskoopia analüüsi. Viimasel 
kümnendil on järjest enam kasutatud valkude struktuuri uurimiseks keemilist ristsidumist 
kombineerituna massi spektromeetrilise analüüsiga. Meetod annab informatsiooni ruumiliselt 
lähestikku asuvate aminohappejääkide kauguste kohta. TTÜ bioorgaanilise keemia õppetoolis on 
hetkel käsil homoloogilisel modelleerimisel saadud LPL-i mudeli valideerimine keemilise ristsidumise 
ja massi spektromeetrilise analüüsi põhjal. LPL on aga aktiivne dimeerina ning teadmata on 
monomeeri piirkonnad, mis osalevad dimeeri moodustumisel. Antud töö eesmärgiks oligi LPL-i 
keemilise ristsidumise tingimuste leidmine ja dimeeri moodustumisel oluliste piirkondade 
lokaliseerimine monomeeri mudelil identifitseeritud ristseotud ja modifitseeritud peptiidide põhjal. 

Töö tulemusena selgus, et keemilise ristsidumise parimad tingimused dimeerse LPL-i 
moodustumiseks olid 2-tunnine inkubeerimisaeg 4 °C juures, ristsiduja BS3-e ning LPL-i molaarne 
suhe 5:1 ning 20 mM HEPES, 1 M NaCl, pH 7,4 puhver. Tuvastatud ristseotud peptiidid olid mudeliga 
vastavuses ning kinnitasid eksperimentaalselt mudeli paikapidavust.  Tuvastatud modifitseeritud 
lüsiinijääkide põhjal lokaliseeriti piirkonnad, mis LPL-i dimeeris on solvendile kättesaadavad ning 
tõenäoliselt dimeeri moodustumisel ei osale. Antud tulemused langesid kokku kirjanduses 
väljapakutud dimeeri moodustumise pindadega. 
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Õigeusukirikud Pärnumaal 
 

Rael Rent, 11. klass 
Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium 

 
Juhendaja: Nele Rent (Muinsuskaitseamet) 

 
Uurimustöö eesmärgiks oli kaardistada Pärnumaa õigeusu kirikute ajalugu, seisukord ja 
tulevikuperspektiivid. Töö koostamiseks tuli läbi sõita kõik Pärnumaa õigeusu kirikud, need pildistada 
ja täita nende kohta inventeerimiskaardid, tutvuda õigeusu ajalooga nii Eestimaal kui mujal ja uurida 
õigeusu kombeid ning sümboleid. Ajendiks isiklik huvi kirikute kui ehituskunsti ajaloo kõnekate 
monumentide vastu ning uudishimu mõistmaks kiriku kui pühakoja sakraalset tähendust. 

Uurimustöö on jaotatud kolmeks peatükiks. Esimeses peatükis on selgitatud õigeusu mõistet – millal 
ja kust see tulnud on ja mida see tähistab, samuti on kirjeldatud õigeusu kiriku erinevust teistest 
kristlikest kirikutest ja selle kombeid, talitusi ja sümboleid. Teises peatükis on esitatud ülevaade 
õigeusu jõudmisest Eestisse ja sakraalhoonete rajamisest alates 11. sajandi tänapäevani. Kolmandas 
peatükis on kokku võetud Pärnumaa õigeusukiriku hoonete ja koguduste ajalugu ja seisukord. 

Võib kindlalt väita, et Pärnumaa kirikud annavad ilmeka ülevaate sajandite jooksul Eestimaale rajatud 
pühakodadest. Esindatud on originaal- ja tüüpprojektid. Kahjuks on Pärnumaa õigeusukirikud üsna 
halvas seisukorras. Paljud kirikud ootavad uut katust, põrandat või aknaid, mõnes kirikus on 
niiskuskahjustused rikkunud seinte sise- ja välisviimistluse. Paljud kirikute ikonostaasid on rüüstatud. 
Selgus, et 22-st maakonna õigeusu sakraalehitisest on varemetes kaks ning kasutuseta ja hävinud 
interjööridega kolm. Üks palvela on ümber ehitatud ja kasutuses eramuna. Hästi on läinud 
järjepidevalt hooldatud ja stabiilse kogudusega Pärnu linnakirikutel.  

Maakirikute koguduseliikmete arv on läbi 20. sajandi drastiliselt vähenenud, mis on ühiskonnas 
toimunud muutuste – urbaniseerumine – tagajärg. Lisaks nõukogudeaegne tagakiusamine. Ometi 
säilib lootus, et mitte kõiki maakirikuid ei oota ees vaikne hääbumine. Üha enam kasutatakse kirikuid 
ka kogukonnakeskuse ja kultuurtemplina.  
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Soulmuusika kujunemine Ray Charles'i loomingu näitel 
 

Jan Ristimets, 12. klass 
Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium 

 
Juhendajad: Ene Oltre (Pärnu Muusikakool) 

Aire Luhaoja (Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium) 
 

XX sajandi muusika arengus on erakordselt tähtis roll afroameerika muusikal. Musta muusika 
mõjutusi ja komponente on võimalik leida enamikes möödunud sajandil tekkinud muusikastiilides.  

Soulmuusika on populaarne muusikažanr, mis sai alguse kuuekümnendatel aastatel Ameerikas. Uus 
stiil levis väga kiiresti ning sai peagi väga tuntuks üle kogu Ameerika. Muusikastiil oli populaarne oma 
aktiivse rütmi, emotsionaalse esituslaadi ja ka teiste väljendusvahendite tõttu. Soulmuusika sai väga 
tuntuks ka tantsumuusikana. Üks tähtsamaid soulmuusika artiste, keda nimetatakse ka souli isaks, oli 
Ray Charles, kes viis soulmuusika suurtele lavadele.  

Käesoleva töö eesmärgiks oli analüüsida Ray Charles’i loomingut ning uuritu põhjal saada teada, 
kuivõrd palju on tema loomingus leida nii gospelmuusikat, rhythm and bluesi, džässi kui ka 
afroameeriklaste varasemat muusikat. Põhjaliku analüüsi tulemusena selgus, et hüpotees vastab 
tõele – rhythm and blues, gospel, džäss ja ka afroameeriklaste varajane muusika kandusid edasi 
soulmuusikasse, luues seeläbi uue ja kaasaegsema väljenduslaadi.  

Töös selgus, et Ray Charles komponeerib oma souliliku loomingu tihti toetudes rhythm and blues’i 
harmooniatele, kasutab meloodiates palju bluusilikku laadi ning laulab ja üritab mõtteid 
emotsionaalselt välja tuua. Lisaks on Ray Charles’i loomingus väga tähtsal kohal gospelmuusikale 
omaste muusikaliste väljendusvahendite kasutamine – hoogsad gospellikud rütmid ja taustalauljate 
grupi The Raelettes kasutamine gospelkoorina, kelle kaasamisel esitusse kasutatakse väga palju call 
and responce’i võtet.  

Töö lõppu on lisatud ka kaks CDd. Esimese plaadi peal on analüüsitavad lood, sest ükski analüüs ega 
noodinäide ei suuda edastada seda informatsiooni, mida võib kuulata helisalvestuselt. Samuti annab 
originaalesituses lugu võimaluse kuulata autori esituses antud lugu. Teine CD on koopia albumist, 
kuhu on kokku kogutud Ray Charles’i parimad palad. Plaadi nimi on „Ray Charles – The Best Of – 
Georgia On My Mind“. Taolise kogumiku lisamist lõputööle peab autor vajalikuks seetõttu, et see 
annab huvitatuile võimaluse kuulata tuntuima soulmuusikaartisti loomingu paremikku ja mõista 
seeläbi paremini nii tema elu kui loomingut.   
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Koerte õppevõimekus 
 

Dhelory Ristkok, 9. klass 
Tallinna Ühisgümnaasium 

 
Juhendaja: Leili Järv (Tallinna Ühisgümnaasium) 

 
Uurimuse eesmärgiks oli teada saada, kuidas koerad õpivad ja milline on nende õpivõimekus. Selleks 
püstitati hüpotees:  

 koer mõistab inimesest ja õpib kiiresti käsklustele alluma.  

Loovtöö esimese osas antakse ülevaade koerte närvisüsteemi ehitusest ja töö põhimõtetest. 
Selgitatakse, millel põhineb õppimine ja kuidas luua koertel õpimotivatsiooni. Teises osas 
kirjeldatakse uurimisobjekti – siberi haskit, antakse ülevaade kasutatud metoodikast, esitatakse töö 
tulemused ja arutletakse nende üle. 

Töö tulemustest selgus, et: 

 siberi haski Aria õppis oluliselt kiiremini kui kirjandusallikate põhjal võis oodata, 

 õpiprotsessis mängib määravat osa positiivne stiimul, 

 treeningu mõju oli seda suurem, mida paremini oli see ajaliselt korraldatud: kestus, korduste 
tihedus, puhkus jne, 

 treeningu edukus vähenes oluliselt kõrvaliste stiimulite esinemisel (nt filmimine). 
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Etanooli saamine jääkmaterjalidest ja biodiislikütuse valmistamine 
ümberesterdamise teel 
 

Artur Rohtla, 12. klass 
Tallinna Mustamäe Gümnaasium 

 
Juhendaja: Malle Solnson (Tallinna Mustamäe Gümnaasium) 

 
Käesoleva uurimistöö eesmärgiks oli tõestada etanooli olemasolu apelsinikoortes, saepurus ja 
ajalehes ning biodiislikütuse valmistamine etanoolist ja toiduõlist suhteliselt tagasihoidlikes 
tingimustes. Selle jaoks tehti uuring etanooli ja biodiislikütuse valmistamise kohta, millele järgnesid 
eksperimendid hüpoteeside tõestamiseks.  

Jääkmaterjalideks valiti apelsinikoored, saepuru ja ajaleht sellepärast, et need sisaldavad kolme 
komponenti, millest on võimalik valmistada etanooli (tselluloos, hemitselluloos ja ligniin).  

Eksperimendi käigus pandi need jääkmaterjalid koos 5%-lise lahusega keeduklaasidesse, et eelnevalt 
väljatoodud komponendid lõhkuda ja hüdrolüüsida. Sellele järgnes väävelhappe lahuse soolade 
sadestamine baariumoksiidi ja kaltsiumoksiidi 5%-liste lahustega ja kaltsiumoksiidiga ning 
kaltsiumhüdroksiidiga tahkel kujul.  

Järgnes segude peale tekkinud vedeliku käärima panemine. Alkoholi sisaldust jääkmaterjalides sai 
juba tõestada peale pärmseente lisamist, sest kõik kolm eritasid süsihappegaasi, mis on käärimise üks 
tunnuseid.  

Peale käärimist filtreeriti antud vedelikud ja kasutati vinomeetrit alkoholisisalduse määramiseks 
mahuprotsentides. Tulemused olid järgmised: apelsinikoorte vedelikul näitas 5%, saepuru- ja 
ajalehevedelikel 6%.  

Selle eksperdimendi viimane etapp koosnes tahkete jääkmaterjalide etanooli sisalduse arvutamisest, 
mille käigus tuli lõpptulemuseks, et tekkinud alkoholi mass oli lähtematerjali massis vastavalt 
apelsinikoortes 17,4%, saepurus 12% ja ajalehes 11,5% etanooli.  

Teises eksperimendis saadi rapsiõlist ümberesterdamisel etanooliga biodiisel. Saadus tõestati 
põlemisprooviga ja kütteväärtuse määramisega.  

See koosnes rasvhapete monoestrite ehk biodiisli eraldamisest reaktsioonisegust jaotuslehtriga. 
Lisati sellesse veevaba naatriumsulfaati, mis oli vajalik vee jääkide eraldamiseks biodiislist. Selle 
testimiseks pandi biodiislist eralduvad aurud põlema. Peale testimist järgnes kütteväärtuse 
määramine.  

Uurimistöö eesmärkideks oli saada etanooli jääkmaterjalidest ja valmistada biodiislikütust etanooli ja 
toiduõliga tagasihoidlikes tingimustes. Mõlemad katsed õnnestusid ja hüpoteesidele saadi positiivsed 
vastused.   
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Saaremaa kiviaedade ajalugu ja elustik Orissaare valla näitel 
 

Mihkel Roomet, 11. klass 
Tallinna Reaalkool 

 
Juhendaja: Andres Raa (Tallinna Reaalkoolis) 

 
Kiviaedade ehitamise traditsioon on Eestis olnud laialt levinud. Loodud on palju sobivaid elupaiku 
teatud liikidele, sealhulgas nendele, kelle arvukus tänapäeval muude tegurite mõjul on vähenenud. 
Tööga püütakse tuua rohkem selgust eri tegurite mõjust kiviaia sobivusele liikide elupaigaks. Ühtlasi 
tutvutakse lähemalt uuritava piirkonna oludega ning analüüsitakse aedade arvukuse muutumist 
viimaste aastakümnete jooksul. Viimase tarbeks võrreldakse vanu ametlikke kaarte oma silmaga 
nähtuga. Uuritakse esinevaid aialiike ja nende esinemissagedust ning muid atribuute. Lähema 
vaatluse alla võetakse kaks aeda, millel on palju sarnaseid omadusi, et oleks objektiivsem teha 
järeldusi ülejäänute kohta. Määratakse aedade tüübid, mõõtmed, kattuvus samblikega ja aial ning 
selle ümber kasvavad taimeliigid. Samuti jälgitakse linnuliikide tegevust aedade suhtes. Aedade 
ajalugu uuritakse küsitlemise teel. Uuritavad aiad olid umbkaudu ühevanused, samasuunalised, 
sarnast tüüpi ja umbes poole kilomeetri kaugusel üksteisest. Üks oli kogu aja seisnud praktiliselt 
puutumatult.  Teine oli saanud sõjas kannatada ja hiljuti taastatud, seda ka hooldati. Töö käigus 
selgus, et esimesel aial ja selle ümber esines tunduvalt rohkem taimeliike, samuti oli seal suurem 
kattuvus samblikega ja kohtas vähem ühe liigi domineerimist. Linnud kasutasid pesapaigana vaid 
esimest aeda. Järelikult polnud viieteist aastaga, mis on renoveerimisest möödunud, endine 
elukooslus aias jõudnud taastuda. Kiviaedade rajamine on keskkonnasõbralik tegevus, kuid selleks, et 
teatud liigid seda kasutada saaks, kulub aega. Aia positiivne mõju on suurem, kui selle ümber on 
jäetud riba puutumata loodust. 
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Toorpiima ja joogipiima rasvakuulikeste suurusjaotuse uurimine 
valgusmikroskoobiga 
 

Kristel Roots, 12. klass 
Tallinna Reaalkool 

 
Juhendaja: Hannes Mootse (Eesti Maaülikool) 

 
Piim on imetajate piimanäärmetes tekkiv valkjas vedelik, mis sisaldab praktiliselt kõiki eluks vajalikke 
toitaineid. Piima keemilise koostise põhiosa moodustavad vesi, piimavalgud, piimarasv, laktoos, 
mineraalained ning vitamiinid. Lisaks on olulised piima osakeste struktuur ja füüsikalised omadused, 
mida mõjutavad looma geneetilised ja füsioloogilised eripärad ning ümbritsev keskkond. 
Müügipiimad jagunevad kaheks: toor- ja joogipiimadeks. Toorpiim on kuumtöötlemata tavapiim. 
Joogipiim saadakse piima mehaanilise töötlemise ja pastöriseerimise käigus.  

Käesoleva uurimistöö eesmärgiks oli 1) anda ülevaade piima tekkest, koostisest, mikrostruktuurist, 
füüsikalistest omadustest ning joogipiima töötlusetappidest 2) määrata rasvakuulikeste 
mikrostruktuur ja kogus toor- ning joogipiimades 3) võrrelda uurimistöös käsitletud meetodeid. 

Uurimistöö eksperimentaalses osas kasutati kolme töötleja toorpiimasid ja neljateist erinevat 
joogipiima. Katsed sooritati Eesti Maaülikooli  toiduteaduse ja toiduainete tehnoloogia osakonna 
tehnoloogialaboris.  

Esimeses katses analüüsiti valgusmikroskoobiga piimarasva osakeste suurusjaotust  toor- ja 
joogipiimades. Selleks vaadeldi piima 200kordsetest lahjendustest tehtud fotosid. Andmeid töödeldi 
Microsoft Excelis. Selgus, et toorpiimades on rasvakuulikeste läbimõõt valdavalt 3–6 µm ning 
joogipiimades 1 µm. Joogipiimades on rasvakuulikeste suurusjaotus  ühtlasem kui toorpiimades. 
Toorpiimade suurusjaotuse määramine on täpsem, kuid nõuab suuremat korduvkatsete arvu.  

Teises katses mõõdeti Gerberi meetodil rasva kogust toorpiimades. Selleks hüdrolüüsiti 
väävelhappega valgud ning eraldati tsentrifuugimisel rasv. Antud katsest selgus, et vaatamata 
eeltöötluse puudumisele püsib kogus enam-vähem ühesugune (3,9–4,3%) ning on literatuursest 
piima rasvaprotsendist kõrgem.  

Sellest võib järeldada, et eeltöötlemata piima koostis ja struktuur on muutlik ning sõltub paljudest 
faktoritest. Joogipiim on ühtlane, ühesuguse mikrostruktuuriga ning konstantse rasvaprotsendiga. 
Käesoleva uurimistöö meetodite võrdlusel selgus, et valgusmikroskoop sobib paremini osakeste 
suurusjaotuse määramiseks kui rasva koguse mõõtmiseks.  
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Suhtlusvõrgustik Facebook ja selle kasutamine õpilaste seas 
 

Kärolin Rudenko, 12. klass 
Tartu Kommertsgümnaasium 

 
Juhendaja: Mario Mäeots (Tartu Ülikool, Tartu Kommertsgümnaasium) 

 
Käesoleva uurimuse eesmärgiks oli teada saada, kui palju õpilastest ja miks kasutavad Facebooki. 
Lähtuvalt eesmärgist püstitati uurimistöös neli uurimisküsimust.  

Esimese uurimisküsimusena tuli käsitlusele see, kuidas õpilased mõistavad Facebooki olemust. 
Õpilaste arvamus Facebooki olemusest ning selle rajamise põhjustest erines päris kõvasti sellest, mis 
Facebooki rajajad algselt teha plaanisid. Facebooki rajajad nägid Facebooki rohkem abiks ülikooli 
õppeainete planeerimisel ning sõpradega samadele kursustele registreerimise eesmärgil, et teha 
ülikoolielu põnevamaks. Kommertsgümnaasiumi noored nägid aga Facebookis eelkõige kohta, kus 
saab vabalt suhelda erinevate inimestega ning veeta oma vaba aega.   

Teiseks eesmärgiks oli otsida põhjuseid, miks Facebooki kasutatakse. Uuringust tuli välja, et enamus 
õpilastest (85%) kasutab seda just suhtlemiseks oma sõprade ja sugulastega. Tuli ka välja, et üle 
poolte küsimustikule vastajatest kasutab Facebooki sõprade jälgimiseks. Kuigi sugulaste ja sõpradega 
suhtlemine ning nende jälgimine ei olnud Facebooki loojate eesmärk, siis nüüdseks ei kujutata ette 
Facebooki ilma võimaluseta suhelda või jälgida sõpru. Facebook lihtsustab sõprade eludega kursis 
olemist ja kuigi see vähendab mingil määral suhtlemist päris elus, suurendab see kursisolemist 
kaugemate sugulaste eludega, kellega muidu ei peetaks üldse mingit suhtlust.  

Kolmandaks uuriti hinnangut väitele „Facebooki kasutamine on mõjutanud sinu õppeedukust“. 
Küsimusele vastuse otsimise juures võtsime arvesse õpilaste enda arvamust sellest, kas Facebook 
mõjutab seda või mitte. Pea pooled ei olnud nõus selle väitega ning täiesti nõus olid vaid 6% 
vastanutest.  

Neljandaks eesmärgiks oli teada saada, kui kaua veedavad õpilased aega Facebookis. Tuli välja, et üle 
neljandiku küsitlusele vastanud noortest külastavad oma Facebooki kontot rohkem kui korra päevas 
ning tänu moodsale tehnikale on pea neljandik vastanutest mobiili abil sisse logitud ja ühenduses 
kogu aeg. Viimase uurimisküsimuse tulemused olid üsna nukrad ning panevad mõtlema, kas õpilastel 
polegi muud teha kui Facebookis aega raisata. Selline tulemus paneb ka kahtlema, kas õpilased on 
enda vastu piisavalt ausad ning kas Facebook ei mõjuta õppeedukust rohkem kui selles uuringus välja 
tuli.   

Kokkuvõtteks võib öelda, et Facebook on Tartu Kommertsgümnaasiumi noorte (14–19aastased) 
hulgas suhtlusvõrgustik, mille peamine ülesanne ongi suhtluse vahendamine. Noored kasutavad seda 
peamiselt sõprade ja sugulastega kontaktihoidmiseks ja nende elu tähtsamate sündmustega kursis 
olemiseks.   
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Le Corbusier’i mõju arhitektuurile 
 

Kristina Russanova, 12. klass 
Tallinna Humanitaargümnaasium 

 
Juhendaja: Hanna-Liis Kaarlõp-Nanì (Tallinna Humanitaargümnaasium) 

 
Le Corbusier oli üks esimestest modernistidest. Ta oli huvitatud arhitektuurist juba 17 aasta 
vanusena, kui ehitas oma esimese hoone. Tal oli väga palju mõtteid ja ta tahtis luua uusi reegleid 
arhitektuuri jaoks. Corbusier rõhutas, et looduses on kõik teisiti võrreldes sellega, mida me näeme 
raamatutes. Selleks,  et usaldada, peame nägema oma silmadega ja puudutama oma kätega. 
Corbusier tahtis, et masin, inimene ja loodus eksisteeriksid koos ja soovis, et inimene elaks looduse 
lähedal. 

Le Corbusier avaldas oma raamatuid, kus ta kirjutas sellest, missugune peab olema kaasaja 
arhitektuur. Tema jaoks olid  arhitektuuris olulised viis põhilist seisukohta, mida tuli jälgida 
planeerides. Need olid  lintaknad,  maja sammastel, lakooniline fassaad, vaba planeering 
siseruumides ja aed katusel. Ta ehitas väga palju hooneid, mis  jälgisid just neid põhimõtteid. 

Tänapäeval linnas ringi jalutades võime näha mõningaid sarnasusi Le Corbusier’i töödega. Linnas 
ehitatakse palju maju lintakendega selleks, et ruumides oleks palju valgust. Kui minna linnast välja, 
siis erinevates elurajoonides, kus inimesed eramajades elavad, näeme, et kõik majad  sarnanevad 
teineteisega. Peaaegu kõik kaasaaja majad on väga lakoonilise fassaadiga, neile on vormiliselt 
iseloomulik valge ruumiline karp.  Eramajade fassaade  liigendavad  erinevad aknad või teised avad.  

Erinevatel inimestel on oma arvamus sellest, kas Corbusier on mõjutanud meie tänapäevast 
arhitektuuri või mitte. Ja isegi kui keegi ei ole sellega nõus, siis me ei saa eitada, et tänapäeval 
ehitatakse palju hooneid, mis on Le Corbusier’i töödega sarnased. 
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Radoon Kohila valla majade toaõhus 
 

Laura Ruusmann, 12. klass 
Kohila Gümnaasium 

 
Juhendajad: Lia Pahapill (Eesti Mereakadeemia) 

Kirsti Solvak (Kohila Keskkonnahariduskeskus) 
 

Käesoleva uurimistöö käigus mõõdeti radoonisisaldust Kohila valla karstialadel paiknevate elamute ja 
lasteasutuste toaõhus. Samuti uuriti erinevaid kirjandusallikaid radooni kohta ning tutvuti selle 
elemendi leviku, omaduste ja ohtlikkusega ning seosega karstialadega. 

Radoon on värvitu ja lõhnatu looduslik radioaktiivne gaas ning tema ohtlikkus seisneb selles, et 
sissehingamisel on see ohtlik limaskestale ning on suurendavaks teguriks kopsuvähki haigestumise 
võimalikkuses. 

Eesti vabariigis on toaõhu radoonisisalduse piirnormiks 200 Bq/m³ ning radoonisisalduse määramine 
on koolieelsetele lasteasutustele kohustuslik. Töö eesmärk oli Kohila valla karstialadel paiknevate 
elamute ja lasteasutuste toaõhu radoonitaseme väljaselgitamine ning see täideti. 

Uurimise käigus selgitati välja radoonisisaldus Kohila valla kuue lasteasutuse ruumiõhus ja 11 elamus, 
mis asusid karstialal. Kohila valla elamutes viidi läbi kaks pikaajalist mõõtmist, esimesed talvel, 
kütteperioodil 2013. a veebruarist maini ning teised sama aasta suvel maist septembrini. 

Mõõtmisteks kasutati pikaajalist mõõtmismeetodit, mis nägi ette mõõtedetektorite jätmist 
mõõdetavasse ruumi kolmeks kuuks. 

Töö hüpotees, et radoonisisaldus Kohila valla karstialal paiknevates elumajade ja lasteasutuste 
toaõhus vastab normidele, leidis kinnitust osaliselt. Lasteasutuste radoonitasemed jäid kõik lubatud 
normi piiridesse, samas kui talvistel mõõtmistel ületati lubatud radooni aktiivsuskontsentratsioon 
kolmes hoones ning suvistel mõõtmistel ületasid lubatud piirnormi ühe hoone tulemused. 

Tööst selgub, et majades, mis asuvad karstialal, võib esineda keskmisest kõrgemat radooni taset 
toaõhus. Seega on otstarbekas enne hoone rajamist karstialale viia läbi radooni uuringud. Kohila 
vallas olevate lasteasutuste radoonitase on normi piires ning seega lastele ja lasteaiatöötajatele 
ohutu.  
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Lambakasvatuse jätkusuutlikkus Muhus 
 

Piret Saartok, 12. klass 
Saaremaa Ühisgümnaasium 

 
Juhendaja: Inge Vahter (Saaremaa Ühisgümnaasium) 

 
Uurimistöö autori kodu asub Muhu saare rannikul ja paika ümbritsev loodus on teda alati huvitanud. 
Autori vanemad on lambakasvatajad ning sealt sai alguse huvi lambakasvatuse vastu. Peamiselt 
seesama huvi kodusaare lambakasvatuse ja maailmas unikaalsete poollooduslike koosluste vastu 
ajendas tegema käesolevat uurimistööd.  

Antud uurimistöös tutvustatakse, kuidas on olukord varasemate aegadega võrreldes muutunud, kui 
palju on lambakasvatajaid, mis tõugu lambaid kasvatatakse, mis põhjusel lambaid peetakse ning kas 
on noori, kes on huvituvad loodusliku mitmekesisuse säilitamisest. Autor proovib välja selgitada, kui 
suurt rolli mängivad lambakasvatajad poollooduslike koosluste hooldamisel ning säilitamisel Muhu 
saarel. Eesmärgiks on tõestada, et Muhu lambakasvatus on jätkusuutlik ning poollooduslike koosluste 
säilitamine on oluline.  

Töö autor viis 2013. aasta sügisel läbi küsitluse Muhu lambakasvatajate hulgas. Kokku 25 lambapidaja 
hulgast vastas küsitlusele 19. Andmeid saadi kõigilt suurematelt lambafarmi omanikelt. Lisaks 
paljudele Muhu lambakasvatajatele kohtuti ka Muhu veterinaariaarsti ja keskkonnaameti 
maahooldusspetsialistiga.  

Küsitlusest selgus, et kõige rohkem kasvatatakse Muhus ristandlambaid, eesti tumedapealist ja eesti 
valgepealist kasvatatakse tunduvalt vähem. Üks lambakasvataja kasvatab ka eesti maatõugu lambaid. 
Enam kui pooled lambakasvatajad peavad lambaid maahoolduse eesmärgil, seda eelkõige need, kes 
alustasid 2003. aastal (PRIA toetuste saamiseks). Kõige varasemad lambapidamisega alustajad 
hakkasid lambapidamisega tegelema pigem nn traditsioonilisel eesmärgil – eesmärgiks oli villa, lõnga 
ning liha tootmine.  

2013. aasta jaanuari kuus oli Muhus 783 lammast. 2014. aasta jaanuari seisuga oli Muhus lambaid 
juba 981, küsitluse all olnud taludes kokku 951 lammast. See tähendab, et lammaste arvukus Muhus 
on juba ühe aasta jooksul suurenenud 198 lamba võrra. Poollooduslikke kooslusi on Muhus kokku 
umbes 3000 hektarit, millest loomadega haritakse umbes 300 hektarit ning küsitluses osalenud 
lambakasvatajad hooldavad sellest omakorda 162,85 hektarit. Seega võimalused uute poollooduslike 
koosluste kasutuselevõtmiseks lambakasvatajate poolt on piisavalt suured ka tulevikus.  

Uurimistöö eesmärgid, uurida Muhu lambakasvatuse jätkusuutlikkust ning poollooduslike koosluste 
kasutuse olulisust, said täidetud. Lambakasvatajad on huvitatud järjest uute karjamaade 
kasutuselevõtust, sealhulgas ka poollooduslike koosluste osas. Lammaste arvukus on hakanud 
viimaste aastate jooksul suurenema, mis näitab, et Muhu lambakasvatus on jätkusuutlik. Uurimistöös 
ei selgunud villa realiseerimise võimalused, mis on praegu Muhu lambakasvatajate suurim probleem 
ja seetõttu võiks uuringut jätkata.   
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Hingamiskorduste arvu mõju kiirusele ja vastupidavusele liblikujumises 
 

Grete Savila, 11. klass 
Tallinna Reaalkool 

 
Juhendaja: Katrin Kuusk (Tallinna Reaalkool) 

 
Tänapäeva võistlusujumine on taandatud vaid sportlase isiklikele võimetele. Elimineeritud on 
igasugune seos tehnoloogia ning spordimeditsiini arenguga, et kõigil oleks võrdsel võimalused oma 
võimete arendamiseks. Edu tagamiseks tuleb iga liigutus läbi mõelda ning võimalikult 
ideaalilähedaseks lihvida. 

Uurimistöö eesmärgiks on välja selgitada, kui suurt rolli mängib liblikujumises hingamiskorduste arv 
kiiruses ja vastupidavuses. Uurimuslikus osas viidi läbi katse, katsealusteks 14 võistlusspordiga 
tegelevat ujujat kahest klubist – ujumiskoolist Kalev ja spordiklubist Shark. 

Tulemuste analüüsis selgus, et liblikujumises kehtib seaduspärasus, et mida väiksem 
hingamiskorduste arv, seda suurem kiirus ning vastupidavus. Lisaks saab antud töö põhjal järeldada, 
et kõrge treenitustasemega liblikujujaid mõjutab hingamiskorduste arvu muutumine kõige vähem.  

Autor soovitaks antud teemat edasi uurida eelkõige tehnoloogia kaasabil, mis võimaldab täpsemaid 
mõõtmisi ja arvutusi ning seda nii liblikujumises kui ka teistes ujumisstiilides. 
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Millised probleemid takistavad Marsi koloniseerimist? 
 

Kreete-Brunella Sepp, 11. klass 
Jakob Westholmi Gümnaasium 

 
Juhendaja: Martin Vällik (Tallinna Inglise Kolledž) 

 
Minu uurimistöö on kuppellinnades elamisest Marsil. Kunagi saadetakse Marsile mehitatud 
missioone niikuinii, aga tuleb mõelda, millised probleemid inimkonna teel seisavad ja kuidas neist üle 
tulla.  

Marss ja selle uurimine on praegu väga aktuaalne teema. Alates 2012. aasta augustist on Marssi 
uurinud kulgur Curiosity, mis uurib just seda, kuidas inimesed võiksid Marsil hakkama saada. See 
teema huvitab mind väga, kuna ma tahan teada, kas seal kosmosekaugustes on kusagil veel elu (või 
kunagi elu olnud) ja kas inimestel on võimalik ka mõnel teisel planeedil pikemalt elada. Kõik need 
kosmosesügavused on nii lõputud ja see ei mahu kuidagi inimese teadvusesse.   

Enne Marsile minekut peab kindlasti mõtlema väga paljudele asjadele. Mehitatud missiooni saatmine 
Marsile on riskantne ja teadlastel on terve hunnik probleeme, mida lahendada alustades sellest, 
kuidas Marsile üldse pääseda ja lõpetades Marsi kliimaga.  

Transport Marsile pole suurim probleem. NASA on juba astunud samme selle poole, et 2021. aastaks 
oleks valmis maailma suurim kosmoselaev Space Launch System, millega Marsile lennata. See nõuab 
muidugi tohutul hulgal raha, aga selle rahaga oleks olemas kindel sõiduvahend, mis esimesed 
astronaudid Marsile viiks.  

Kui Marsile kohale jõutud, on järgmiseks mureks muidugi see, kuidas seal elada. Kõige esimeste 
missioonide astronaudid viibiksid seal ilmselt väikestes uurimisjaamades ning aja jooksul püstitataks 
kuplid, mille alla ehitataks elamiseks vajalikud hooned ja seadmed. Selleni, et tavalised inimesed 
Marsile elama läheksid, läheb ilmselt veel väga kaua aega. Enne tuleb üle saada kõikidest neist 
takistustest, mis Marsi koloniseerimise teel seisavad.  

Marsi ilmastik ja kliimatingimused on Maa omast väga erinevad – äärmuslikud temperatuurid, 
atmosfääri hõredus, tolmutormid. Kuplid, mille all inimesed elada saaksid, peaksid pidama soojust – 
Marsi keskmine temperatuur on -63 ˚C, mis pole elamiseks sobiv. Kõige soojemal ajal on Marsil 25 ˚C 
ja kõige külmemal umbes -125 ˚C. See tähendab, et peab valmistuma temperatuuriks, mis on umbes 
kolm korda külmem kui Eesti külmarekord.  

Atmosfääri hõreduse tõttu on inimestel seal ilma kaitsva skafandrita võimatu olla. Seetõttu on pikka 
aega ilma kaitsvate kupliteta Marsil raske elada. Tolmutormid, mis Marsil esinevad, haaravad vahel 
tervet planeeti ja kui inimene sellise tormi kätte jääb, on tema elupäevad suure tõenäosusega 
lõppenud.   
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Taluhoonete muutus, areng ja kasutamine Metsa Johani talus peale Eesti 
taasiseseisvumist 
 

Kristel Sepp, 10. klass 
Kuressaare Gümnaasium 

 
Juhendajad: Andrus Sepp (Metsa Johani talu) 

Sirje Kereme (Kuressaare Gümnaasium) 
 

2010. aasta põllumajandusloenduse andmeil oli Eestis 19 700 põllumajanduslikku majapidamist. 
1939.–1940. aastatel ulatus talude arv aga 140 000-ni. Seega on 70 aastaga talude arv vähenenud üle 
seitsme korra. Selle aja jooksul on hävinenud tuhandeid taluhooneid üle Eesti, millede olemasolu 
võib aimata vaid üksikute märkide järgi (sammaldunud kiviaiad, ülekasvanud kuusehekid, kevadeti 
õites sirelid jne). Seda enam peaksime oma esivanemate kodutalude kohta rohkem uurima, sest 
uurimismaterjal võib hävineda. Lisaks on vähe säilinud ka tegevaid talumajapidamisi, kelle põhiline 
sissetulek tuleb maaharimisest ja karjakasvatusest. Üks nendest on Saaremaal, Laadjala külas asuv 
Metsa Johani talu – autori kodutalu. 

Antud teema on valitud selleks, et uurida autori kodutalu hoonete rajamise, ehituse ja kasutamise 
vajalikkuse ajalugu. Töö baseerub umbes 100 aasta pikkusel ajalooperioodil, mil talu on ostetud ja 
pärandatud põlvest põlve, kuid töö keskendub peamiselt viimastel kümnenditel toimunud talu 
arengule. Antud töö aluseks on ka autori vanemate ja vanavanemate kirjeldused. Lisaks sisaldab töö 
palju illustreerivat materjali, mis loob võimaluse võrdlusmomendiks ja paremaks ettekujutuseks töö 
sisust. 

Töö eesmärgiks on:  

 uurida ja kirjeldada vanade ning praeguste taluhoonete ehitust, kasutust ning arengut Metsa 
Johani talus, 

 kirjeldada talu mõju keskkonnale ja pärandi tähtsust. 

Sellest ajast peale, kui Eesti taasiseseisvus, on talu areng olnud üsna kiire. Rohkem kui kahekümne 
aasta jooksul on talus jõutud tegeleda seakasvatuse ja praeguseni lihaveisekasvatusega. Talu hooned 
ja ümbritsev loodus on tundmatuseni muutunud ning talu toodangu turustamine ja arendamine on 
täies hoos. Kuna Metsa Johani talu on tootmistalu, siis peavadki talu hooned olema pidevas arengus 
ja muutumises, et oma ajaga kaasas käia. Talu moodustab oma hoonete, ümbritsevate põldude, 
metsade ja karjamaadega ühtse terviku. 

Metsa Johani talu hoonete ajaloo uurimine oli autori jaoks väga huvitav. Iga hoone selles talus 
jutustab oma lugu. Kõigil ehitistel on talu arengus oma koht ja eesmärk. Hoonete ehitus ja areng on 
vastavuses talu tegevusvaldkondadega, milleks on peamiselt lihaveisekasvatus. 

Talu ajaloo uurimine andis autorile ka parema arusaamise selle säilimise tähtsusest ehk pärandi 
olulisusest. Tänu talu tegutsemisele on ümbritsev looduskeskkond säilitanud oma mitmekesisuse. 

Talust võib leida uurimismaterjali veel paljudeks erinevateks teemadeks. Ühe talu lugu võib uurida 
väga sügavalt ja põhjalikult, kuid kogu tõe mõistmiseks ei olegi võimalust, kuna ajalugu ulatub väga 
kaugele ja talus tegutsemise põhjused on iga inimese jaoks erinevad.  

Metsa Johani talu lugu sisaldab palju vägagi huvitavat uurimismaterjali ning selle kõige kirjapanek 
võtaks väga kaua aega. Samas läheb talu areng aina edasi ja toimuvad uued muudatused ning 
põlvkondade vahetused. Seega on oluline pidada meeles esivanemate tegusid ja pingutusi ning 
üritada neid säilitades arendada oma eesmärke. 
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Bakterite resistentsus antibiootikumidele ja UV-kiirgusele sise- ja 
väliruumides 
 

Valeria Sidorenko, 12. klass 
Tallinna Mustamäe Gümnaasium 

 
Juhendaja: Kaija Lukman (Tallinna Mustamäe Gümnaasium) 

 
Oma elukeskkonnas puutub inimene pidevalt kokku erinevate mikroobidega. Bakterid on organismid, 
mis koosnevad ainult ühest rakust ning neid leidub nii inimese keha sees,  selle peal ning ka igal 
pinnal. Paljud neist on täiesti ohutud või kasulikud. Kuid mõned bakterid võivad  põhjustada haigusi.  

Töös ,,Bakterite resistentsus antibiootikumidele ja UV-kiirgusele sise- ja välisruumides‘‘ on vaatluse 
alla võetud kaks keskkonda, millega inimene igapäevaselt kokku puutub. Selleks koguti 18 erinevalt 
pinnalt proove ning viidi läbi uurimus. Hinnati bakterite hulka erinevatel pindadel ning uuriti 
bakterikolooniate morfoloogiat, mis moodustus Petri tassidel. Samuti uuriti antibiootikumide 
resistentsuse levikut kahes keskkonnas ja UV-kiirguse taluvust. 

Käesoleva töö tulemused võib kokku võtta järgmiselt: 

 Antibiootikumresistentsus on bakterite omadus mitte alluda antibiootikumide toimele. 
Bakterite resistentsus antibiootikumidele on laialdaselt levinud nii välis- kui ka 
sisekeskkonnas. Katse tulemused näitavad, et resistentsus antibiootikumidele on mõlemas 
keskkonna bakterite seas levinud. Väliskeskkonna proovid olid rohkem resistentsemad 
ampitsilliinile ja kanamütsiinile. Samuti leidus väljas rohkem multiresistentseid baktereid kui 
sisekeskkonnas. 

 Bakteritele võivad hävitavat toimet avaldada ka ultraviolettkiired. Need suudavad tekitada 
DNA-s kahjustusi, mille korral rakk ei saa enam funktsioneerida ning selle tagajärjel sureb. 
Kuid on olemas ka selliseid bakteriliike, mis on UV-kiirgusega paremini kohanenud ning 
suudavad suurematel UV-kiirguse doosidel ellu jääda. Väliskeskkonnas leidus rohkem 
baktereid, mis on UV-kiirgusele resistentsed, st ultraviolettkiirgus ei tapnud suuremat osa 
bakteritest ära. Samal ajal oli puu pinnalt isoleeritud tüvi kõige tundlikum kõigist vaadeldud 
tüvedest, mis viitab asjaolule, et mitte kõik väliskeskkonna bakterid ei oma resistentsust UV-
kiirgusele. Sisekeskkonna bakterid olid UV-kiirgusele keskmiselt või rohkem tundlikud.    
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Sae talu 18.–21. sajandil 
 

Gretel-Marie Siimar, 12. klass 
Tallinna Reaalkool 

 
Juhendaja: Piret Karu (Tallinna Reaalkool) 

 
Uurimistöö „Sae talu 18.–21. sajandil“ loob üldise pildi Põhja-Eesti mereäärse Võsu küla ja lähikonnas 
asuva Sae talu arengust 18.–21. sajandi jooksul. Sae talu asub Lääne-Virumaal Kadrina kihelkonnas 
Vihula vallas Koljaku külas. Ühe talu arengulugu annab ka üldise ülevaate meie ühiskonnas 
toimunust, sest talu võib pidada justkui ühiskonna väikeseks mudeliks. 

Uurimistöö eesmärgiks on anda ülevaade Sae talus elanud inimestest, maaomandussuhete, 
majandustegevuste ja maakasutuse muutustest 18.–21. sajandi jooksul. Selleks koguti raamatutest 
materjale, analüüsiti Maa-ameti Geoportaali kaarte ja uuriti Greenwaldtite perearhiivist leitud 
dokumente ja fotosid. Andmete kogumiseks intervjueeriti Võsu ümbruskonna ja Sae talu olustikku 
tundvaid inimesi. Intervjuud viidi läbi Sae talu endise elaniku Arvo Tikuga, Võsu püsielaniku Mari-
Anne Heljasega ning Sae talu praeguste omanike Annaliisa ja Sven Siimariga.  

Sae talu on kuulunud pärisomandina Greenwaldtite perekonnale 1867. aastast. Aastaks 2013 on seal 
elanud alaliselt või hooajaliselt juba kaheksa põlvkonda Greenwaldtite järeltulijaid. 

1872. aastal oli maa-alade pindala 65,5 ha, kuid maade erastamise ja tagastamise käigus valduste 
kogupindala vähenes. Metsamaana kasutati 13,9 ha valdustest. Kõige suurema osa maakasutusest 
moodustas heinamaa pindalaga 24,1 ha. Aia- ja põllumaana kasutati 11,3 ha maad ja 12,5 ha 
karjamaana. 18.–20. sajandil olid peamisteks majandustegevusteks Sae talus vesiveski pidamine ja 
väiksemal määral põlluharimine. Talu on osutunud veel järgmiseid teenuseid: puhkemajutust, 
veoteenuseid, metsamaterjali müüki, vilja jahvatamist veskis ja tõrva põletamist. Sae talus on seitse 
aastat tegutsenud algkool. 

2013. aastal koosneb talu 12 katastriüksusest, mille kogupindala on 53,542 ha. Maakasutusest 
suurema osa moodustab metsamaa, mille pindala on 33,795 ha. 7,465 ha on looduslikke rohumaid. 
Majandustegevusteks on hosteli pidamine ja metsakasvatus. Hosteli pidamise tuludega kaetakse talu 
ülalpidamine ja arendamine. 

Uurimistöö käigus taasavastatud dokumendid vääriksid eraldi analüüsimist.  
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Kuressaare linnapead (1879–2014) 
 

Heleri Siinor, 6. klass 
Kuressaare Gümnaasium 

 
Juhendaja: Sirje Kereme (Kuressaare Gümnaasium) 

 
Uurimistöö eesmärgiks oli viia läbi küsitlus saarlaste hulgas saamaks teada nende teadmisi 
Kuressaare linnapeadest. Autor püstitas uurimistöö hüpoteesiks väite, et saarlased teavad ajaloost 
vähe Kuressaare linnapeasid. Uurimistöö ülesanded koostas autor lähtuvalt eesmärgist jõudmaks 
hüpoteesi tõestuseni:  

 kirjeldada Kuressaare linnapeasid kirjanduse ja küsitluse põhjal, 

 läbi viia küsitlus paberkandjal. 

Uurimisobjektideks valis autor vabatahtlikud Kuressaare päevakeskuse külastajad. Meetodiks valis 
autor paberkandjal küsitluse. Samuti otsis autor materjale Kuressaare Linnavalitsuse kodulehelt ja 
Kuressaare Muuseumi arhiivist. Kahe linnapea kohta leidis autor vähe infot ja kuna see oli veel 
võimalik, pöördus nende poole lisainfo saamiseks  posti teel.   

Selle töö esimese põhiosa koostamine pakkus autorile väga suurt huvi. Saada teada 1,5 sajandi 
taguseid Kuressaare tähtsaid linnategelasi, näha nende hoopis teistsuguseid fotosid, sattuda mõnele 
tähtsale ajaloolisele faktile, lugeda ekslinnapeade suurt huvi hariduse vastu, tunnetada raskeid 
ajaloolisi aegu – kõik see oli väga õpetlikuks kogemuseks. 

Töö teist uurimuslikku põhiosa koostades jõudis autor hüpoteesi tõestuseni. 29 uurimuses osalenu 
põhjal saab väita, et Kuressaare inimesed teavad linnapeasid lähiajaloost, aga varasemast ajaloost 
teadmised puuduvad. Selles seisneb ka uurimisprobleem.  

Autori ettepanekud: 

 Uurimisprobleemist tulenevalt oleks vaja antud teemat rohkem käsitleda kohalikus meedias, 
sest uuringus osalenud mainisid oma teadmiste päritolu kohaks meediat. Seega Kuressaare 
linnapeade teemalised raadiosaated ja artiklid kohalikes lehtedes võiksid inimeste teadlikkust 
oluliselt tõsta. 

 Teadmiste jagamine sellel teemal vöiks alata juba koolis. Lapsed ei kuule sageli raadiot ega 
loe ajalehti. Küll aga kuulevad meelsasti tunnis huvitavalt koostatud ettekannet, mis on 
seotud nende kodukohaga. 
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Ganzfeldi eksperiment telepaatia võimalikkuse uurimiseks 
 

Keiu Simm, Kristjan Vene, 12. klass 
Toila Gümnaasium 

 
Juhendaja: Avar Pentel (Toila Gümnaasium) 

 
Käesoleva uurimistöö eesmärk oli telepaatia testimine. Selleks viidi läbi Ganzfeldi 
korduseksperiment, mis näeb ette kahe katsealuse vahel tehtavat eksperimenti, mille käigus üks 
katsealune üritab teisele katsealusele, kes viibib ganzfeldi seisundis, mõtete kaudu mingit pilti saata. 
Ganzfeldi seisundiks nimetatakse sellist seisundit, milles katsealuse tavalised sensoorsed sisendid 
(nägemine ja kuulmine) on kunstlikult piiratud ning milles aju püüab sensoorsete sisendite puudumist 
muul moel kompenseerida, kutsudes esile nägemusi. Pärast näidatakse katsealusele nelja pilti, 
millest kolm on juhuslikud ja üks on see, mida üritati talle mõtte teel saata. Varasemad ganzfeldi 
eksperimendid on andnud tulemusi, mida ei saa seletada juhusliku kokkusattumusega. 

Oma eksperimendi protseduuride kavandamisel lähtusime sellest, et välistada igasugune võimalik 
infovahetus katsealuste vahel ja luua tingimused, kus ka eksperimendi läbiviijatel puudub 
informatsioon katseseansis edastatava pildi kohta.  

Meie eksperimendi tulemused olid varasematele eksperimentidele sarnased. Me viisime läbi 22 
sessiooni erinevate osavõtjapaaridega. Katsete tulemused ületasid juhuslikult oodatava positiivsete 
katsete protsendi (25%) 20,5 protsendipunkti võrra.  

Saime 45,5% õnnestunud katseid kogu katsete arvust. Kogu katseseeria sellise või veel suurema 
äraarvamiste hulgaga tulemuse tõenäosus on 0,0295.  
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Organitransplantatsioon: aina suurenev lõhe ootenimekirja ja 
olemasolevate siirdeorganite vahel 
 

Brigita Slavinskaite Saare, 12. klass 
Kadrioru Saksa Gümnaasium 

 
Juhendaja: Sirje Kaljula (Kadrioru Saksa Gümnaasium) 

 
Statistika näitab, et vahe ootenimekirjade ning siirdeorganite vahel on kasvava tendentsiga, näiteks 
ootab USAs transplantatsiooni üle 112 000 patsiendi, kusjuures enam kui pooled neist surid 2011. 
aastal ootenimekirjas olles (Statistic Brain, 2013). Mida rohkem on inimesi, kes uut organit vajavad, 
seda tihedamini ja teravamalt tõusevad ühiskonnas üles ka eetilised ning seaduslikud küsimused. 
Kuidas kombineerida ooteaeg parima sobilikkusega: kas esmajärgus tuleks vaadelda 
järjekorranumbrit, vajalikkust, organipuudulikkuse põhjuseid, vanust või hoopiski distantsi? Kas 
organikaubanduse seadustamine leevendaks organipuudust? Kui palju mõjutavad eksiarvamused 
ning selgusetus ajusurma ümber statistikat ning praegust olukorda? 

Uurimistöö eesmärgiks on organidoonorluse ja transplantatsiooni hetkeolukorra välja selgitamine nii 
Eestis kui ka maailmas ning selle esitlemine, samuti organipuuduse põhjuste leidmine ning võimalike 
lahenduste välja pakkumine. Seda on tehtud kahes esimeses peatükis: Eetika ja Seadusandlus. 
Vaatlemata ei saa jätta väljavaateid regeneratiivmeditsiinis – seda nii koetehnoloogia kui ka 
rakuteraapia vallas, mida on kirjeldatud III peatükis Tulevikuväljavaated.  

Uurimistöö raamides viidi läbi kaks küsitlust meditsiini ja rakuteraapia spetsialistidega: Dr Katrin 
Elmetiga Tartu Ülikooli Kliinikumist ning Milda Deveikytega Balti tüvirakupangast (peakorter 
Vilniuses). Vastused võimaldasid vaadelda probleemi siseringi vaateväljast. Teoreetilist tuge eetika 
ning seadusandluse vallas pakkus mitmekülgne ning eelkõige inglisekeelne erialakirjandus, samuti 
mitmed artiklid teadusajakirjadest. 

Kokkuvõttes selgus, et Eesti jaoks oleks autori arvates esmatähtis opt-out-süsteemi juurutamine 
(eeldatav nõusolek), mis kehtib nt Hispaanias ning võimaldaks mitte ainult organidoonorlusega 
nõusolevate elanike süstemaatilist ülevaadet, aga suurendaks ka kadaveersete organidoonorite arvu. 
Samuti mängib suurt rolli elanike teadlikkuse tõstmine, mis on hetkel Eestis väga vähene kui mitte 
praktiliselt olematu. Uue süsteemi käivitamine, piisav rahastus ning doonorlusest teadlikkuse 
suurendamine avaldaksid autori arvates märgatavat mõju organipuuduse probleemile Eestis.    

Uute tehnoloogiate edasiarendamine aitab selles vallas mitmeti kaasa: organitrüki  ja rakuteraapia 
väljavaated annavad lootust lühemateks ootenimekirjadeks tulevikus. Lõppkokkuvõttes on kõige 
tähtsam see, et inimestel oleks võimalik saada parimat abi – lootust uuele elule.  
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Tegurite mõju uuring Candida-liiki seente elutegevusele 
 

Mihhail Smirnov, Svyatoslav Rogozin, 11. klass 
Narva Pähklimäe Gümnaasium 

 
Juhendaja: Jelena Tsõvareva (Narva Pähklimäe Gümnaasium) 

 

Uurimistöö kirjutamise käigus tutvusime Candida-liiki seente avastamise ajaloo, seentõve ennetava 
profülaktika ja raviga. Selgitasime välja, et uuritavad mikroorganismid on inimese immuunsüsteemi 
markerid, mis elavad alaliselt organismis ja kerkivad esile immuunsuse nõrgenemise korral.  

18.10.2013 kuni 21.10.2013 viidi SA Narva Haigla mikrobioloogia laboris läbi kultiveerimise, 
identifitseerimise ja kasvatamise katsete seeria, selgitamaks välja ökoloogiliste tegurite mõju 
Candida-liiki seente elutegevusele. 

Diferentsiaaldiagnostilise keskkonna kaasabil, mis värvib seal kasvanud seened erinevat värvi, 
määrasime kindlaks kolm liiki Candida-seeni: C. albicans, C. dubliniensis, C. Parapsilosis.  

Mikrobioloogia laboris uuriti erinevate ainete segude mõju Candida-liiki seente elutegevusele. 
Selgus, et 40% piiritus, naturaalne sidrunimahl, soodalahus, majapidamisseep, söögiäädikas ja 
energiajook Burn ei avalda mõju seda liiki seente elutegevusele. 96% ja 70%-sel piiritusel seened ei 
kasvanud. Seened kasvasid happelises keskkonnas paremini kui neutraalses keskkonnas. 

Inimese immuunsüsteemi tugevdamine ja sanitaar-hügieeniliste reeglite järgimine aitavad paremini 
võidelda seentõvega ja seda ennetada. Tuleb hoida stabiilset kehatemperatuuri, kanda hingavaid 
riideid, süüa laktobaktereid sisaldavaid jogurteid ning ei tohi liialdada alkohoolsete jookide, suhkrut 
sisaldavate toodete ja kohviga. 

Võrreldes uurimuse käigus saadud tulemusi teadusliku kirjanduse andmetega võime tõdeda, et 
vastuolud ilmnevad 40% piirituse, soodalahuse, söögiäädika ja sidrunimahla mõjus. Energiajoogi, 96% 
ja 70%-lise piirituse ning seebi mõju on sarnane teistes teaduslikes allikates esitatud andmetega.  
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Foobiate iseärasused ja levik noorte hulgas 
 

Stella Soosaar, Helena Rahu, 10. klass 
Kuressaare Gümnaasium 

 
Juhendaja: Sirje Kereme (Kuressaare Gümnaasium) 

 
Foobia on tugev ja põhjendamatu hirm mingi teatud elusolendi, olukorra või nähtuse ees. 
Sümptomid võivad varieeruda kergest ebamugavustundest väljakannatamatu paanikahooni.  Enamik 
hirme lapseeas on normaalsed ja nende ületamine aitab lastel kasvada, ennast arendada ja elus 
toime tulla. Kui hirm on aga tugev ja muserdab noort, siis võib sellele järgneda tervisehäire. 

Autorid on oma uuringus huvitatud sellest, kui paljud inimestest kannatavad ühe või teise foobia 
käes, millised on enimlevinud foobiad, kas need on igapäevaelus häirivad tegurid ning kas teatakse 
mõnda meetodit foobiast vabanemiseks ning kas neid ka kasutatud on. 

Nendele küsimustele vastuste saamiseks viisid autorid läbi omakoostatud uuringu. Töö üheks 
hüpoteesiks oli, et foobiaid põdevaid inimesi on rohkem kui arvatakse. Teiseks oli, et foobiad on 
igapäevaelu segavateks teguriteks, ning viimaseks, et paljud inimesed ei tee midagi foobiatest 
vabanemiseks. 

Inimesed on üldjuhul teadlikud foobia olemasolust ja selle tähendusest. Enamikul inimestel ei ole 
foobia kujunenud faktoriks, mis häiriks nende elu igapäevaselt, kuid kahjuks leidub ka neid, keda see 
segab. Paljud teavad, mida tuleks ühe või teise hirmu korral ette võtta, et sellest vabaneda, kuid 
enamik neist ei ole ühtki meetodit ise kasutanud. Kõige levinumaks meetodiks foobiast vabanemiseks 
osutus strateegia, kus tuleb ise hirmule vastu astuda ning sellega seotud situatsioone esile kutsuda.  
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Tahm kui õhu kvaliteedi mõjutaja Lihula õhu tahmasisalduse näitel 
võrreldes teiste Eesti asulatega 
 

Simo Stahlman, 12. klass 
Lihula Gümnaasium 

 
Juhendaja: Marje Loide (Lihula Gümnaasium) 

 
Minu uurimistöö teema valik tulenes Globe projektis „Keskkonna õhusaaste seire“ osalemisest, mille 
raames kogutud andmeid kasutasin oma kodukoha, Lihula õhu tahmasisalduse võrdlemiseks viie 
erineva mõõtmiskohaga üle Eesti. 

Töö käigus püstitasin hüpoteesid, milles oletasin, et tahm õhus ei kujuta ohtu inimese tervisele ega 
loodusele. Tahmasisaldus õhus on otseses seoses asupaiga suuruse, liiklustiheduse ja ilmastikuga 
(kütmisega). 

95–99% tahmast moodustab süsiniku allotroopne vorm, mis tekib süsivesinike mittetäielikul 
põlemisel või termilisel lagunemisel. Puhas süsinik ei kujuta inimese tervisele ohtu, küll aga 
põhjustavad tahmas leiduvad orgaanilised põlemisjäägid hingamisteede ning südamehaigusi, mitmed 
põlemisjäägid on kuulutatud kantserogeenseteks. Aerosoolis sisalduv tahm mõjutab otseselt 
maakera kiirguslikku tasakaalu ja selle kaudu ka globaalset kliimat.  

Tahmasisalduse määramiseks kasutasin isokineetilist proovi võtmise viisi, st tahmakogus õhus 
määratakse filtri tumenemise järgi. Mõõtmised tegin 2012. aastal kahenädalaste tsüklitena, igal 
aastaajal. 

Kõige rohkem oli õhus tahma talvisel mõõtmisperioodil (veebruar), mil õhutemperatuur oli väga 
madal ning ilm pilvitu. Külmadel perioodidel oli keskküttesüsteemidega varustatud asulates tahma 
sisaldus õhus madalam kui ahiküttega või väikese kohaliku madalakorstnalise katlamaja küttega 
väikeasulates. Madalaim näit mõõdeti suve lõpus (september) pärast kuiva ning palavat perioodi. 
Soojematel aastaaegadel, kui liiklustihedus on suurem ning kütmisvajadus väiksem, oli tahma hulk 
õhus väiksem maakohtades. 

Hüpoteesid pidasid paika osaliselt. Tahmas sisalduv süsinik ei ole inimesele ohtlik, küll aga tahmas 
sisalduvad orgaanilised põlemisjäägid. Tahm mõjutab ka otsesel maakera kiirguslikku tasakaalu ning 
selle kaudu ka globaalset kliimat. Tahmasisaldus õhus ei ole otseses seoses asupaiga suurusega, küll 
aga liiklustiheduse ja ilmastikuga. 
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Higgsi osakese avastamine 
 

Raul Richard Stein, 11. klass 
Loo Keskkool 

 
Juhendaja: Agne Junolainen (Loo Keskkool) 

 

 Uurimistöö raames analüüsisin 137 erinevat kokkupõrget, millest väga paljud ei andnud 
tulemuseks uut otsitavat osakest. Higgsi osakese leidmise tõenäosus on 1/1013 ning seetõttu on 
vaja töödelda väga suurt andmete hulka. Minu analüüsitud sündmuste hulk jääb väheks 
kinnitamaks higgsi avastamist, kuid annab ülevaate, kuidas teostatakse osakeste kokkupõrgete 
analüüsi. Töö referatiivse osa ja CERN-is töötavate teadlaste avaldatud info põhjal võib eeldada, 
et simulatsioonide käigus leitud osakesed on tõepoolest need, mida otsisin.  

Arvestades, et higgsi tõeliseks kinnitamiseks on vaja teha 600 miljonit kokkupõrget sekundis kaks 
aastat järjest, võib öelda, et antud tööl on veel palju arenguruumi ning potentsiaali 
edasiarenduseks. Võimalikke viise, kuidas tööd edasi arendada, on palju:  

 Osakeste seoste ning lagunemise leidmine matemaatiliselt.  

 Võimaluse korral analüüsida rohkem kokkupõrgete sündmusi või täpsemat infot  

 Uurida Higgsi avastuse mõjusid teadaolevatele füüsikaseadustele – näiteks, kuidas on 
seotud Higgsi väli ja nõrk vastastikmõju ning elektronõrga teooria.  

 Avastada uusi osakesi.  

Minu uurimuse eesmärk – simulatsioonide abil uurida hadronite põrkumisel tekkinud 
fundamentaalosakeste üht analüüsimeetodit ja osakeste omadusi – sai täidetud. Lisaks tekkis 
arusaam fundamentaalosakestest ning töö koostamine lõi hea aluse selle teema spetsiifilisemaks 
edasiarendamiseks tulevikus.   
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Andekas laps koolis 
 

Maria Stepanova, 11. klass 
Tallinna Kristiine Gümnaasium 

 
Juhendaja: Anu Rannus (Tallinna Kristiine Gümnaasium) 

 
Käesolev uurimistöö teema sai valitud andekate laste probleemide aktuaalsuse ning autori varasema 
huvi tõttu selle vastu. Antud uurimistöö koosnes teoreetilisest osast ning uurimuslikust osast. 
Teoreetilise osa eesmärgiks oli anda ülevaade andekuse mõistest, tuua välja andeka lapse tunnused 
ning viisid, kuidas niisuguseid lapsi saab arendada. Eesmärk sai  täidetud. Teoreetiline osa andis 
autorile palju teadmisi, mida saab edasi kasutada näiteks psühholoogia tunnis õpilastele sellest 
teemast rääkides.  

Töö uurimuslikus osas oli eesmärgiks teada saada, kuidas ja kui palju õpetajad tegelevad andekate 
lastega. Otsiti tõestust või tagasilükkamist hüpoteesile: õpetajad on teadlikud andekatest lastest ja 
nende arendamisviisidest, kuid nendega ei tegeleta piisavalt. Selleks koostati küsitlus, millele vastasid 
14 Tallinna Kristiine Gümnaasiumi õpetajat. Nende hulgas olid algkooli-, põhikooli- ja 
gümnaasiumiõpetajad.  Samuti tehti intervjuu kolme neljanda klassi õpilasega, kes käivad Tallinna 
Kristiine Gümnaasiumis. 

Hüpotees sai tõestuse, kuna õpetajate vastused näitasid, et tõepoolest teatakse andekatest ja nende 
arendamisviisidest, kuid siiski tuleb tõdeda, et uutest lähenemisviisidest mitte piisavalt. Tunnis 
tegelemine on andekate lastega vähene, sellega enamus õpetajaid nõustus ning nad oskasid ka tuua 
põhjuseid, miks see nii on: õpetajate töökoormus on väga suur, vaja on tegelda väga erinevate 
erivajadustega õpilastega, paljude lisaülesannetega ning takistuseks on ka suur õpilaste arv klassis. 
Samuti tõestasid sama hüpoteesi õpilased, kuna põhiliselt tegeletakse nendega rohkem ainult 
lisaülesannete näol, mis ei ole kindlasti piisav. See näitab õpetajate vähest tegelemist andekate 
lastega. Rõõmu teeb, et õpetajad teevad koostööd lastevanematega ja väga palju arendatakse õpilasi 
väljaspool kooli.  

Kokkuvõtteks võib öelda, et uurimistöö eesmärk on täidetud ja hüpotees tõestatud. Autor on 
tulemusega rahul. Uurimistöö õpetas autorile aja planeerimist ning kohusetundlikkust. Samuti andis 
töö autorile palju uusi teadmisi teema kohta ning huvi sellesse süvenes veelgi. 
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Müra ja selle mõju inimese kuulmisele 
 

Artur Sumštšenko, 12. klass 
Tartu Kivilinna Gümnaasium 

 
Juhendaja: Helgi Muoni (Tartu Kivilinna Gümnaasium) 

 
Tänapäeval elatakse väga mürarikkas keskkonnas. Uurimistöö tehti Tartu Kivilinna Gümnaasiumi ja 
Tartu Annelinna Gümnaasiumi kohta.  

Uurimustöö käigus selgus, et 82% vastanutest on müraga harjunud ja ei pööra sellele tähelepanu. 
Küsitletavatest 18%  ei harju müraga ja sellest võib teha järelduse, et 112 õpilasele 650-st on kõrge 
müratase ebameeldiv. Inimesed on isegi nõus muutma oma eluviisi, et vähendada müra oma 
elukeskkonnas: piisab muusika vaiksemaks keeramisest ja suhtlemisest kaaslastega vaiksemalt häälel.  

Intervjuude läbiviimistel selgus, et Tartu Kivilinna gümnaasiumi (TKiG) Kaunase pst 70 hoone kõige 
vaiksem korpus on B-korpus, kuna seal on vähem korruseid ja klasse. Kooli söökla katsete põhjal võib 
järeldada, et sööklas pole osa, kus müratase oleks kogu aeg väiksem, kuid katsete põhjal selgus, et 
müravaesem on söökla väljapääsu lähedasem pool. Söömine osutub seal mõne protsendi võrra 
mugavamaks. Küsitluse abil sai teada, et enamik küsitletavatest on teadlikud müra definitsioonist, 
52-st õpilasest 17% segab tundide ajal tekkiv sahin. Koolikella uurimus näitas, et TKiG  koolikell on 
paljudele vastik, selle müratase on peaaegu 80 dB, mis on võrreldav rongi müraga. Tartu Annelinna 
gümnaasiumi (TAG) õpilastel on koolis viibimine mõne protsendi võrra raskem, sest nende koolikella 
müratase ulatub kuni 84 dB-ni. Küsitluse tulemuste põhjal võib teha järelduse, et 52-st inimeset, kus 
on võrdne arv poisse ja tüdrukuid, harjuvad naissoo esindajad müraga 2% võrra paremini. Teiste 
uurimiste järgi võib järeldada, et Tartu Annelinna gümnaasium võrreldes Kivilinna gümnaasiumiga on 
mürarikkam. Enamikule selle kooli õpilastele ei meeldi klassikaline koolikell, sest see tekitab peavalu 
ja väsimust. Klassiruumide helitaseme mõõtmiste võrdlemisega võib teha järelduse, et vene koolis 
tekitavad õpilased ise rohkem lärmi. Arvatavasti on see tingitud sellest, et nad on harjunud valju 
koolikellaga ning enam ei märkagi nende tekitatud müra. Põhjus, miks vene koolis on müra kõrgem, 
on võib-olla see, et seal õpib ka palju algklassiõpilasi.  

Hüpotees leidis kinnituse. Uurimistöö tulemustest võib järeldada, et müratase Kivilinna Gümnaasiumi 
ja Annelinna Gümnaasiumi koolitundides ei mõju sealviibijate tervisele kahjulikult. Kuid lärm 
vahetunni ajal sööklas ning koridoris võib pikapeale tekitada väsimust, stressi ja vähendada 
õppimisvõimet. Annelinna Gümnaasium on mürarikkam. 
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Toonekurekese Asja teine sünd 
 

Julia Suškevitš, 8. klass 
Narva Pähklimäe Gümnaasium 

 
Juhendaja: Jelena Tsõvareva (Narva Pähklimäe Gümnaasium) 

 

Uurimistöö on pühendatud Eesti kõige levinumale toonekure liigile – valge toonekurg. 2013. a suvel 
mahajäetud toonekure poja vaatlemise jooksul uuris autor nimetatud linnuga seotud iseärasusi ja 
elufunktsioone, tutvus valge-toonekure pesitsemise areaali ja migratsiooniga, selgitas välja selle 
linnuga seotud mütoloogilisi ja kultuurilisi traditsioone, võrdles saadud teoreetilisi teadmisi praktikas 
nähtuna, koostas illustreeritud fotode kollektsiooni toonekurg Asja sirgumise kohta.  

Uurimise objektiks on perekonna poolt hüljatud valge-toonekure poeg. Oma uurimuses kasutab 
autor järgmisi meetodeid: vaatlus, kirjeldus, võrdlus ja analüüs, enda tulemuste ja teadusliku 
kirjanduse andmete võrdlus.  

Uurimise aktuaalsus on selles, et igal aasta saab surma teatud protsent toonekurepoegi. Vanemad 
hülgavad oma kõige nõrgemad pojad, kes ei ole suutelised läbi tegema rännakut talvituma. Selline 
ränk looduslik valik tagab tugevate ja tervete lindude populatsiooni säilimise.   

Uurimise läbiviimiseks esitas autor järgmise hüpoteesi: toonekurepoeg, kes on oma perekonna poolt 
hüljatud, on suuteline tänu inimesele ellu jääma. Autor püstitas eesmärgi: uuringu jooksul saada 
kinnitust selle kohta, et toonekurepoeg on suuteline ellu jääma, kui luua talle vajalikud 
elutingimused.  

Selle eesmärgi täitmiseks püstitas autor enda jaoks järgmised ülesanded:  

 Tutvuda valge-toonekure pesakonna iseloomustusega.   

 Tutvuda vaadeldavate lindude eripära ja nende elutegevusega, nende leviala ja 
migratsiooniga.  

 Välja selgitada toonekurgedega seotud mütoloogiat ja rahvapärimusi. 

 Välja selgitada, millisel moel Eesti ornitoloogid uurivad kõige tuntumat toonekurgede 
pesakonna esindajat.  

 Õppida pesast väljakukkunud valge-toonekure poja vaatlemist looduslikes tingimustes.  

 Võrrelda toonekure sirgumist vaatluse alusel saadud teoreetilisi andmeid tegelike 
andmetega.  

 Teha kindlaks, milliseid elutingimusi peavad inimesed looma, et hüljatud toonekurepoeg 
jääks ellu.  

 Koostada toonekure poja suurekssirgumise etappidest fotoülevaade. 

Uuringu läbiviimisel, mille käigus vaadeldi perekonna poolt hüljatud toonekurepoega, leidis autor 
kinnituse oma püstitatud hüpoteesi kohta. Tänu inimese abile jäi toonekurepoeg ellu ja lendas isegi 
talvituma soojale maale. Selle alusel tegi autor järgmised järeldused:  

 Perekonna poolt hüljatud toonekurepoeg võib ellu jääda tänu inimeste poolt tema jaoks 
loodud tingimustele: ööbimiskoht; abistamine toidu otsimisel, kaitse teiste loomade eest.  

 Looduslik instinkt aitas tema edasisele arenemisele, suunas ta pikaajalisele ja raskele lennule 
soojale maale talvituma, vihjas ette teekonna ja aitas kogemuste saamisele kaasa.  
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Loobu jõgi – lõhilaste elupaik 
 

Mattias Suurkivi, 12. klass 
Kadrina Keskkool 

 
Juhendaja: Siret Pung (Kadrina Keskkool) 

 
Lõhi (Salmo salar) on Eestis väga hinnatud kalaliik, kuid kahjuks on talle sobivaid jõgesid alles jäänud 
vaid 11. Nende jõgede hulka kuulub ka Loobu jõgi, mida antud uurimistöö käigus uuriti.  

Töö eesmärgiks oli analüüsida Loobu jõe ökoloogilist olukorda ning selle sobivust lõhilaste elupaigaks. 
Andmed on kogutud aastatel 2011–2012 ning uurimistöö on seotud vabariikliku keskkonnaprojektiga 
„Minu kodukoha veekogu bioloogilised, kultuurilised ja majanduslikud väärtused“. Töö käigus uuriti 
jõevee füüsikalisi ja keemilisi näitajaid, põhjaloomastikku ja taimestikku Kadrina aleviku piirkonnas 
ning saadud tulemusi võrreldi andmetega, mis pärinevad varasematest jõeuuringutest, mis on 
teostatud nii teadlaste kui ka Kadrina keskkooli õpilaste poolt. Uurimistöö käigus püstitati neli 
hüpoteesi: Loobu jõgi sobib oma tingimuste poolest lõhilaste elupaigaks; võrreldes varasemate 
uuringutega on Loobu jõe ökoloogiline olukord paranenud; Loobu jõe hapnikusisaldus on keskmine, 
kõige kõrgem suvel; Loobu jões leidub piisavalt lõhilastele toiduks sobivaid põhjaloomastiku liike.  

Antud uurimistöö üldosas, mis on koostatud kirjanduse põhjal, antakse ülevaade Eesti jõgedest ning 
neljast lõhilase liigist (lõhi, jõeforell, meriforell, harjus), kes on Loobu jõega seotud. Eriosas on 
kirjeldatud uurimismeetodeid, iseloomustatud Loobu jõge, uuritud lõhilaste asustamist jõkke ning 
analüüsitud jõe ökoloogilist olukorda.  

Andmete analüüsimise käigus selgus, et Loobu jõgi sobib oma tingimuste poolest lõhilaste 
elupaigaks, seega hüpotees pidas paika. Teine hüpotees ei pidanud paika: võrreldes varasemate 
uuringutega on Loobu jõe ökoloogiline olukord jäänud suhteliselt samaks. Ka kolmas hüpotees ei 
pidanud paika, vaid tulemus osutus oodatust paremaks: Loobu jõe hapnikusisaldus on kõrge, kõige 
kõrgem suve alguses. Viimane hüpotees pidas paika, st jões leidub piisavalt lõhilastele toiduks 
sobivaid põhjaloomastiku liike.  

Praegusel hetkel Loobu jõe vee kvaliteet ühegi kalaliigi esinemist ega arvukust ei piira, kuid jõe 
tõkestatus paisudega piirab oluliselt siirdekalade levikut. On positiivne, et juba kolm paisu neljast on 
korrastatud ja nende juurde on rajatud kalatrepid, mis võimaldavad kaladel paisudest mööda 
pääseda. Praeguseks on ka kõige suudmepoolsemal paisul, Joaveskis, teostatud ehitus- ja 
korrastustöid, seega on oodata siirdekalade leviala laienemist ning loodetavasti ka kalastiku 
rikastumist jões.   
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Kiviõli koksimägedel ja Lõuna-Eesti aedades kasvavate astelpaju marjade 
polüfenoolsete ühendite võrdlev analüüs 
 

Kaarel Sõrmus, 12. klass 
Miina Härma Gümnaasium 

 
Juhendaja: Gerda Raidaru (Tartu Ülikool) 

 

Uurimistöö ülesanneteks oli: 

 määrata astelpajumarjade kuivainesisaldused; 

 leida parim HPLC-MS meetod astelpaju marjades sisalduvate bioaktiivsete polüfenoolide 
„sõrmejälgede“ leidmiseks; 

 leida 2011., 2012. ja 2013. aasta erinevatel Lõuna-Eesti kasvukohtadel ja 2013. aasta Kiviõli 
koksimägedel kasvanud marjade polüfenoolide „sõrmejälg“; 

 leida astelpaju marjade nn polüfenoolse fraktsiooni polüfenoolide sisaldus; 

 määrata astelpaju marjade polüfenoolse fraktsiooni antioksüdatiivsus; 

 võrrelda erinevate kasvukohtade marjade omadusi. 

Uurimistöö andis vastused püstitatud küsimustele: 

 HPLC-MS meetodil on võimalik leida astelpaju fenoolsete ühendite fraktsiooni iseloomustav 
“sõrmejälg” ja neid “sõrmejälgi” omavahel võrreldes leida marjade sarnasusi ja erinevusi. 
HPLC-MS analüüs sobib väga hästi astelpaju marjade fenoolsete ühendite „sõrmejälje“ 
saamiseks. 

 Erinevate kasvukohtade astelpaju marjade 70% MeOH-ga ekstraheerinud flavonoidide 
sõrmejäljed on sarnased, erinedes omavahel vaid suhtelise sisalduse poolest. 
Kaheteistkümne suurema piigi retentsiooniajad ja UV neeldumisspektrid olid sarnased, mis 
näitab, et astelpajuproovid sisaldavad ühesuguseid flavonoide. Võib seletada nii, et Kiviõli 
koksimägedel kasvavate astelpajumarjade fenoolse fraktsiooni koostis, fenoolse fraktsiooni 
sisaldus, üldfenoolide sisaldus ja antioksüdatiivsus oli väga erinev võrreldes Lõuna-Eesti 
astelpajumarjade fenoolse fraktsiooni vastavate andmetega. Miks see nii on, ei oska öelda.  

 Astelpajuproovide kuivainesisaldustes väga suuri erinevusi ei olnud.  

 Kuna siiani ei ole analüüsitud erinevate Põhja-Eesti aedades kasvavate marjade 
polüfenoolseid ühendeid, siis ei saa öelda, et erinevus on ainult Kiviõli koksimägedel 
kasvavatel marjadel. Võib olla  erinevad Põhja-Eesti marjad Lõuna-Eesti omadest. Lõpliku 
järeldust ei saa veel teha, aga selline võrdlus peab silmas just koksimägede marju. 
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Unehäired Eesti noorte seas ning nendega toimetulek 
 

Siiri Sünd, 10. klass 
Kuressaare Gümnaasium 

 
Juhendaja: Sirje Kereme (Kuressaare Gümnaasium) 

 
Autor valis antud teema, unehäired Eesti noorte seas, isiklikust huvist ja kogemustest seoses 
unehäiretega. Sooviks oli teada saada, kui palju on Eestis noori, kes kannatavad unehäirete all ja 
kuidas uneprobleemidega toime tullakse ning mida nendest vabanemiseks ette võetakse.  

Vähene uni on tänapäeva noorte seas suureks probleemiks. Magamatus tekitab raskusi õppimisel, 
keskendumisel ja võib olla ka teiste terviseprobleemide, eelkõige depressiooni, põhjuseks.  

Oma töö esimeses osas uuris autor erinevaid unehäireid ja nende põhjuseid, rääkides erinevatest 
unehäiretest eraldi. Töö teises osas analüüsis autor Eesti noorte seas tehtud uuringut. Kuna autoril 
endal on suur huvi unehäirete ja nende esinemise vastu, oli soov teada saada, kui palju esineb 
unehäireid Eesti noorte seas ja mida on nendest vabanemiseks ette võetud.  

Uuringust selgus, et Eesti noorte seas on unehäired väga sagedased. 204 vastajast esineb unehäireid 
186 noorel. Unehäiretest on aktiivsemad rääkima naised, kuid ka meeste seas on unehäired 
probleemiks. Enamjaolt põhjustab unehäireid stress või liiga kiire eluviis. Samuti on põhjusteks 
depressioon, ebameeldivad sündmused elus ja häiriva sisuga filmide vaatamine/raamatute lugemine.  

Uurimustöö on valminud põhiliselt internetist võetud materjali läbitöötamisel, kuid samuti on töös 
kasutatud erinevaid kirjandusteoseid.   
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Vaikne Varas Vaatepilt 
 

Julia Žoga, 11. klass 
Narva Pähklimäe Gümnaasium 

 
Juhendaja: Jelena Tsõvareva (Narva Pähklimäe Gümnaasium) 

 
Glaukoom nagu iga teinegi haigus, vajab õiget ravi ja õiget diagnostikat. Vähesed meditsiiniasutused 
võivad endale lubada kalleid seadmeid, kuid kahjuks ei ole antud hetkel sellele alternatiivi. Avatud 
eeskambri nurgaga glaukoomi diagnostika meetod silmasisese rõhu põhjal on vananenud ning arstid 
peavad mõistma, et juhindudes ravi käigus vaid silmasisese rõhu mõõtmistulemustest seavad nad 
oma patsiendid suure riski alla.  

OKT ja AP on uusima aja seadmed, mille järele on üha suurem nõudlus. Need seadmed annavad 
võimaluse õppida haigust tundma sügavuti – nägemisnärvi ja võrkkesta tasandil. Antud töös püüdis 
autor praktikas rakendada uuringualaseid teadmisi optilise koherent-tomograafi ja arvutipõhise 
perimeetri kasutamisel ning siduda ühte kõik saadud tulemused, et mõista, kuidas tajuvad maailma I, 
II ja III staadiumi glaukoomihaiged.  

Töö alguses esitatud hüpotees leidis suuremas osas kinnitust. On tõepärane, vastavalt avatud 
eeskambri nurgaga glaukoomi arengule (I kuni III staadiumini) suureneb ka erinevate keskmise 
vaatevälja defektide suurusjärk, mis on glaukoomile iseloomulikud, samas langeb võrkkesta keskmine 
valgustaju. Olgugi et defektide hulk suureneb vaid haiguse arenedes I kuni II staadiumini, aga II kuni 
III staadiumini – väheneb.   
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Ohud lindude sügisrändel: akendesse lendamisest 
 

Karl Hendrik Tamkivi, 7. klass 
Saaremaa Ühisgümnaasium 

 
Juhendaja: Inge Vahter (Saaremaa Ühisgümnaasium) 

 
1. preemia keskkonnaalaste uurimistööde konkursil 5.–7. klassi arvestuses 

 
2012. aasta oktoobrikuu algusest peale hakati ajakirjanduse veergudel teada andma Eestis mitmel 
pool massiliselt hukkunud lindudest. Enamik neist olid akendesse lennanud. Esmalt teatati hukkunud 
siidisabadest, hiljem lisandusid hukkunute nimekirja ka teised linnuliigid, eelkõige pöialpoisid. Linnud 
petab ära klaasilt peegelduv taevas ja puud ning ohtlikud on ka läbi majade paistvad aknad. Eesti 
Ornitoloogiaühing kutsus seoses üleskerkinud probleemiga nende hoonete juures, kus sellised 
õnnetused juhtuvad, muutma klaaspinnad lindudele paremini märgatavamaks.  

Töö eesmärkideks seati: 

 Anda ülevaade, millist ohtu võivad põhjustada lindude massilise sügisrände ajal suured 
läbipaistvad aknad ja kuidas seda probleemi saaks lahendada. 

 Uurida, kus on Kuressaares sellised lindude rändeteedele jäävaid suurte akendega hooneid ja 
mida oleks võimalik lindude päästmiseks ette võtta. 

 Anda ülevaade Saaremaa Ühisgümnaasiumi õpilaste n-ö linnupäästeoperatsioonist Sõrve 
Linnujaamas 2012. aasta oktoobris. 

Hüpoteesideks püstitati, et Kuressaares on üsna mitmeid suurte akendega hooneid, kuhu linnud 
võivad oma rändel sisse lennata ning et akende teipimine või kinnikatmine lindude rändeperioodil 
säästab paljude lindude elu. Uurimistöös anti ülevaade 2012. aastal Sõrve linnujaamas tehtud 
rändlindude abistamisaktsioonist. Loodusvaatleja Mati Martinsoni juhendamisel kleebiti linnujaama 
ja kohaliku ilmajaama ning turiste teenindava Sõrve paargu akendele kleeplinte, et linnud neisse ei 
lendaks. Kleepimisest oli kasu, sest hukkunud lindude arv vähenes. 

Teiseks ülesandeks oli jälgida Kuressaares olevaid hooneid ja vaadata, kas ka need asuvad lindude 
rändeteedel. Kuna lindude sügisränne oli juba lõpukorral, siis seda uuringut põhjalikult teha ei 
jõutud. Õpilastel paluti teada anda hukkunud lindudest ja üsna palju teateid õpilastelt ka saadi, kokku 
rohkem kui 30 hukkunud linnust. Kõige rohkem leiti surnud linde kesklinnast, eriti Kuressaare 
Muusikakooli juurest, mille lähedal kasvab palju pooppuid. Seal oli hukkunud liikideks peamiselt 
siidisabad. Leiti ka hukkunud pöialpoisse, metsvinte jt. Osa linde jäi määramata, sest leiti vaid kasside 
puretud surnukehasid.  

Kuna 2012. aasta sügisel ei jõutud uuringut väga põhjalikult enam läbi viia, siis otsustati seda teha 
2013. aasta sügisel. Aga möödunud sügisel olid sügisrände jaoks väga sobilikud tingimused, olid 
ilusad ilmad ja kerge taganttuul, mis võimaldas lindudel kõrgelt lennata ja akendesse lendamist ei 
esinenud.  

Töö eesmärgid üldiselt täideti, kuid uuringud lindude akendesse lendamisest peavad jätkuma ja 
vajadusel peab midagi lindude kaitsmiseks ette võtma. Hüpotees, et Kuressaares asub aknaid, mis on 
ohtlikud rändlindudele, on arvatavasti tõene ja hüpotees, et akende katmine lindude rändeperioodil 
vähendab lindude lendamist akendesse, leidis kinnitust vähemalt Sõrves läbiviidud katsetuste põhjal. 
Seda uuringut on juba tutvustatud Kuressaares Saare maakonna õpilasteadurite päeval ja ka 
Saaremaa Ühisgümnaasiumis toimunud Miniteaduspäevadel. Seetõttu on paljud inimesed 
probleemist teadlikud ja oskavad lindudele abi anda. Enne rändeperioodi oleks vaja teadet edastada 
ka kohalikes ajalehtedes.    
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Suur-mosaiikliblika ökoloogia ja looduskaitse 
 

Laura Tammiste, 11. klass 
Hugo Treffneri Gümnaasium 

 
Juhendaja: Hendrik Meister (Tartu Ülikool) 

 
 

Töö autor tutvus kirjandusallikate põhjal suur-mosaiikliblika ökoloogia ning kaitsetegevusega 
Euroopas, et välja pakkuda efektiivseid kaitsemeetodeid Eestis. Samuti viidi uurimistöö käigus läbi 
katsed suur-mosaiikliblika valmikute ning röövikutega. Katsete eesmärgiks oli saada rohkem teada 
liigi toidutaime-eelistuse kohta Eestis, kuna toidutaime-eelistus erineb piirkonniti ning seetõttu ei saa 
ühe regiooni infot teisele üle kanda, vaid peab iga regiooni eraldi uurima.   

Suur-mosaiikliblikas on kõikides Euroopa liidu liikmesriikides kaitsealune liblikas, kelle levik ning 
arvukus on Kesk- ja Lääne-Euroopas 20. sajandil drastiliselt vähenenud. Balti riikides, Soomes ning 
Kesk-Doonau madalikul on aga liigi olukord veel stabiilne, kuid liik vajab siiski kaitsekorraldust, et 
tema arvukus ei hakkaks langema. 

Liigi peamisteks ohtudeks on saaresurm, mis mõjutab Eestis suur-mosaiikliblika peamise toidutaime, 
hariliku saare arvukust ning traditsiooniliste metsamajandusvõtete taandumine (lehistamine, 
puisniitude kadumine) ning uute majandusvõtete kasutuselevõtmine (valgusvaeste metsade 
loomine, veerežiimi muutused metsades), mille tõttu suur-mosaiikliblika elupaikade rohkus Eestis 
väheneb. Röövikute diapausieelset ellujäämust võib kahandada parasitoid-juuluklane Cotesia 
acuminata ning suvine põud. 

Liblika kaitsetegevus Eestis nõuab eelkõige liblika ökoloogiaga lähemalt tutvumist vaatluste ning 
katsetega. Tuleks välja selgitada suur-mosaiikliblika toidutaimed enne ning pärast diapausi, et teada 
saada täiendavat infot liblika elupaiganõudluse kohta. Kaitsemeetmete täideviimisel on vaja mõelda 
ka taimede kasvukoha peale (eelkõige niiskustingimustele), et need sobiksid taime 
kasvukohatingimustega. 

Liblikate valikukatsetes kasutati kolme liiki taimi: harilikku saart, harilikku lodjapuud ning palu-
härgheina. Röövikute toitumiskatsetes kasutati nelja liiki taimi: raagremmelgat, harilikku kuslapuud, 
mets-härgheina ning süstelehist teelehte. Liblikate valikukatsetes eelistati enim lodjapuud, siis saart 
ning palu-härgheina. Lodjapuu eelistatus liblikate poolt on tõenäoliselt põhjendatav sellega, et 
harilikul lodjapuul kasvavad röövikud kiiremini kui harilikul saarel. Röövikukatsete tulemuste põhjal 
võib oletada, et röövikute toidutaime-eelistus ei ole nii kitsas kui liblikatel. Võib arvata, et liblikad on 
munemistaime suhtes rohkem valivad kui röövikud ning et liblikad valivad taime, millel röövik hakkab 
toituma.   
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Tallinna Ühisgümnaasiumi õpilaste teadlikkus solaariumi mõjust tervisele 
 

Loora Tammoja, 12. klass 
Tallinna Ühisgümnaasium 

 
Juhendaja: Merike Tuisk (Tallinna Ühisgümnaasium) 

 
Minu uurimistöö eesmärgiks oli uurida solaariumi mõju meie tervisele ja saada teada 
gümnaasiuminoorte teadlikkusest solaariumi kahjulikkusest. Töö koostamiseks kogusin materjali 
erinevatest perioodikaväljaannetest, internetilehekülgedelt ning kasutasin ka mõningaid raamatuid 
UV-kiirguste ning nahahaiguste kohta. Lisaks teooriamaterjalide kogumisele viisin läbi ka uurimuse, 
et saada aimu, kui teadlikud on gümnaasiuminoored solaariumi kahjulikkusest. 

Kogutud materjalide ja tehtud küsitluse põhjal tegin kuus järeldust: 

 Solaariumi üks tõsisemaid kahjustusi on pahaloomulise pigmentkasvaja ehk melanoomi teke. 

 UV- kiirguse kahjulikkus on inimestel väga erinev, see oleneb nahatüübist, geenidest, 
tarvitatavatest ravimitest, tervislikust seisundist, kasutatavatest kosmeetikavahenditest jne. 

 Solaariumitöötajaid pole piisavalt koolitatud ja need on ebapädevad külastajaid 
informeerima. 

 Solaariumeid külastatakse eelkõige kosmeetilistel põhjustel. 

 Noored alustavad solaariumis käimist juba 13-aastaselt ja nooremana. 

 Solaariumid eiravad neile seadusega kehtestatud nõudeid. 

Arvan, et tervisekaitse peaks tegema regulaarselt nn varjatud kujul külastusi. Nendes salongides, kus 
eiratakse kehtestatud seadusi, peaks tegevusloa tühistama ning salongile võiks määrata rahatrahvi. 
Kindlasti tuleks kontrolli alla viia ka külastuste sagedus. Külastuste kontrollimiseks võiks näiteks 
kasutusele võtta külastuskaardid, millele märgitaks, kui vastava kaardi omanik kuu aja jooksul 
solaariumis käinud ning kui ettenähtud kordade arv täis on, siis lihtsalt ei lasta inimest 
solaariumidesse. Kaardisüsteem peaks sellisel juhul olema kõikides solaariumides ühine, sest muidu 
saaks klient ühes salongis normi täitumisel minna teise solaariumisse.  

Konkreetse uurimistöö koostamine on tulnud mulle palju kasuks. Olen õppinud rohkem väärtustama 
loomulikku ilu ning neid teadmisi edasi andnud oma lähedastele ja koolikaaslastele, viies läbi 
bioloogia tunde. Plaanin uurimistööd tulevikus ka edasi arendada. Soovin küsitleda suuremat hulka 
inimesi solaariumite teemal ning saada teada, kui suur ühiskondlik probleem on solaariumite 
külastamine. Lisaks solaariumite uurimuse arendamisele on plaan uurida ka päikese mõju tervisele.   
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Taustmuusika mõju õppimisele 
 

Liisa Tammsaar, 11. klass 
Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium 

 
Juhendaja: Aire Luhaoja (Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium) 

 
Käesoleva uurimistöö teema on „Taustmuusika mõju õppimisele“. Töö eesmärk oli uurida 
taustmuusika mõju erinevates õppeprotsessides ning viia seejärel läbi teemakohane küsitlus Pärnu 
Sütevaka Humanitaargümnaasiumi (edaspidi PSHG) õpilaste hulgas, saamaks teada, milline on nende 
arvamus muusika mõjust õppimisele. Teema valiku põhjenduseks võib tuua muusika kuulamise 
populaarsuse noorte hulgas ning teema vähese uurituse Eestis. Sellest tulenevalt tuli kasutada 
enamasti võõrkeelseid teadusartikleid ja -töid, kuna puudub varasem teemat hõlmav eestikeelne 
kirjandus. 

Töö koosneb viiest peatükist. Esimesed neli hõlmavad sisu teoreetilist poolt, käsitledes erinevate 
ülikoolide katseid uurimaks taustmuusika mõju erinevates õppeprotsessides. Esimeses pooles on 
toodud välja muusika üldine mõju inimeste igapäevaelule ning helikunsti toime indiviidi 
emotsionaalsele tasandile. Iga järgnev peatükk käsitleb eraldi muusika seosed lugemise, 
matemaatika ning mäluga. Viies peatükk käsitleb autori uuringut kohalike õpilaste hulgas ning 
tulemuste analüüsi ja võrdlust varasemate uuringutega. Peale õpilaste hinnangute analüüsimise 
püüdis autor leida taustmuusika kasutamise seoseid õpilaste pilli- ja lauluoskuse, vanuse ning soo 
vahel.  

Uurimistöö on kvantitatiivne ja kirjeldav. Käepärase valimi moodustasid Pärnu Sütevaka 
Humanitaargümnaasiumi õpilased vanuses 14–17 (n=98). Andmed on kogutud ajavahemikus 28.–30. 
oktoobrini 2013. a autori koostatud küsimustikuga. Statistiliseks analüüsimiseks on kasutatud 
andmetöötlusprogrammi SPSS 22,0. Andmete analüüsimeetoditena kasutati kirjeldavat statistikat, 
Fisheri täpset testi ja Spearmani korrelatsioonianalüüsi. 

Uurimistulemustest selgus, et kuigi peaaegu kõigile uuritavatest meeldib taustmuusika saatel õppida 
ning see ei sega neil keskendumast, ei soodusta muusikakeskkond tekstist arusaamist ja uute sõnade 
või mõistete meeldejätmist. Uuritavate hinnangul tunnetatakse taustmuusika positiivset mõju pigem 
reaalainete kui humanitaarainete õppimisele. Ilmnes, et muusikalist instrumenti käsitlevatel 
noorukitel ei sega taustmuusika loetud tekstist aru saamist. Niisamuti nõustusid sama väitega needki, 
kes ei olnud varem laulmisega tegelenud. Mida vanemad olid vastajad, seda enam nad soostusid, et 
taustmuusikat võib kasutada ka koolis ainetundides. Olgugi, et sellega nõustusid üle poole 
uuritavatest, ei ole antud väide põhjendatud. Nimelt, kui muusika ei soodusta õpilaste hinnangul 
tekstist arusaamist, võib seda pidada pigem õppetööd takistavaks teguriks ja kooli ainetundides 
mittekasutatavaks. 

Töö on abistavaks lugemismaterjaliks näiteks õpetajatele, julgustamaks neid kasutama 
taustamuusikat erinevates õppeprotsessides. Antud teemat saab kindlasti edasi arendada ning 
uurida taustamuusika mõju pikema perioodi vältel erinevates õppetegevustes.  

Võtmesõnad: taustmuusika, õpilased, matemaatika, lugemine, mälu 
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Kardiolipiini ja sfingomüeliini elektroforeetilise liikuvuse ja eraldatavuse 
mõõtmine PolyE-323 kaetud kapillaaris 
 

Karl-Mattias Tepp, 12. klass 
Tallinna Inglise Kolledž 

 
Juhendaja: Marit Laos (Tallinna Inglise Kolledž) 

 
Antud uurimistöö eesmärgiks oli leida kõige paremad tingimused hüdrofoobsete lipiidide 
eraldamiseks ja liikuvuse määramiseks kapillaarelektroforeesi meetodit kasutades. Hüdrofoobsete 
lipiidide analüüs on olnud probleemiks antud meetodi juures, sest lipiidid reageerivad kapillaari 
silikoonsiseseinaga ja rikuvad voolu ühtluse. Uppsala ülikoolis töötati välja kapillaari kate PolyE-323 
täpselt selle probleemi lahendamiseks. Teine kapillaarelektroforeesi oluline aspekt on, et 
elektroforeetiline liikuvus ja ainete eraldatavus on tugevasti mõjutatud puhverlahuse omadustest.  

Selle eksperimendi eesmärgiks oli kõige parema puhvri leidmine kahe lipiidi, kardiolipiini ja 
sfingomüeliini, testimiseks ja kapillaari katte püsivuse kontrollimine tugevalt orgaanilistes 
tingimustes. Erinevaid puhverlahuseid testiti eelmainitud lipiididega PolyE-323 kaetud kapillaaris, et 
leida puhvrite positiivseid ja negatiivseid külgi ning määrata sobivaim meetod antud lipiidide 
eraldamiseks.  

Minu uurimus püstitas järgneva probleemi: Kuidas muutvad elektroforeetiline liikuvus ja 
eraldusvõime PolyE-323 kaetud kapillaaris, kui muuta puhverlahust?  

Selles töös kirjeldatakse ka kapillaarelektroforeesi meetodit ning lipiidide kardiolipiin ja sfingomüeliin 
omadusi. Eelmainitud lipiidid osutusid valituks nende olulisuse tõttu rakkudes ja nende 
hüdrofoobsete omaduste tõttu. Katse korratavust demonstreeriti väikeste standardhälvete väärtuste 
kaudu. Töö näitas, et PolyE-323 on hästi kasutatav tugevalt orgaanilistes keskkondades, vältides 
järelikult probleeme, mis ilmnevad antud tingimustel kapillaarikateteta läbi viidud katsete korral. 
Parim puhverlahus proovide hea eraldusvõime loomise ja kõrge liikuvuse tagamiseks leiti olevat see, 
mis sisaldas atsetonitriili, metanooli ja TRISi.   



151 

 

Kahjulikud ained kosmeetikas: Eestis toodetud kosmeetika on 
loodussõbralik! 
 

Aleksandra Tihhomirova, 10. klass 
Narva Humanitaargümnaasium 

 
Juhendaja: Nelya Avdeeva (Narva Humanitaargümnaasium) 

 
Teema aktuaalsus. Igapäevaelus puutuvad paljud inimesed kokku sellise probleemiga nagu allergia, 
nii ka mina ja mu lähedased. Otsustasin uurida, kas kahjulikud ained sisalduvad näo- ja 
kehakreemides ning kuidas need mõjutavad inimeste tervist. 

Töö eesmärgid 

1 . Valida Euroopa ja Eesti tootjate kreemid. 

2 . Võrrelda valitud kreemide koostiaineid. 

3 . Saadud andmete põhjal joonistada diagrammid. 

4 . Leida kreemid, mis sobivad mulle ja minu lähedastele, sest mu pereliikmetel on tundlik nahk. 

5 . Uurida Narva Humanitaargümnaasiumis (NHG) õppivate tüdrukute teadlikkust ohtlikest 
ainetest kreemides. 

 Töös kasutatav metoodika. Püstitatud küsimustele vastamiseks 

 valiti 25 kreemi (meie kauplustes kõige levinumad); 

 infoallikates leiti materjali ohtlikest ainetest kosmeetikas ja parfüümides; 

 tehti kreemide koostisega siltidest fotod; 

 analüüsiti kahjulike ainete sisaldust etikettidel; 

 tehti ankeetküsitlus; 

 analüüsiti küsimuste vastuseid. 

Töö tulemused: 

25 uuritud kreemist ei sisaldanud kahjulikke aineid 20%, 24% kreemidest sisaldavad ühte kahjulikku 
koostisainet, 56% sisaldavad rohkem kui ühte kahjulikku koostisosa. Seega 80% vaadeldud 
kreemidest võivad olla tervisele ohtlikud. Uuring NHG koolitüdrukute teadlikkusest ohtlikest ainetest 
kreemides näitas, et 68 % vastanutest pööravad kreemi ostmisel tähelepanu hinnale ja 86% ei tea, et 
kosmeetika võib sisaldada kahjulikke koostisosi. 

Järeldused: 

Enne kreemi ostmist alati tasub uurida selle koostist. Uuritud importkreemidest võib soovitada 
Lumene firma kreeme, sest nendel on hea hinna ja kvaliteedi suhe. Eesti kosmeetikafirma JOIK 
tooted on samuti tervisele ohutud, sest ei sisalda kahjulikke koostisosi. 
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Neeruti mõis kui tuhmunud juugendlik pärl 
 

Mariliis Tiiter, 12. klass 
Kadrina Keskkool 

 
Juhendaja: Evelin Tiiter (Kadrina Keskkool) 

 
Antud uurimusega püüti välja selgitada, milline on olnud erinevatel aegadel Neeruti mõisa kui 
kohaliku keskuse mõju kogukonna majandus- ja kultuurielule ning milliseks võiks see kujuneda 
tulevikus. Autor jagas mõisa ajaloo viieks osaks, mida saab vaadelda viie erineva ajaperioodina. 

Kaks esimest perioodi erinevad teineteisest ajalises mõõtmes oluliselt, kuid jäävad mõlemad Eesti 
territooriumil olnud nn mõisaega. See on aastates mõõdetuna suhteliselt pikk aeg. Uurimuse kahe-
aastase tööprotsessi tulemusena jõudis autor järeldusele, et ehkki mõis on võõra võimu sümbol, on 
tänane mõisapärand ikkagi meie ajaloo osa. Sellele hinnangut andes peame mõistma, et see oli 
periood, mil me kujunesime eesti rahvaks. 

Pärast mõisa riigistamist läksid Neeruti mõisamaad elanike vahel jagamisele, millega algas ka mõisa 
allakäik. Teiselt poolt vaadatuna pani see protsess aga aluse uute ning elujõuliste külade tekkele 
mõisa endistele maadele. Läbiviidud intervjuudest selgus, et Nõukogude ajal kujunes mõisast mõneks 
aastakümneks aktiivne külaelu keskus, kus töötas pood, kino, raamatukogu, söökla jpm. 
Kolhoosikeskuse kaotamine Neerutist viis aga kogukonna rahva arvukuse vähenemisele ja külaelu 
soikumisele.  

Pärast üsna pikka mõõnaperioodi on Neeruti mõisa ajaloos nüüd saabunud lootusrikkam aeg. Praegu 
on mõisakompleks erakätes ning tegutsetakse nii selle ümber kui siseruumides väga agaralt. Suheldes 
tänaste Neeruti mõisa omanikega võib loota tulevikus juugendlikku arhitektuuripärlit taas säramas 
näha ning olla tunnistajaks ka selle paiga elluärkamisele.  
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Lastelaul Eesti raadios 
 

Caroline Treu, 12. klass 
Tallinna Tehnikagümnaasium 

 
Juhendaja: Kaie Tanner (Eesti Kooriühing) 

 
Käesolev uurimustöö annab ülevaate Raadio Laste Laulustuudio arengust selle loomisest 
tänapäevani. Töös on välja toodud koori dirigendid läbi aegade, salvestatud helimaterjal, kirjeldatud 
on olulisimaid sündmusi koori jaoks ja nende mõju koorile kui tervikule.  

Koori põhieesmärgiks on alati olnud Eesti heiloojate lastelaulude lindistamine, kuigi kooril on ka 
mitmeid esinemisi nii kodu- kui välismaal. Dirigentide ja laste hea koostöö tulemusena on koor 
hakanud käima konkurssidel, kus on saavutanud rahvusvaheliselt tunnustatud maine. Kõige selle 
saavutamiseks aga on tehtud palju proove ja laagreid.  

Töö on koostatud põhiliselt intervjuude põhjal, kuna kirjalikud allikad antud teema kohta puuduvad. 
Selleks kasutas autor varem toimunud intervjuude lindistusi ning intervjueeris ka ise koori 
varasemaid ja praegusi dirigente. Saadud andmete põhjal sai autor koostada kronoloogilise järjetuse 
olulisematest sündmustest ja inimestest koori ajaloos. 
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Kultuuriliste mälestuste kogumik 
 

Aleksandr Tsõganov, Rene Vanaveski, Mari-Liis Aru, 12. klass 
Tallinna Nõmme Gümnaasium 

 
Juhendaja: Jaanus Kann (Tallinna Nõmme Gümnaasium) 

 
Tallinna Nõmme Gümnaasiumi kultuuriliste mälestuste kogumik on kooli minevikus toimunud 
tunniväliste tegevuste ja sündmuste jäädvustuste kogum. Idee selle teostamisest tulenes lihtsast 
põhjusest – koolil on aktiivne kultuurielu, kuid sündmuste materjale ei olnud võimalik ühest 
konkreetsest kohast kätte saada. 

Praktilise töö tegemine algas teemakohaste materjalide kokkukogumisest, mille lõpptulemuseks oli 
meil andmeid nii internetist, VHS-kassettidelt, CD- kui ka DVD-plaatidelt. Järgmiseks pidime 
olemasoleva kategoriseerima, panema ajalisse järjekorda, muutma digitaalseks ning paigutama 
andmebaasidesse. Viimase valiku tegemiseks võrdlesime erinevaid võimalusi. Primaarseks 
andmebaasiks sai koduleht, mis võimaldab materjalide jagamist nii õpilaste, vilistlaste kui ka 
õpetajatega. Sekundaarseks andmehoidlaks valisime välise kõvaketta. Selle plussid on suur 
andmemaht ja kiireim ülekandekiirus.  

Üks töö eesmärkidest oli ka koolis toimuvate ürituste ja nende traditsioonide uurimine ning 
kirjeldamine. Informatsiooni saamiseks küsitlesime õpetajaid, kes on ise sündmuste kulgemisele 
kaasa aidanud, aluse pannud või neid kõrvalt jälginud. Nende juttude põhjal kirjutasimegi koolis 
toimuvate ürituste kirjeldused ning kust ja millal need alguse on saanud. 

Kirjalikus töös tutvustasime lühidalt ka Eesti endist president Lennart Meri ja tema seost Nõmme 
Gümnaasiumiga. Kirjutasime ümber tema kooli sünnipäevaaktustel peetud kõned, et need oleksid 
olemas ka kirjalikult. 

Töö lõpuks saavutasime oma eesmärgi – moodustasime Nõmme Gümnaasiumi kultuuriliste 
mälestuste kogumiku, milles leidub suur osa koolis toimunud sündmuste jäädvustustest ning nende 
kirjeldustest. 
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Kohalik elu haldusreformiga või haldusreformita? 
 

Tanel Tõemets, 11. klass 
Tõrva Gümnaasium 

 
Juhendaja: Sirle Jõgi (Tõrva Gümnaasium) 

 
Uurimistöö teemaks on haldusreform Eestis pärast taasiseseisvumist. 

Uurimistöö hüpoteesina on esitatud küsimus haldusreformi vajalikkusest tänapäeva Eestis ning 
millised on muutused, mis selle protsessiga kaasnevad. Vaatluse all on ka ühinemisprotsesside 
ajalugu taasiseseisvunud Eestis, et näidata selle reformi venimist, aga ühtlasi ka võimuesindajate ning 
elanike ettevaatlikku suhtumist. 

Uurimistöö metoodikana on kasutatud Siseministeeriumi materjale, ajakirjandusartikleid sellel 
teemal ja intervjuusid erinevate elualade inimestega, kellel on selles protsessis oluline roll. 

Töö  peamised osad on:   

 Eesti Vabariigis toimunud kohalike omavalitsuste liitumiste ajalugu, 

 liitumise ja ühinemise erinevused, 

 omavalitsusreformide põhjused, ühinemistega kaasnevad probleemid,  

 vabatahtlike ühinemiste soodustamise meetmed Eestis,  

 minu kodukoha omavalitsuste haldussuutlikkus, 

 intervjuude analüüsid. 

Uurimuse käigus viidi läbi intervjuu Siseministeeriumi kohaliku omavalitsuse ja regionaalhalduse 
osakonna nõuniku Ave Viksiga, kes on oma töö tõttu antud uurimistöö teemaga väga hästi kursis ja 
kellelt  saadi põhjalikku lisamaterjali  töösse. Lisaks intervjuud kohalike omavalitsuste esindajatega. 
Kuna intervjuud on töö üks osa, siis on nad lisatud lisadena tööle juurde. 

Uurimistöös selgus, et haldusreform on vajalik ning möödapääsmatu, kuna Eesti demograaafiline 
olukord on hetkel selline, et nõuab põhjalikke muudatusi mitmes valdkonnas. Kusjuures 
haldusreformi viibimine on takistuseks omavalitsuste jätkusuutlikkusele ja suuremate muudatuste 
läbiviimisele teistes valdkondades. Uurimistöös on välja toodud, et omavalitsuste ühinemisega 
kaasnevad nii positiivsed kui ka negatiivsed nähtused, positiivseid siiski rohkem. Töös selgus, et Tõrva 
piirkonna omavalitsuste esindajate arvamuse põhjal on ühinemine siiski vajalik, kuigi algselt on 
oodata elanike suurt vastupanu sellele. 
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Käelisuse seos ajuga 
 

Tõnis Tõnison, 11. klass 
Gustav Adolfi Gümnaasium 

 
Juhendaja: Helina Reino (Gustav Adolfi Gümnaasium) 

 
Inimesed on erineva võimekusega, iga indiviid oskab või suudab sooritada üht asja paremini ning teist 
kehvemini. Inimeste erinevus võimekuses peab tulenema mõnest füsioloogilisest faktorist, sest ühes 
keskkonnas üles kasvavad inimesed on ikkagi erineva võimekusega. Käelisus, teisisõnu kiraalsus, on 
tunnus, mis erineb paljudel inimestel ning selle järgi on pikemat aega üritatud inimesi määratleda 
loomingulisteks või loogilisteks mõtlejateks. Minu uurimistöö teema valik tuleneski paeluvast 
küsimusest, kas käelisus määrab inimese vaimsed võimed. Töö eesmärgiks oli uurida käelisusega 
seotud võimeid ja võrrelda neid varasemate uuringutega. Lähtudes käelisusest, püstitati kaks 
hüpoteesi: vasakukäelisus raskendab loogilist mõtlemist ning vasakukäelistel on parem ruumiline 
mõtlemisvõime.  

Uurimistöö esimene osa — teoreetiline materjal — annab ülevaate aju ehitusest, funktsioonidest 
ning aju ja käelisuse seostest, millele järgneb uurimuslik osa.  

Uurimuslikus osas viidi spetsiaalses veebikeskkonnas läbi test, mis koosnes seitsme valdkonna 
ülesandest ja mille valim ulatus kõige rohkem 1003 inimeseni, sealhulgas vasakukäelisi 161. Lisaks 
koostati internetipõhine küsitlus, mille valim ulatus 425 inimeseni, sealhulgas vasakukäelisi 48. Testi 
ja küsitlust jagati erinevates sotsiaalvõrgustikes, et saada võimalikult suur valim ning ainukeseks 
erinevuseks vastanute vahel võeti käelisus. Iga testi ülesannet analüüsiti eraldi alapunktis, kusjuures 
argumendiks olid keskmised hinded ning igas vastavas alapunktis võrreldi testi tulemusi küsitluse 
tulemustega ja teooriaga. Järelduste tegemiseks võeti olulisimaks määrajaks testi tulemus, mida 
kõrvutati inimeste arvamusega ning millega ühitati sobiv teooria.  

Esimene hüpotees – vasakukäelisus raskendab loogilist mõtlemist – lükati ümber. Loogilist mõtlemist 
nõudnud ülesandeid lahendasid vasakukäelised selgelt edukamalt, tähendades, et paremakäelised on 
loogilises mõtlemises nõrgemad. Vasakukäelistel on parem ruumiline mõtlemisvõime, mis oli teiseks 
hüpoteesiks, leidis kinnitust. Kujunditel põhinenud ülesande lahendamisega said vasakukäelised 
paremini hakkama ning samuti viitas kogu teooria nende eelisele selles ülesandes. Seostades 
käelisust ajuga, saab uuringu põhjal väita, et parem ajupoolkera on seotud ruumilise, kujutava ning 
loogilise mõtlemisvõimega ehk vasakukäelised on neis võimekamad. Vasak ajupoolkera on seotud 
keelelise ning analüütilise mõtlemisvõimega ehk paremakäelised on neis võimekamad.  

Edaspidise uurimise korral tuleks leida seoseid käelisuse ja aju vahel füsioloogilisel tasandil, et mõista 
paremini nende olemust.   
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Neopreeni ja Norsorex'i elastsuse sõltuvus temperatuurist vahemikus -10 
°C kuni 80 °C 
 

Uku-Kaspar Uustalu, 12. klass 
Tallinna Reaalkool 

 
Juhendaja: Rain Vellerind (Tallinna Reaalkool) 

 
Füüsikamaailmas tuntud kurva ja rõõmsa ehk põrkava ja mittepõrkava palli katse sisu seisneb selles, 
et põrgatatakse kahte väliselt sarnast palli, millel on erinevad omadused – üks pallidest, mis on 
valmistatud levinud polümeerist, mida tuntakse nimede neopreen ja polükloropeen all, põrkab. Teine 
pall, mis on valmistatud kummisegust nimega Norsorex, põrkab nii vähe, et kõrvaltvaatajale jääb 
mulje, et pall ei põrkagi. See, kui palju pall põrkab, sõltub palli materjali elastsusest. Mida suurem 
elastsus, seda rohkem pall põrkab.  

Käesoleva uurimistöö teemaks on „Neopreeni ja Norsorex'i elastsuse sõltuvus temperatuurist 
vahemikus -10 °C kuni 80 °C“ . Uurimistöö eesmärgiks on uurida, kuidas mõjutab temperatuur 
materjalide neopreen ja Norsorex elastsust, sest Norsorexi elastsus on toatemperatuuril ebatavaliselt 
madal ning avalikud andmed neopreeni ja Norsorex'i elastsuse temperatuurisõltuvuse kohta 
puuduvad. Temperatuurivahemikus -10 °C kuni 80 °C see eesmärk ka täideti. 

Eesmärgi täitmiseks viidi läbi katse, kus põrgatati erinevatel temperatuuridel neopreenist ja 
Norsorex'ist palle, mõõdeti kahe järjestikuse põrke vaheline aeg ning arvutati seeläbi välja neopreeni 
ja Norsorex'i elastsus igal saavutatud temperatuuril. 

Uurimistöö käigus selgus, et neopreeni elastsus suureneb temperatuuri tõustes ja et Norsorex'i 
elastsus on toatemperatuuril kõige madalam ning suureneb nii toatemperatuurist kõrgematel 
temperatuuridel temperatuuri tõustes kui ka toatemperatuurist madalamatel temperatuuridel 
temperatuuri alanedes. 

Töö on jaotatud kolmeks peatükiks. Esimeses peatükis antakse kirjanduslik ülevaade elastsusest ning 
materjalidest neopreen ja Norsorex. Tesises osas kirjeldatakse katse ülesehitust ja katseseadmete 
ehitust ning lahendatakse katsetamise käigus selgunud probleeme. Kolmandas osas kirjeldatakse 
katsetuste tulemusi.  
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Aereerimise mõju biolagunevate kilekottide komposteerumisele 
 

Mikk Mihkel Vaabel, 12. klass 
Viljandi Gümnaasium 

 
Juhendaja: Ave Vitsut (Viljandi Gümnaasium) 

 
3. preemia Õpilaste teadustööde riiklikul konkursil 

 
Kilekottidest tekkiv keskkonna reostus on suurenev globaalne probleem, mida püütakse lahendada 
biolagunevate polümeersete materjalide kasutuselevõtuga. Vajaduse uurida biolagunevate 
kilekottide komposteerumist tingis nende aina suurenev kasutus ning huvi poekettides müüdavate 
kilekottide tootjate mainitud lagunemistähtaegade ning tingimuste paikapidavuse vastu.  

Käesoleva uurimistöö eesmärgiks oli võrrelda biolagunevate kilekottide lagunemisprotsessi 
aereeritavas ning mitte aereeritavas koduse komposteerimismudeli tingimustes, kusjuures 
hüpoteetiliselt peaks aereeritavates tingimustes lagunemine toimuma kiiremini. Eksperimentide 
käigus selgus ka tooteinfo vastavus tegelikkusele. Katsed teostati 12.11.2011-23.01.2012.  

Katsevariantideks oli kuus Eesti poekettides müüdavat kilekotti, millest võrdlusvariandina üks mitte-
biolagunev ning ülejäänud biolagunevad. Muutuv tegur kõigi suhtes oli aereerimine/mitte 
aereerimine igal vaatluskorral. Kilekottidest lõigati 400cm² katsetükid, mis pandi kompostmullaga 
täidetud kastidesse. Mulda hoiti katse vältel tubastes tingimustes niiskena ning temperatuuril 24–28 
°C. Kilekottide lagunemist hinnati 5-palli skaalal visuaalselt ning massi muutuste järgi. Massi 
määramiseks kasutati elektronkaalu. Katsetükid puhastati ning lagunemise tulemus dokumenteeriti 
peegelkaameraga pildistades.   

Töö tulemusel selgus, et biolagunevate kilekottide lagunemine toimus hüpoteesile vastupidiselt, 
paremini lagunesid aereerimata mullas olnud kilekotid. Kõige kiiremini hakkasid lagunema roheline 
BioBag ja RFD. Kõige väiksemateks osadeks lagunesid kõige õhemast materjalist valmistatud 
biolagunevad kilekotid. Suurim massi vähenemine oli RFDkottidel. Katsesse võetud Maxima 
biolagunev kilekott jäi katse perioodil muutumatusse seisu ja osutus seega mittelagunevaks pisut üle 
kahe kuu pikkusel perioodil. Eelduslik lagunemise aeg oli 18–24 kuud.  

Kokkuvõtteks võib öelda, et parimaks hinnangu andmiseks kilekottide lagunemistaseme kohta osutus 
visuaalvaatluse meetod ning fotografeerimine, sest massi määramisel oli segavaks faktoriks 
kilekottide imavus ning mullaosakeste jääk katsetükkidel. Kilekottide kohta esitatud lagunemisajad 
vastasid tõele ning õhematel kilekottidel oli omadus laguneda kiiremini. Koduseks 
komposteerimiseks sobivad katses olnud kilekottidest Prisma biolagunev kott, must BioBag, roheline 
BioBag ja RFD.   
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Emotsioonide tähtsus muusikalises valu modulatsioonis 
 

Kadi Vaher, 12. klass 
Tallinna Inglise Kolledž 

 
Juhendaja: Marja Popov (Tallinna Inglise Kolledž) 

 
Käesoleva uurimistöö eesmärgiks on uurida valu modulatsiooni muusika tekitatud emotsioonide läbi. 
Valu on ulatuslik kognitiiv-afektiivne (Good et al., 2001b) tundeelamus, mida kogetakse keerulise 
närvilõpmete erutuse ja valu aistingu koosmõjul (Wiech et al., 2009). Kuna valuaisting koosneb 
mitmetest kognitiivsetest ja emotsionaalsetest komponentidest, siis muusika valuvaigistavat toimet 
saab seletada läbi selle omaduse tähelepanu kõrvale juhtida ning läbi muusika võime äratada 
inimestes tugevaid emotsioone.  

See uurimistöö annab esmalt bioloogilisi tõendusi muusika tekitatud emotsioonidele ning uurib 
muusikaliste emotsioonide tekkimise psühholoogilisi alusmehhanisme. Seejärel uurib käesolev töö 
mehhanisme ja seletusi valu modulatsiooni kohta läbi emotsionaalsete stiimulite, üritades rakendada 
neid mehhanisme ka valu leevendusele läbi muusika (nt Wiech et al., 2009). Uurimistöö püüab leida 
mitmeid bioloogilisi seletusi neurotransmitteritest (nt Goldstein, 1980) ja aju piirkondadest, mis on 
seotud valu modulatsiooniga, näiteks notsiseptori refleks (Roy et al., 2009). Lisaks uurib see töö 
kognitiivse kõrvalejuhtimise rolli (Maegher et al., 2001) ja tähelepanu koondamise efekti muusika 
tekitatud analgeesias (Silvestrini et al., 2011).  

Uurimistöö järelduseks on, et leidub mitmeid bioloogilisi ja kognitiivseid seletusi valu muutustest 
muusika tekitatud emotsioonide tõttu, kuid kindlate alusmehhanismide määramine peab toimuma 
tulevikus. Lisaks selgub, et kuulaja-spetsiifilistel faktoritel on määrav roll, sest muusika tekitatud 
emotsioonid sõltuvad suurel määral isiklikest muusikalistest eelistusest, mälestustest ning kultuurist 
(Meyer, 1956).   
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Rukkilill kui õhturiietuse element 
 

Kristi Vainu, Irina Lastovka, 12. klass 
Lasnamäe Gümnaasium 

 
Juhendaja: Svetlana Levskaja (Lasnamäe Gümnaasium) 

 
Selle töö eesmärgiks oli proovida esitada rukkilille kui Eesti Vabariigi brändi kaasaegse mehe ja naise  
riietuse elemendina. 

Tänu eskiisidele  suutsime näidata õhturiietuse moodi, mis on saanud aktuaalseks moetrendi põhjal. 
Värvide ja sirgete joonte abil õnnestus meil teha elegantne mudel, mis sobiks õhtusteks pidulikeks 
seltskonnasündmusteks.  

Me arvame, et rukkilille kasutamine oleks ere aktsent õhturiietuses, sest sobib väga hästi klassikalise 
riietusega. 

Lugedes arvukalt moeajakirju tuli meile idee valmistada aktuaalsemaid elemente, mida  võiks 
kasutada meeste ja naiste õhturiietuses. 21. sajandil on mehed vaimustuses sallidest ja naised 
eelistavad kõikidest ehetest ilusaid ja suuri sõrmuseid. 

Perspektiivina oleks meeldiv, kui me saaksime võimaluse näidata disainerile meie ideed, rukkilille 
elementide kasutamisest ja näha elluviidud tööd kuulsate disainerite moeetendustel.  



161 

 

Uurimus inimeste toitainete tarbimise teadlikkuse kohta pärast osalemist 
kehamassiindeksi uuringus 
 

Oliver Valdmaa, 12. klass 
Tallinna Inglise Kolledž 

 
Juhendaja: Kaisa-Helena Luht (Tallinna Inglise Kolledž) 

 
3. preemia Eesti Tervishoiu Muuseumi teadustööde konkursil 

 
Käesolevas uurimuses käsitletakse teadusliku uurimise teel väidet, et inimesed, kes on teadlikud oma 
keha massist ja pikkusest, tarbivad toitu tervislikumates kogustes. Uurimus hindab inimeste isikliku 
kehamassiindeksi teadmise mõju nende toitainete ja energia tarbimisele. Lisaks sellele selgitab 
uurimus välja kehamassindeksite muutuse kahe aasta jooksul ühel ja samal uurimisgrupil. Seetõttu 
esitatakse uurimistöös kaks küsimust:  

 Milline on toitainete tarbimise erinevus respondentidel, kes teavad oma kehamassiindeksit 
eelnevalt mõõdetud tulemustele tuginedes ja respondetidel, kes ei tea oma 
kehamassiindeksit?”  

 Kuidas on muutunud kehamassiindeksite numbrilised väärtused määratud uurimisgrupil kahe 
aasta jooksul pärast esmast mõõtmist märtsis 2011, mille viis läbi töö autor?” 

Uurimises osalesid kaks uurimisgruppi, mille hulka kuulusid 28 meest ja 28 naist vanuses 18–66. 
Grupid olid jaotatud viisil, et mõlemas grupis oli võrdselt mees- ja naissoost küsitletuid ning 
vanuseline esindatus oli mõlemal grupil sarnane. Nii 2011. aasta kui ka 2013. aasta uurimuses 
vastasid respondendid ankeetiküsitluse teel oma ligikaudsed kehamassi ja pikkuse andmed, mis 
kontrolliti üle mõõtmisega. 2013. aasta uurimuses küsiti lisaks eelnimetatud andmetele ka vastajate 
viie eelneva päeva jooksul tarbitud toiduvalikut ja kogust. Kogutud andmetest lähtuvalt arvutati 
kasutades NutriData programmi välja iga vastaja poolt päevas keskmiselt tarbitud süsivesikud, 
valgud, rasvad ja energia ning neid tulemusi võrreldi päevase soovitatud toitainete tarbimise 
kogusega. 

Uurimistulemustest selgus, et vastajatel, kes olid teadlikud oma kehamassiindeksist, oli keskmiselt 
toitainete ja energia tarbimine lähemal soovitatud päevasele tarbimiskogusele võrreldes 
küsitletutega, kes ei teadnud oma kehamassiindeksi. Antud tulemust oli näha iga toitaine ja energia 
tarbimise juures. Teisena saab järeldada uurimistöö põhjal, et grupil, kes oli 2011. aasta uurimuses 
teada saanud oma kehamassiindeksid, oli see 2013. aastal langenud keskmiselt 0,26kg/m2 võrra. See 
näitab, et inimesed, kes teavad oma korrektset kehamassiindeksit, saavad teadlikult oma toitumist 
korrigeerida ja seetõttu ka korrigeerida kaalu, et kehamassiindeks oleks lähemal normaalkaalule. 
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Jäätmekäitluse olukord Tartus 
 

Martti Vanker, 8. klass 
Tartu Mart Reiniku kool 

 
Juhendaja: Ese Torim (Tartu Mart Reiniku Kool) 

 

Prügiga on meil tegemist iga päev, sest kõik tekitame oma tegevusega mitmesuguseid jäätmeid. 
Selleks, et hoida ja säilitada meie keskkonna väärtusi ja kindlustada, et need väärtused oleksid 
keskkonnasõbralikud on oluliselt vajalik, et jäätmekäitlus oleks vastavuses tänapäevaste nõuetega. 
Jäätmekäitlus on teema, millele Keskkonnaministeerium on pööranud erilist tähelepanu viimase nelja 
aasta jooksul. Välja on töötatud uus seadusandlus ja arendatud jäätmekäitluskeskuste võrgustik üle 
kogu riigi.  

Uurimistöö eesmärgiks oli analüüsida Tartu jäätmekäitluse hetkeolukorda, ankeetküsitluse abil 
selgitada välja, milline on elanikkonna teadlikkus ja  milline on jäätmekäitluse hetkeolukord, tuues 
välja  probleemsemad kohad.  Uurimistöös tehtud analüüsi tulemusena võib öelda, et Tartu elanikud 
on valmis sorteerima oma jäätmeid, samas on teadlikkus konteinerite asukohtadest halb. Kõige 
halvem on teadlikkus vanapaberi ja pakendite äraandmise võimalustest. Teadlikud ollakse 
pandipakendite äraandmise võimalustest, mille põhjuseks on tõenäoliselt asjaolu, et see võimalus on 
olemas praktiliselt iga suurema toidupoe juures. 

Arvestades, et uue pakendiseaduse kohaselt kahekordistub konteinerite arv Tartus, peaks olukord 
lähiaastatel paranema. Samas on kindlasti vajalik suurendada teavitustööd, et inimesed oleks 
teadlikud ka näiteks Ragnselli pakutavast pakendi äraandmise teenusest. 
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Lasila koolimajade kraanivee ja mõisatiikide vee füüsikalis-keemilised 
omadused 
 

Kadi Vannus, 9. klass 
Lasila Põhikool 

 
Juhendaja: Anneli Meibaum (Lasila Põhikool) 

 
Käesolevas uurimuslikus töös käsitletakse Lasila mõisatiikide ning koolimajade kraanivee 
kvaliteedinäitajaid. Autori eesmärk töö koostamisel oli teha mõõtmised Lasila koolimajade 
kraanivees ja mõisatiikide vees ning koostada saadud tulemuste põhjal analüüs vee füüsikalis-
keemilistest omadustest. Töö on aktuaalne, kuna varem pole õpilaste poolt sarnaseid uuringuid  
antud piirkonnas läbi viidud. 

Uurimistöö põhineb teemakohasel kirjandusel, internetipõhistel materjalidel ning töö autori võetud 
veeproovide tulemustel. Ühtlasi kasutas töö autor enda läbiviidud teemakohastest intervjuudest 
saadud materjale.  

Uurimistöö probleemist ja ülesannetest lähtuvalt koosneb töö ülesehitus sissejuhatusest, kuuest 
peatükist, kokkuvõttest, allikatest ja lisadest. Esimene peatükk käsitleb vee füüsikalis-keemilisi 
omadusi ja nende abil vee kvaliteedi määramise võimalusi. Teine peatükk kajastab materjale 
põhjavee tekkimisest, paiknemisest ja kasutamise võimalustest. Kolmandas peatükis antakse 
ülevaade Lasila mõisa ja tiikide ajaloo kohta. Neljas peatükk kirjeldab Lasila koolimajade kraanivee 
pärinemist ja varasemaid veekvaliteedi uuringute andmeid. Viiendas peatükis tutvustatakse 
käesoleva uurimistöö metoodikat. Kuues peatükk sisaldab tabeli vormis uurimistulemusi ning 
uurimistulemuste analüüsi. Tööd illustreerivad lisas leiduvad erinevad fotod nii Lasila mõisast, 
mõisatiikide seisundist kui ka praktilise töö käigust.  

Antud uurimistöö koostamise aluseks olid uurimusküsimused: milliste omaduste (lõhn, värvus, 
läbipaistvus, karedus, nitraatide sisaldus, pH) poolest erinevad/sarnanevad koolimajade kraanivesi ja 
mõisatiikide vesi ning kas kooli uues ja vanas majas on kraanivee omadused sarnased? Miks on 
algklasside maja kraaniveel halb lõhn? Missugused peavad olema puhta vee omadused ja kuidas vett  
puhtana hoida? 

Uurimistöö käigus kogutud andmetest selgus, et vaadeldavate hoonete ja tiikide veel on nii erinevusi 
kui ka sarnasusi. Uues ja vanas koolimajas olid kraanivee omadused suhteliselt sarnased. Algklasside 
maja kraaniveel oli halb lõhn, sest boileri küttevee temperatuur (ca 40) oli madal, kuuma vett tarbiti 
vähe,  millest tingituna läks boileris vesi halvaks.  

Uurimistöö käigus sai autor teada, missugused peavad olema kvaliteetse vee omadused ja kuidas on 
võimalik hoida vett puhtana. Läbi käesoleva uurimistöö koostamise, veeproovide kogumise ja 
analüüsimise, täienesid autori teadmised vee füüsikalis-keemilistest omadustest. Täiendavalt teab 
töö autor, millised on puhta kraanivee kvaliteedinõuded ja kuidas hoida reostunud vesi puhtana. 

Probleemidest uurimistöö koostamisel võib välja tuua asjaolu, et teoreetilist materjali oli tohutul 
määral ning raske oli otsustada, millist infot uurimistöösse  jätta. Lisaks esines autoril probleeme 
erinevate allikate tekstilõikude sidumisega. Praktilist tööd oleks ilmestanud rohkearvulisem katsete 
läbiviimine. 

Uurimistöö autori arvates võiks antud töö huvi pakkuda oma kooli õpetajatele ja õpilastele, aga ka 
Lasila kohalikele elanikele. 
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Magnum Logistics OÜ logistilise tausta avamine 
 

Erki Varandi, 12. klass 
Tallinna Tehnikagümnaasium 

 
Juhendaja: Lauri Varandi (Magnum Logistics OÜ) 

 
Uurimistöö eesmärgid olid:  

 selgitada ja kirjeldada Magnum OÜ rolli ravimite ostmise, transpordi ja ladustamise osas 
klassikaaslastele ning klassijuhatajale, 

 valmistada sissejuhatav presentatsioon, mis selgitab Magnum Logistics OÜ tööpõhimõtet, 

 organiseerida klassi õppekäik Magnumi lattu. 

Kõik eespool püstitatud eesmärgid said täidetud, kui uurimistöö autor viis oma klassikaaslased ning 
klassijuhataja Magnumi lattu ja jagas seal teadmisi ravimite liikumise ning selle konkreetse firma 
logistika suhtes teistega. Õppekäigust osavõtjad jäid rahule ning mainisid, et ekskursioon oli väga 
huvitav ning silmaringi avardav. Samuti rääkisid nad, kuidas enne õppekäiku tehtud esitlus sellel 
samal teemal oli suurepäraseks sissejuhatuseks eesolevale ekskursioonile ning selleta oleks üritus 
igavam olnud.   

Uurimistöö autor tegi endale selgeks ravimite liikumise tehasest tarbijani ja Magnum Logistics OÜ 
rolli ravimite ostmisel, transpordis ja ladustamises. Teadmisi jagas juhendaja, kes hiljem seda ka 
kontrollis. Käesoleva töö autor tegi Lauri Varandile (juhendaja) harjutava ekskursiooni mõni päev 
enne õppekäiku, millega tõestas, et on võimeline õppekäiku edukalt läbi viima ning oma teadmisi 
nendel teemadel ka teistega jagama. Uurimistöö autor esitles presentatsiooni oma juhendajale kuu 
aega enne esitlust külalistele. Esitluse mõte oli täiustada töö autori esitlusoskust ning kontrollida töö 
teoreetilisi aluseid.  

Antud praktilise töö peamine eesmärk oli reaalse organisatsiooni töö tutvustamise põhjal koostada 
logistika tunnis õppevahendiks sobiv materjal, millega töö koostaja ka hakkama sai.  Teine eesmärk 
on avardada klassikaaslaste silmaringi ravimite logistika osas ning selgitada neile vastavaid 
tööpõhimõtteid, mis samuti hästi välja tuli ning nii esitluse kui õppekäiguga jäädi rahule.  
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Aegna saare rannajoon ja selle muutused 1900–2012 
 

Sander Varbla, 12. klass 
Tallinna Reaalkool 

 
Juhendaja: Piret Karu (Tallinna Reaalkool) 

 
3. preemia Õpilaste teadustööde riiklikul konkursil 

 
Aegna saar koos satelliitsaarte ja arvukate karidega moodustab Viimsi poolsaarega ühe geneetilise 
terviku. Saare geoloogiline kujunemine algas 3000 aastat tagasi. Aegna saar on tuntud oma asukoha 
tõttu eelkõige meresõitjatele, sest jääb Tallinna suunduvate mereteede äärde. Saare rannajoon on 
aja jooksul kiiresti muutunud. Rannikuprotsessid on toimunud nii inimtegevuse kui ka looduslike 
tegurite mõjul, kusjuures domineerivamad on olnud viimased.  

Uurimistöö „Aegna saare rannajoon ja selle muutused 1900–2012“ eesmärkideks oli koostada Aegna 
rannavööndi klassifikatsioon ning rannatüüpide kaart, uurida Aegna rannajoone muutusi aastatel 
1900–2012 ja anda ülevaade muutusi põhjustavatest teguritest.  

Uurimistöö esimeseks hüpoteesiks oli, et Aegnal on domineerivad moreenrannad. Välitöö andmete 
alusel selgus, et see hüpotees pidas paika. Kogu rannajoonest katsid moreenrannad 50,6%. Peale 
moreenrandade leidub Aegnal veel astang-, kruusa-veeristiku-, liiva- ja möllirandasid.  

Uurimistöö teise hüpoteesina eeldati, et maakerkeprotsessi tulemusel on Aegna saare pindala 
pidevalt kasvanud. Töö käigus selgus aga, et hüpotees ei leidnud täielikult kinnitust. Aegna saare 
pindala suurenes 1900–2012 38 hektari võrra. Loodud mudelite analüüsimisel selgus, et sealsed 
kulutus-kuhjelised rannikuprotsessid on väga aktiivsed ning mitmesuunalised, mistõttu saare pindala 
kasvab ja kahaneb periooditi. Sel põhjusel ei saa loodud mudeleid lugeda täiesti usaldusväärseteks, 
vaid sobivateks Aegna rannajoone muutumist üldistavalt iseloomustama.  

Rannajoone muutumise uurimiseks kasutati Maa-ameti geoportaalist pärit ajaloolisi kaarte ja 
ortofotosid. Tarkvara QuantumGIS abil digiti uuritava ajavahemiku kohta rannajooned. Loodud 
rannajoonte kaardid animeeriti tarkvaraga Camtasia Studio 7. Animeerimise tulemusel valmisid 
Aegna rannajoone muutumist kujutavad mudeleid.  

Tugevamalt muutunud rannajoone lõigud asuvad Lemmiku ninal, Külalahes, Suurepaadi augus ning 
saare lääneküljel. Looduslikest protsessidest omavad suurimat mõju lainetus ja suured tormid. 
Inimtegevusest olulisemad on ehitustegevus, materjali ammutamine rannavööndist ning 
laevaliiklusest põhjustatud lainetus.    
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Maailmapildi arusaam venelastel ja eestlastel kõnekäändudes ning 
vanasõnades 
 

Maksim Vassin, 6. klass 
Narva Humanitaargümnaasium 

 
Juhendaja: Svetlana Panfiljonok (Narva Humanitaargümnaasium) 

 
Ma õpin 6. E klassis (keelekümblusklass) Narva Humanitaargümnaasiumis. See on juba minu kolmas 
uurimistöö, seekord valisin teema „Maailmapildi arusaam venelastel ja eestlastel kõnekäändudes 
ning vanasõnades“. Minu töö eesmärgiks on selgitada, kuidas on vanasõnades ja kõnekäändudes 
peegeldunud arusaam maailmapildist vene ja eesti inimestel. Töö käigus analüüsiti teemakohast  
kirjandust, tehti saadud materjalist kokkuvõte diagrammidena. Töö tulemusena koguti 50 kõige 
levinumat eesti vanasõna ja kõnekäändu ning 50 vene vanasõna ja kõnekäänu. Töö lõpus tehti 
järeldus, et vanasõnad ja kõnekäänud peegeldavad inimese sisemist maailma (mis on tema jaoks 
tähtis, millele pöörab kõige rohkem tähelepanu, millega ta seostab end ümbritsevaid asju, toimuvaid 
sündmusi). Vanasõnad ning kõnekäänud viivad õpilasi üldinimlike väärtuste maailma, kaasavad teda 
nii vene kui ka eesti kirjandusallikate juurde. Kasutades vanasõnade ja kõnekäändudega tööd keele ja 
kirjanduse tundides, on võimalik tõsta õpilase teineteisemõistmist ning töökust. 
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Luu- ja liigesehaigused, luumurrud 
 

Viljar Veeväli, 12. klass 
Tartu Kivilinna Gümnaasium 

 
Juhendaja: Helgi Muoni (Tartu Kivilinna Gümnaasium) 

 
Luu- ja liigesehaigused võivad ohustada meid kõiki ja tihti võib haiguse areng toimuda märkamatult. 
Haiguste ennetamine on keeruline, kuna pärilik eelsoodumus võib sellises olukorras mängida suurt 
rolli. Siiski on luu- ja liigesehaiguste vältimisel abiks tasakaalustatud toitumine, regulaarne liikumine, 
mõõdukas füüsiline aktiivsus. Eriti tuleks jälgida, et toit oleks piisavalt mineraalainete- ja 
vitamiiniderikas noorukieas, sest siis toimub suurim luude ja liigeste areng. 

Käesolev uurimistöö koosneb sissejuhatusest ning kolmest peatükist, millest esimeses tuuakse välja 
luustikuga seonduvaid probleeme. Teises peatükis antakse ülevaade luumurde soodustavatest luu- ja 
liigesehaigustest, nende diagnoosimisest, ennetamisest ja ravivõimalustest. 

Kolmandas peatükis esitatakse küsitluse tulemused. Nende põhjal võib väita, et spordi- ja 
tavaklasside õpilaste haigestumine ning luu- ja liigesetraumade arvus esineb erinevusi. 

Kokkuvõttes üldistatakse töö sisu, lisatud on kirjanduse loetelu, milles on 23 allikat, sellest kolm 
internetipõhist. 

Uurimistöös püstitatud hüpotees ei osutunud tõeseks, sest tulemusi analüüsides selgus, et 
tavaklasside õpilaste seas on esinenud luumurde rohkem kui spordiklassi õpilastel. Põhjuseks võib 
pidada vähesemat liikumist. Samuti on liigesevigastusi esinenud tavaklasside õpilastel rohkem. 
Spordiklassi õpilaste perekondades on esinenud vähem luumurde. Siiski võib paaril juhul paika 
pidada väide, et luumurrud on tekkinud luu- või liigesehaiguse tagajärjel või nõrkade luude tõttu, sest 
oli vastanuid, kellel oli luumurde olnud viiel või kuuel korral ning seda vanuses 13–17. Kahjuks ei ole 
nendele inimestele tehtud luutiheduse mõõtmist ning ilma nende tulemusteta võib põhjust ainult 
oletada. Teoreetilises osas välja toodud haigusi Tartu Kivilinna Gümnaasiumi õpilaste seas ei leidu. 
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Facebooki pildiallkirjade keel 
 

Karin Viilup, 9. klass 
Saaremaa Ühisgümnaasium 

 
Juhendaja: Reet Igav (Kadrioru Saksa Gümnaasium) 

 
Facebook on ülemaailmne suhtlusvõrgustik, mis on eestlaste seas äärmiselt populaarne. Facebooki 
keel on omapärane ja iseseisev, näiteks ei järgita üldiselt normkeele reegleid ning keelekasutus 
sarnaneb pigem argikeelega. Käesoleva töö eesmärk oli uurida Facebooki pildiallkirju, töö autorile 
teadaolevalt pole seda valdkonda varem lähemalt uuritud. Põhilise vaatluse all oli võõrkeeltest 
laenatud ja slängisõnavara, soolis-vanuselised erinevused ja emotikonide kasutus. Uurimistöö aluseks 
olid 50 inimese (vanuses 13–43 aastat) Facebooki pildiallkirjad, mida koguti novembrist 2013 kuni 
jaanuarini 2014. 

Pildiallkirjades kasutatakse palju laen- ja slängisõnu. Slängi kasutatakse teistest eristumiseks ning 
oma tutvusringkonna keeleeripära väljatoomiseks. Facebookis postitatakse pilte siiski enamasti oma 
sõprusringkonna jaoks ning seega on n-ö siseringi keelekasutus, naljad jms täiesti omal kohal. 
Laenamine on samuti massiline, eeskätt laenatakse inglise keelest. Võõrapärase sõnavara kasutamist 
võib seletada markeerimise taotlusega, stiiliga. Laensõnu ei kasutata pildiallkirjades seetõttu, justkui 
poleks omakeelset sõna olemas, kuigi sõnavarast on näha, et peaaegu kõiki tsitaatsõnu saab 
asendada eestikeelsetega ning tähenduseski ei läheks midagi kaduma. Pildiallkirjades kasutatakse 
palju loovust ja huumorit, tõmmates seega lugeja/vaataja tähelepanu. Üsna sagedane on 
terviktsitaatide kasutamine, enamasti on need ingliskeelsed. Kogutud materjalile tuginedes võib 
väita, et meeste ja naiste emotikonide kasutus pildiallkirjades on üsna varieeruv ning mingisugune 
kindel tendents siin ei avaldu. 

Suhtlusportaalide puhul võib negatiivse poole pealt välja tuua noorte ja tegelikult ka vanemate 
inimeste liiga apaatseks muutumise. Inimesed oskavad suhelda üksteisega arvuti jm vahendusel, aga 
see pärsib paratamatult vahetut silmast silma suhtlust. Ühtlasi on ka täiskasvanute keelekasutus 
liikumas liigse lihtsustumise poole ning see võib kirjakeelt veidi ohustada. 
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Titiini geeni ekspressioon hiire neuraalsetes tüvi- ja eellasrakkudes 
 

Paula Vool, 10. klass 
Hugo Treffneri Gümnaasium 

 
Juhendaja: Aavo-Valdur Mikelsaar (Tartu Ülikool) 

 
Töö eesmärgiks oli välja selgitada, kas titiini geen ekspresseerub hiire aju tüvirakkudes, ning kui ta 
ekspresseerub, siis milliste diferentseerunud ajurakkudega võib tema ekspressioon seostatav olla.  

Vastsündinud hiire aju tüvi- ja eellasrakud kasvatasime neurosfääridena ning fikseerisime erinevatel 
päevadel, diferentseerumise käigus. Titiini avastamiseks rakkudes kasutasime titiini A-regiooni 
vastast monoklonaalset antikeha ja anti GFAP-i, MBP ning B-III-tubuliini jänese polüklonaalseid 
antikehi, et eristada neuroneid, astrotsüüte ja oligodendrotsüüte.  

Tehtud uuringute alusel saab järeldada, et titiin tõepoolest ekspresseerub hiire aju tüvi- ja 
eellasrakkudes, eriti tugevalt just diferentseerumise algetappides. Selgub, et titiini ekspressiooni saab 
kõige enam seostada astrotsüütide ja oligodendrotsüütidega. Avaldub ka see, et titiini hulk rakkudes 
hakkab diferentseerumise käigus järjest vähenema.  

Tulevikus oleks huvitav uurida titiini ekspressiooni in vivo organismi arengu jooksul ja C-titiini 
assotsiatsiooni teiste valkudega mitte-lihasrakkudes.   
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Koolitoitumise probleemid 
 

Jelizaveta Vorobjova, 11. klass 
Narva Humanitaargümnaasium 

 
Juhendaja: Nelya Avdeeva (Narva Humanitaargümnaasium) 

 
Õpilane veedab koolis keskmiselt 7–8 tundi iga päev. Tundides tuleb igal õpilasel palju tööd teha, 
energiat selleks saab toidust. Koolis on võimalik lõunatada. Pärast viiendat tundi jooksevad 9. klassi 
õpilased sööklasse näljatunde ja lootusega, et varsti saab nälga kustutada. Ees ootab aga pettumus: 
toit on külm, selle väljanägemine jätab soovida. Mõnel õpilasel on kooli lõunasöök ära söödud, mõnel 
osaliselt, mõni ei ole seda puudutanudki. Isegi need õpilased, kes on süüa saanud, tahavad kuuenda 
tunni lõpuks jälle süüa. Miks nii? Olen korduvalt selle küsimuse peale mõelnud ning otsustasin sellele 
vastust otsida. Selleks tuleb koolilõuna energia- ja toiteväärtus selgeks teha.  

Uurimistöö eesmärk:  

Selgitada välja koolilõuna energia- ja toiteväärtus. 

Metoodika: 

 Narva  Humanitaargümnaasiumi kooli menüü analüüs nädala jooksul (06.05.2013– 
10.05.2013). 

 Küsitlus üheksandate klasside õpilaste seas. 

Uurimistöö tulemused: 

 Koolilõuna keskmine kalorisisaldus Narva Humanitaargümnaasiumis on 692 kcal , aga see on 
64% normist (norm on 1090 kcal). Kalorsuse poolest see pigem sarnaneb hommikusöögiga. 

 Valkude ja rasvade sisaldus on alla normi. Valgukogus on 53% ja rasvade kogus 50% normist. 
Süsivesikute sisaldus koolilõunas vastab normile. 

 67%-le õpilastest koolilõunast ei jätku. Nad söövad lisaks omal kulul. 

 44% õpilastest valib lisaeineks puuvilju. 

 22% küsitletuist keeldub koolilõunast. Tähendab, et nädala jooksul jätavad ainult 
üheksandate klasside õpilased 55 portsjoni söömata. Iga koolilõuna ports maksab 1,16 eurot. 
Rahalises väärtuses tähendab see 63,80 eurot. 55 portsjoni läheb jäätmetesse vaid 
üheksandatest klassidest. Kui ennustada kogu kooli rahakadu, siis saame suured summad (iga 
päev keskmiselt 815 õpilast  saab koolilõunat koolis) nädalas on see summa 1040 eurot, 
aastas 36 400 eurot.   

Järeldused 

 Minu arvates peab koolis olema kaks toidukorda (lõunaoode ja lõuna). 

 Menüüs peab olema rohkem roogasid, mis sisaldavad palju  erinevaid valke ja rasvu. 

 Koolimenüüs peab olema rohkem puu- ja juurvilju, sest need on vitamiinide ja 
mineraalsoolade  peaallikad. 

 Toit peab olema soe ja isuäratav välja nägema.  
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Gümnaasiumi sisseastumiskatsete ja koolilõputulemuste võrdlus Gustav 
Adolfi Gümnaasiumi 2013. aasta lennu näitel 
 

Rasmus Õisma, 11. klass 
Gustav Adolfi Gümnaasium 

 
Juhendaja: Moonika Tooming (Gustav Adolfi Gümnaasium) 

 
Igal kevadel korraldavad neli Tallinna kesklinnakooli ühiseid sisseastumiskatseid, et valida sügisel 
gümnaasiumi 10. klassi astuvad õpilased. Töö autor on kaks aastat tagasi samuti läbi teinud samad 
katsed ning sellest tekkis ka suurem huvi, kuivõrd palju näitavad ühiskatsed õpilaste tegelikke 
tulemusi gümnaasiumi lõpuks.  

Töö jaguneb kaheks osaks. Esimeses, teoreetilise osas, tutvustatakse ühiskatsete toimumise korda 
ning lühidalt ka ühiskatsete ajalugu, selgitatakse õpilaste hindamise põhimõtteid ja korda 
gümnaasiumiosas ning antakse ülevaade riigieksamitest.  

Teises osas võrreldakse ning analüüsitakse 122 õpilase gümnaasiumi sisseastumiskatsete tulemuste 
põhjal koostatud pingerida 12. klassi jooksvate hinnete keskmiste ning riigieksamite keskmiste 
tulemuste pingeridadega. Pingeridasid võrreldakse õppesuundade siseselt ning samas toodi välja ka 
õppesuundade vahelised erinevused. 

Selgus, et gümnaasiumi sisseastumiskatsete, 12. klassi jooksvate hinnete keskmise ja 
riigieksamitulemuste pingeread erinesid märgatavalt. Erinevused tulid peamiselt sellest, et leidus 
rohkelt õpilasi, kes tõusid või langesid erinevate pingeridade võrdluses. Suuri tõusjaid leidus rohkem 
kui suuri langejaid, kuid enamikud tõusud ja langused olid pingeridade võrdluses üsnagi tühised. Selle 
põhjal võis järeldada, et ühiskatsed tõepoolest õigustavad end ning tugevad õpilased eristavad 
nõrkadest. 

Kinnitust sai ka hüpotees, et gümnaasiumi sisseastumiskatsetel kõrgemaid tulemusi saavutanud 
õpilastel olid ka kõrgemad koolilõputulemused kui neil, kes pääsesid gümnaasiumi madalamate 
sisseastumiskatsete tulemustega.  

Selle lennu näitel võib väita, et gümnaasiumi sisseastumiskatsed õigustavad end ning katsete abil on 
võimalik eraldada tugevamad õpilased nõrgematest. 

Uurimistöö käigus tegi töö autor ettepaneku kahekordistada Gustav Adolfi Gümnaasiumi 
gümnaasiumiosa sisseastumiskatsete suulise vestluse osakaalu. Ettepanek on kaalumisel kooli 
juhtkonnas. 
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Elektroonilise muusika seosed narkootikumidega 
 

Annabell Õunväärt, 12. klass 
Tallinna 32. Keskkool 

 
Juhendaja: Leelo Jaanimägi (Tallinna 32. Keskkool) 

 
Uurimistöö teemaks on elektrooniline muusika ja selle seosed narkootikumidega. Teema aktuaalsus 
seisneb selles, et elektroonika meie ümber, sealhulgas tänapäeva muusikariist – arvuti, areneb 
pidevalt ja nii ka elektrooniline muusika. Tehnikamaailma mõju elektroonilise muusika arengule toob 
endaga kaasa mitmeid negatiivseid jooni. Muusika muutub üha valjemaks ja selle madalad 
bassikäigud ning hüpnotiseeriv rütm võivad kuulaja viia transiseisundisse, rääkimata liigsest mürast 
tekkinud kuulmiskahjustustest. Sellise muusika austajatele korraldatakse üha rohkem massiüritusi, 
kus saavad kokku tõelised bassi armastajad kui ka lihtsalt pidutsejad. Seega rohke bassiga 
elektroonilist muusikat seostatakse ööklubide, massiürituste ja reividega, kus tihti tarbitakse alkoholi, 
suitsetatakse ja tarvitatakse narkootilisi aineid. Uusi muusikastiile võtab kõige paremini omaks 
noorem põlvkond, kelle seas on narkootiliste ainete tarvitamine üha rohkem levinud. Noored ei 
teadvusta endale narkootiliste ainete tarvitamisega kaasnevaid riske ja ohtusid, mille tagajärjed 
võivad ilmneda alles hilisemas eas. 

Töö uuritavateks muusikastiilideks on drum & bass ja dubstep, mis on elektroonilises muusikas ühed 
uuemad ja mille populaarsus noorte seas üha rohkem kasvab. Narkootilistest ainetest on uuritavaks 
kanep, mis on noorte seas kõige rohkem levinum ja kergesti kättesaadav. Uurimistöö eesmärgiks on 
teada saada, milline on drum & bass’i ja dubstep’i peamine kuulajaskond ning kui palju on nende seas 
kanepitarvitajaid, millised on nende inimeste eluviisid ja saada vastus küsimusele, kas nende kahe 
muusikastiili austajate seas on enamuses peoarmastajad ja mõnuainete tarbijad või on see vaid 
ühiskonna vale arusaam. Uurimistöö tulemused näitavad, kas inimese muusikamaitse järgi on 
võimalik kindlaks määrata tema oletatav eluviis ja harjumused. Uurimistöö hüpoteesiks on, et 
enamus drum & bass’i ning dubstep’i austajatest pidutseb rohkem, tarvitab võrreldes teiste stiilide 
austajatega rohkem alkoholi ning neil võib olla  kogemus narkootikumide tarvitamises. Iseloomult on 
nad seltskondlikud ja pigem positiivse ellusuhtumisega. 

Uurimistöö sisupeatükid tutvustavad lähemalt elektroonilise muusika mõistet ja ajalugu, narkootiliste 
ainete seoseid muusikaga ja uurimuslikku osa. Uurimuse meetodiks on internetipõhine küsitlus, mis 
on suunatud 15–25aastastele noortele. Uurimistöös kasutatavad andmed elektroonilise muusika 
kohta on peamiselt pärit internetist, kuna teema uudsuse tõttu puuduvad kirjalikud allikad. Andmed 
narkootikumidest ja nende mõjust pärinevad enamjaolt kirjalikest allikatest.  

Uurimuse tulemustest selgub, et drum & bass’i ja dubstep’i kuulajaskonna seas on märgatavalt 
rohkem suitsetajaid, alkoholi tarbijaid ning kanepi tarvitajaid kui teiste muusikastiilide kuulajate seas. 
Kanepit tarvitavad sellise muusikamaitsega inimesed pigem ainult pidudel kui regulaarselt. Kõige 
positiivsema ellusuhtumisega on dubstep’i kuulajad, neile järgnevad muude stiilide austajad ja kõige 
negatiivsema ellusuhtumisega on drum & bass’i kuulajaskond. Uurimistöö alguses püstitatud 
hüpotees leiab kinnitust ning tulemustest võib järeldada, et ühiskonna arusaam elektroonilise 
muusika seostest narkootiliste ainetega on õigustatud. Selgub, et teades inimese muusikamaitset, on 
võimalik teha oletusi tema eluviiside ja harjumuste kohta.  


