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Füüsiline koormus ja selle mõju treenitud ja treenimata organismile viie 
Paide tüdruku näitel 
 

Gertrud Alatare, 11. klass 
Paide Ühisgümnaasium 

 
Juhendaja: Maarika Männil (Paide Ühisgümnaasium) 

 
Osales: 

Tervishoiu ja meditsiinialaste teadustööde konkurss 
 

Treenimine ehk kehaline koormus on oluline ja vajalik igas vanuses inimesele. Organism koosneb 
erinevatest elundkondadest, mis töötavad omavahel kooskõlas. Südame- ja vereringesüsteemi 
ülesandeks on kõigi elundite ning kudede varustamine hapniku ja toitainetega. Hingamissüsteemi 
põhiline ülesanne on kogu organismi, sealhulgas lihaste varustamine hapnikuga ja ainevahetuses 
tekkinud süsihappegaasi eemaldamine.  

Selle töö eesmärgiks on anda kirjanduse põhjal ülevaade füüsilise koormuse mõjust südame tööle, 
hingamissüsteemile ja lihastele. Uurida ja võrrelda füüsilise koormuse mõju treenitud ja treenimata 
organismile pulsi ja lihastes tekkiva laktoosi esinemise kaudu. Uurimisküsimusteks on: Kui palju 
muutub pulsi kiirus füüsilisel koormusel treenitud ja treenimata organismil treeningu ajal ja peale 
treeningu lõppu organismi taastumisel füüsilisest koormusest? 

Kuidas muutub treeningute sagedusega lihastes laktoosisisalduse esinemine?  

Materjalide kogumiseks kasutan selleteemalist kirjandust, millest peamised allikad on saadud 
kuukirjast „Liikumine ja Sport“. Vastuste leidmiseks uurimisküsimustele viidi läbi eksperiment viie 
tütarlapsega ühe kuu vältel.  

Töö tarvis läbi viidud eksperimendi tulemuste põhjal võib järeldada, et treenitud katsealustel, kes 
tegelevad kehaliste treeningutega pidevalt, on koormusejärgne pulss madalam kui mittetreenitud 
osalistel. Näiteks oli Eleni pulss peale koormust esimesel jooksul 204, Karinil 162, Mariellel 156 ning 
Riinil 102 lööki minutis. Taastumise puhul pole näha, et treenitud katsealuste pulss taastuks 
märgatavalt kiiremini kui treenimata katsealustel. Laktaadi esinemine oli testitavatel väike, mis võis 
tuleneda sellest, et koormus toimus piisava hulga hapnikuga. Katse tulemustest ei selgunud, kuidas 
sõltub treeningute sagedusega lihastest laktoosisisalduse esinemine. Treenitud organismil on pulss 
koormusel madalam ning Riini tulemuste põhjal võib järeldada, et ka taastumine on kiirem kui 
treenimata organismil. Teiste treenitud osaliste – Karini ja Marielle – taastumine peale koormust on 
enam vähem võrdeline treenimata osalistega – Laura ja Eleniga. Järgnevatel jooksudel on treenitud ja 
treenimata osaliste pulsid peale koormust enam vähem võrdsed. Sellegipoolest teeb treenitud 
organismi süda sama ajaga vähem tööd. 

Sellise katse täielikuks õnnestumiseks ning vajalike tulemuste saamiseks tuleks korraldada sarnane 
katse, aga pikema aja jooksul. Osalejad peaksid olema väga kohusetundlikud ning kinni pidama 
kuupäevadest ja kohustustest, mis sellise ülesandega kaasnevad.  
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Ajakirja Värske Rõhk noorte kirjanike proosa õigekeelsusest 
 

Robi-Jürgen Algo, 11. klass 
Saaremaa Ühisgümnaasium 

 
Juhendaja: Reet Igav (Tallinna Ülikool) 

 
Osales: 

Õpilaste teadustööde riiklik konkurss 
 

Värske Rõhk on kirjandusajakiri, millesse on kaasatud umbes 17–27-aastaste eesti kirjanike, kriitikute 
ja kunstnike looming. Ajakirja noored autorid küsivad oma koha järele ühiskonnas, pakkudes uut ja 
põnevat keelekasutust ning värsket pilku kirjutamisele ja tänasele Eestile. 

Idee uurimistöö jaoks tulenes soovist veenduda, kui palju vastavad tõele eelarvamused noorema 
põlvkonna eesti keele oskuse kohta. Töö eesmärgid olid Värske Rõhu noorautorite keelekasutuse 
uurimine ajakirja 2012. aasta numbrites ning tekstide analüüsimine eesti kirjakeele normi alusel. Töö 
hüpoteesiks püstitati, et noorautorite loomingus leidub rohkelt argikeelt ning vigu lausete 
interpunktsioonil. 

Uurimise alla võeti ajakirja Värske Rõhk 29.–32. väljaanne 19 noorautori proosatekstiga. Noorte 
loomingu analüüsi tulemusel selgus, et noorautorite loomingut iseloomustab enim lünk- ja 
vaeglausete kasutus ning lausete alustamine sidesõnaga. Umbes pooled autoritest kasutasid 
argikeelse mõjutusena väitlausena vormistatud küsimusi. Enamikku tekstidest iseloomustas ka 
argikeel ja fraseologismid, kuigi viimased ei avaldanud häirivat mõju tekstide kirjakeelsusele. Slängi 
kasutasid ligi pooled autoritest. Mõnevõrra üllatav oli murdekeelsete sõnade leidumine viie autori 
loomingus. Morfoloogia valdkonnas oli levinuim eksimus semantiliselt vigaste vormide kasutus, 
millest kohati tulenes edastatava sõnumi ähmasus. Interpunktsioonil tehti enim vigu, eraldades koma 
mittenõudvaid sidesõnu, olgugi et tegu ei olnud põimlause ega kiiluga; samuti kui ja nagu 
eraldamisel, mil ei arvestatud osalause järgnemise või puudumisega. Interpunktsiooni valdkonnas ei 
eksinud kordagi vaid üks autor. 

Töö hüpotees ei leidnud täielikku kinnitust, kuna erinevalt argikeelest selgus, et enamikus noorte 
tekstidest ei esine vigu kirjavahemärgistusel hulgaliselt. 21. sajandi noorele kirjanikule paistab olevat 
olulisim lugejale vahendatavate mõtete põgusus, millest on tingitud ka argikeelsuste 
tarvituselevõtmine, ning rohke keelekujundite kasutamine, mistõttu võib noorte kirjanduse 
hetkeseisu võtta kokku – tõsi küll – palju kasutatud, kuid vaatamata sellele igati kohaste sõnadega 
“lühike ja loov”.  

http://www.va.ee/?leht=nooriautoreid
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Rododendronite kasvatamisest Hiiumaal Õngu külas 
 

Melissa Alliksoo, 7. klass 
Emmaste Põhikool 

 
Juhendaja: Anne-Marii Nurs (Emmaste Põhikool) 

 
Osales: 

Õpilaste teadustööde riiklik konkurss 
 

Käesolev töö on tehtud Õngul asuvast rododendronite aiast. Töö autorile on alati meeldinud sealt 
mööda sõites neid taimi imetleda ja ta on tahtnud rohkem nende kasvatamisse süveneda.  2012. 
aasta suvel selle pere juures töötades pildistas ta neid taimi.  

Autor valis selle teema, et uurida oma küla looduslikku poolt ja kuna rododendroneid kasvatatakse 
Hiiumaal vähe, andis see erilise tõuke uurimiseks. Selleks konsulteeriti Õngu rododendroniaia 
pidajate Malle ja Kaarel Voitkuga, kellele esitati erinevaid küsimusi, lisaks pildistati nende aias taimi. 
Tuli lugeda ja uurida kirjandusest üldiselt rododendronite kasvatamise kohta. Eelküige tekkis 
küsimus, miks need imelised taimed just Hiiumaal Õngu külas nii ahvatlevalt kasvavad?  Kas tegemist 
on lihtsalt juhusega või on keskkond soodne? Külastades seda taimeaeda tekkis järjest uusi küsimusi. 

Uurimisküsimused kirjutati üles ja aia omanikega vesteldes kirjutati vastused paberile. Kuna kõikidele 
küsimustele ei saanud suulisi vastuseid, siis mõned vastused jõudsid uurijani kirja teel.  

Tulemused: 

 Õngu rododendronite aed on järjest täienenud juba 23 aastat. 

 Hiiumaa oma pehme kliimaga on väga sobiv paik rododendronite kasvatamiseks. 

 Rododendronid vajavad kasvamiseks happelist mulda. 

 Rododendronid ei talu otsest päikesevalgust. 

 Rododendronid peavad kasvama koos seeneniidistikuga. 

 Rododendronid ei talu seisvat vett. 

 Rododendronid ei kannata pikki tuulekoridore.  

 Õngul on aia eesmärgiks huvitavad hübriidid ja lihtsalt ilus keskkond. 
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Elu pärast Siberit 
 

Anett Altmäe, 7. klass 
Kadrina Keskkool 

 
Juhendaja: Evelin Tiiter (Kadrina Keskkool) 

 
Osales: 

Õpilaste teadustööde riiklik konkurss 
 

I preemia põhikooliastmes 
 

Uurimistöö põhieesmärgiks oli autori vanaema Laine Treimani perekonna elusaatuse näitel võrrelda 
ja analüüsida endiste represseeritute elu Eesti NSV-s pärast Siberist tagasitulekut ning 
taasiseseisvunud demokraatlikus Eesti Vabariigis. Töö käigus selgus, et ehkki enamik 
represseeritutest tuli Eestimaale tagasi 1959. aastal, sai Laine isa Johannes õiguse oma kodumaale 
elama asuda alles 1977. aastal, sest teda oli karistatud kui eriti raske riikliku kuriteo sooritajat. Töö 
autori arvates nõudis Siberist tagasitulek Eestisse väga suurt julgust, ettevõtlikkust ja sageli ka viha 
ning solvumiste allaneelamist, mida põhjustasid eelkõige oma rahvuskaaslased. Seepärast valisid 
Laine õde Maire ning vend Arne Eestisse tuleku asemel jätkata elu juba harjunud keskkonnas Siberis. 
Ehkki see aeg oli materiaalselt raske, oli seda emotsionaalselt isegi raskem taluda.  

Uurimistööd kirjutades leidis autor, et Eestist Venemaale küüditamistest ajaloolise ülevaate 
andmiseks leidub materjali üsna palju, kuid elust Eestis, pärast Siberist tagasitulekut, oluliselt vähem. 
Töö autori arvates on seda teemat üldiselt väga vähe kajastatud. Suureks abiks olid materjalid 
Rakvere Memento Ühingu poolt korraldatud õpilaskonverentsilt „Põlvkondade koostöö“.  

Uurimistöö käigus andis töö autor ülevaate Memento Liidu tegevusest. Läbiviidud intervjuu Rakvere 
Memento Ühingu esinaise Aino Kiiveriga andis ülevaate sellest, kuidas endiste represseeritute elus 
Eestis kehtivad seadused tegelikult toimivad ning mida tuleb teha, et seaduses ettenähtud 
soodustused kätte saada. Selgus, et mõnikord on see liiga keeruline ja tülikas.  

Võrreldes endiste represseeritute elu Eesti NSV-s ja taasiseseisvunud Eestis, oli see oluliselt erinev. 
Kui ENSV ajal suhtuti Siberist koju tulnusse kui rahvavaenlasesse, ehkki sellest otseselt ei räägitud, siis 
taasiseseisvunud Eestis on aastate jooksul väga palju korda saadetud selle nimel, et inimeste aus nimi 
saaks taastatud. Oluline on märkida, et tegelikult teeb seda Eesti riik, kes neid kannatusi inimestele ju 
põhjustanud ei ole ja seega pole ka milleski süüdi. Tegelikult peaks süü heastama hoopis teine riik.  

Töö autoril oli see esimene uurimistöö, mille kirjutamine andis väga palju uusi kogemusi. Oma 
perekonna mineviku seisukohast sai töö autor üles kirjutada vanaema Laine peresaatuse ning samas 
säilitada seda ka tulevastele põlvedele. Uurimistööd võiks ka jätkata, sest Siberisse jäänud vanaema 
õde Maire ja vend Arne lugu vääriks samuti üleskirjutamist. 
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Reis võlumaailma 
 

Anžela Amberg, 7. klass 
Jekaterina Sidorova, 7. klass 

Narva Pähklimäe Gümnaasium 
 

Juhendajad: Tatjana Lebedeva, Jelena Tsõvareva (Narva Pähklimäe Gümnaasium) 
 

Osales: 
Õpilaste teadustööde riiklik konkurss 

 
 

Oma uurimistöös pöörasime tähelepanu animatsiooni erinevatele aspektidele – ühele kunstiliigi 
žanrile, mis avaldab mõju igas vanuses inimestele. Enam kui saja-aastase eksisteerimise jooksul on 
multiplikatsioon üle elanud suuri muudatusi alates joonistatud ja käsitsi värvitud pantomiimidest 
kuni arvutitehnoloogiate abil tehtud animatsioonini.  

Perioodil alates 10.10.2012 kuni 25.10.2012 viidi läbi anketeerimine ja intervjueerimine kolme 
erineva vanusegrupi inimestele: eelkooliealised lapsed, omavanused, lapsevanemad. Kokku osales 
anketeerimises 108 respondenti. Küsimused ja ankeedi koostasid autorid. 

Me tuvastasime, et enamik eelkooliealisi ja koolilapsi vaatavad multifilme iga päev, eelistades 
ameerika kinokompaniide toodangut. Vaieldamatuks liidriks multifilmi kangelaste seas on väikelaste 
ja noorukite arvates „Käsna-Kalle kantpüks“. Lastevanemate kinnitusel eelistasid nad lapsepõlves 
„Oota sa!“, aga kaasaegsetest multifilmidest eelistavad multifilme vene vägilastest. Kõigi 
vanusegruppide esindajate arvates seisneb multiplikatsiooni positiivne tähtsus hea tuju loomises ning 
silmaringi avardamises. Samal ajal aga liigne julmus ja mittenormatiivne sõnavara alandavad selle 
žanri moraalset ja esteetilist väärtust.  

Autorid selgitasid välja, et lapse jaoks on multifilm mitte ainult aja veetmine, vaid teadmiste saamise 
ja käitumismudelite kujundamise vahend.  

Selgus, et peaaegu 60% 4–6-aastaseid lapsi vaatavad multifilme iga päev, vähesed neist teevad seda 
vaid puhkepäeviti. Enamus seitsmenda klassi õpilastest ka vaatavad multifilme iga päev ning vaid üks 
inimene 40-st vastas, et ta üldse ei vaata multifilme. Vanematel õnnestub vaadata multifilme väga 
harva.  

Alaealiste noorukite ja lastevanemate arvamused multifilmide sisu kohta olid erinevad. Meievanused 
noorukid arvasid, et kaasaegsed animatsioonid peavad olema lõbusad, huvitavad ning suure arvu 
eriefektidega. Lapsevanemad aga panid rõhku multifilmide sisule ja silmaringi avardavale küljele.  

Lasteaia „Kirsike“ kasvandikele sisendavad mõningad multifilmid vaatamisel hirmu, sest neis 
näidatakse kurje ja igavaid kangelasi. Seitsmenda klassi õpilased, vaatamata sellele, et nad ei toonud 
välja kaasaegsetes multifilmides mingeid puudusi, märgivad siiski, et filmide liigsel vaatamisel võivad 
halveneda nii lapse silmanägemine kui ka tema intellektuaalsed võimed. Isadele ja emadele ei meeldi 
multifilmides, mida vaatavad nende lapsed, liigne julmus, kurjus ning kasutatav mittenormatiivne 
sõnavara.  

Eelpooltoodud põhjustel on väga tähtis, et lastevanemad arutaksid koos oma lapsega ekraanil 
nähtut, sest vaid sel juhul hakkab multifilmide vaatamine täitma last vanemaga ühendavat ja 
kasvatuslikku funktsiooni. 

Oma töö lõpus esitavad autorid nõuanded lastevanematele ja lastele, mis aitavad neid reisimisel 
mööda multiplikatsiooni võlumaailma.  
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Kaasaegne kooli vahetusjalats – samm tervisele või haigustele 
 

Darja Antonova, 11. klass 
Narva Pähklimäe gümnaasium 

 
Juhendajad: Jelena Tsõvareva, Anna Matvejeva (Narva Pähklimäe Gümnaasium) 

 
Osales: 

Õpilaste teadustööde riiklik konkurss 
Tervishoiu ja meditsiinialaste teadustööde konkurss 

 
 

Töös uuriti probleeme, mis on seotud vahetusjalatsitega. Esimeses osas tutvustatakse jalatsite 
evolutsiooniga ja selgitatakse, mis on tervislik jalats. Teises osas analüüsitakse küsitlust, mis viidi läbi 
90 Narva Pähklimäe gümnaasiumi õpilase seas. Selle tulemusena tõestati, et 90% juhtudest ei saa 
noorte inimeste jalatseid nimetada õigeks koolivahetusjalatsiks, vaatamata sellele, et vastajad ise 
peavad neid kui mugavaid, praktilisi ja stiilseid jalatseid. Asjakohased järeldused on kinnitatud 
kolmandas osas sõltumatute ekspertide ortopeed Nikolai Jarõgini ja Sillamäe linna kingseppameister 
Nikolai Makarovi poolt. Viimases osas annab autor oma eakaaslastele mitmeid soovitusi haiguste 
ennetamiseks. 

Vestluste alusel, mis toimusid 1. kuni 14. detsembrini 2012 ning uuringutega koos ortopeedi Nikolai 
Jarõginiga ning Sillamäe linna kingseppmeistri Nikolai Makaroviga, analüüsiti gümnaasiumis õppivate 
laste jalatseid mitmete parameetrite järgi ning tehti fotod populaarsematest mudelitest. Lisaks 
järjestati Narva Pähklimäe gümnaasiumi õpilaste seas kümme kõige populaarsemat jalatsi mudelit. 
Võrdluses selgus, et üheksa kümnest kantavast jalatsist on ebatervislike jalatsite nimekirja tipus.  

Alates 8. kuni 31. oktoobrini 2012 koostati ja viidi läbi küsitlus teemal "Tänapäevane jalats – samm 
tervisele või haigustele?". Kokku küsitleti gümnaasiumi 90 õpilast 10. –12. klassidest.  

Tulemused: 

 Vastustest selgus, et poisid kannavad erinevat aastaaegadel tossusid ja ketse. Tüdrukute 
hulgas on kõige populaarsemad ballettkingad, saapad ja kõrge kontsaga kingad, samuti  
tossud. Väga harva valivad tüdrukud sandaale, moodsaid trendikaid kingi ning uggi-saapaid.  

 Peaaegu kõik gümnaasiumi õpilased peavad oma jalatseid korralikeks, iseloomustavad neid 
kui mugavaid, praktilisi ja stiilseid. Negatiivseks omaduseks nimetavad noored seda, et 
jalatsid ei hinga, on madala termoregulatsiooniga, pigistavad ja kaotavad kiiresti oma 
välimuse.  

 92% tüdrukutest ja 98% poistest on teadlikud, milline peaks olema korralik jalats nii 
mugavuse kui ka ohutuse poolest; ülejäänud tegid oma valiku moodsa trendi ja stiili kasuks.  

 Autor leiab, et gümnaasiumi õpilased pööravad jalatseid ostes tähelepanu peamiselt 
mugavusele, moele ja kvaliteedile. Poistel on jalatsite ostmisel otsustav kauba hind ja 
tüdrukutel tootja.  

 Rõõmustas see, et enam kui pooled lapsed arvavad, et koolis on vaja jalatseid vahetada. 
Kahjuks 26% tüdrukutest ja 48% poistest arvavad, et see pole vajalik seetõttu, et nendel on 
mugavad vaba aja jalatsid ja teiseks – laiskus ning nad on kõigega rahul.  

 Muret tekitab fakt, et mõlemad sugupooled on rohkem või vähem kogenud seljavalu 
sümptomeid ebamugavate jalatsite pärast.  

 

Riski vähendamiseks tehti nii poistele kui ka tüdrukutele mitmeid ettepanekuid erinevate haiguste 
ennetamiseks.  
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Puu teine elu. Puude ümbersünni mõju ökoloogiale 
 

Nadežda Avanessova, 11. klass 
Ahtme Gümnaasium 

 
Juhendaja: Valentina Nevidimaja (Ahtme Gümnaasium) 

 
Osales: 

Õpilaste teadustööde riiklik konkurss 
 

 

Töös „Puu teine elu. Puude ümbersünni mõju ökoloogiale“ on kirjeldatud vanapaberit ning 
vaadeldakse, kuidas makulatuuri jäätmed mõjutavad ökoloogiat. Töö eesmärk oli uurida puidu 
töötlemise ja vanapaberi kasutamise mõju Eesti ökoloogiale. Meetoditest kasutati uurimistöö 
läbiviimisel võrdlust, vaatlust, küsitlust ja analüüsi.  

Püstitatud eesmärgi täitmiseks viis autor läbi küsitluse ning tegi erinevaid eksperimente paberi 
saamiseks vanapaberist, nisust ja kaerast.  

Töös antakse ülevaade Eestis kasvavatest puuliikidest, vanapaberi vastuvõtupunktidest. Tulemuste 
esitamiseks kasutatakse lisaks kirjeldusele ka diagramme ja fotosid.  
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Õpilaspiletid aastatel 1945–2012 
 

Kristin Avans, 9. klass 
Võru Kreutzwaldi Gümnaasium 

 
Juhendajad: Helle Ruusmaa, (Võru Kreutzwaldi Gümnaasium) 

Malle Avans (Võru Dr. Fr. R. Kreutzwaldi memoriaalmuuseum) 
 

Osales: 
Õpilaste teadustööde riiklik konkurss 

 
 

Minu uurimustöö teemaks on “Õpilaspiletid aastatel 1945–2012”. Uurimustöö peamiseks eesmärgiks 
oli uurida erinevate aegade jooksul Eestis kasutusel olnud õpilaspileteid. Käesoleva töö koostamise 
käigus vestlesin oma sugulaste ja tuttavatega, et kasutada nende vanu õpilaspileteid ning neid 
omavahel võrrelda. Samuti kasutasin Võrumaa Muuseumi fondi materjale, käisin raamatukogus Riigi 
Teatajaid lugemas.  

Uurimustöö koosneb kolmest peatükist.  Esimene peatükk annab üldise ülevaate õpilaspiletitest. 
Õpilaspiletitel on Eestis olnud mitu rolli, kuid põhiliselt on see dokument õpilase staatuse 
tõestamiseks. Õpilaspilet on andnud ka mitmeid erinevaid soodustusi, kõige olulisem nendest on 
olnud sõidusoodustus. Tänapäeval kahjuks pole see soodustus enam märkimisväärne või ei eksisteeri 
üldse. Nüüdsel ajal ei ole oluline mitte õpilase staatus, vaid vanus. Teine peatükk tutvustab 
õpilaspileteid erinevatel aegadel. Peatükk on jagatud kaheks alapeatükiks: õpilaspiletid nõukogude 
ajal ja Eesti Vabariigi ajal. Kolmas peatükk  tutvustab praegu väga populaarset ISIC õpilaspiletit. 

Kahjuks on paljud piletid hävinud või kadunud, eriti varasemalt kasutuses olnud. Kogu uuritava 
ajaperioodi jooksul on üldiselt kasutusel olnud neli erinevat varianti õpilaspileteid. Esimestel piletitel 
puudus õpilase pilt, kuid nad sisaldasid mitu lehekülge käitumise reegleid.  

1960ndate alguses oli toimunud õpilaspiletite osas muutus ning piletist oli saanud kõvade kaantega 
dokument. 

Järgmine õpilaspiletite muutumine toimus 1973. aastal, kui tuli kasutusele hoopis teistsugune vorm. 
Kõvakaaneline pilet muutus õhukeseks paberiks, lisandus venekeelseid tekste, kadunud olid reeglid. 
Sellised piletid kehtisid nõukogude aja lõpuni.  

Uue kujundusega õpilaspiletid võeti kasutusele 1990ndate lõpuaastatel Eesti Vabariigi ajal. 
Dokument muutus värviliseks (kollane, roheline, sinine) ning värv sõltus kooliastmest.  

Praegu võib igas koolis olla erinev õpilaspilet. Paljud koolid on lisanud õpilaspiletile oma kooli logo. 
Seda on ka meie kool teinud. 

2012. aastal töötati välja ühtne õpilaspileti vorm, mida saavad kõik Eesti koolid soovi korral kasutada. 

Uurimistöös on peatükk ka praegu väga populaarsest mitmefunktsionaalsest ISIC õpilaspiletist. Seda 
piletit saab kasutada ka pangakaardina. Alates 1. jaanuarist 2013 saab Tallinna ja Harjumaa ühtses 
ühistranspordi piletisüsteemis kasutada ISIC kaarti sõiduõiguse tõendamiseks. 

Seda tööd kirjutades kogusin hulga uusi teadmisi ja kogemusi. Veendusin, et need vanad õpilaste 
dokumendid on nii minevikku tutvustav ajalooline materjal kui ka meeldiv mälestusese.  
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Muusikateoste analüüs kuldlõike printsiibil ja selle tulemuste kasutamine 
meloodia konstrueerimises 
 

Anastassia Baronetskaja, 11. klass 
Anastassija Zubareva,11. klass 

Lasnamäe Gumnaasium 
 

Juhendajad: Veronika Krištal, Merike Raudkivi (Lasnamäe Gümnaasium) 
 

Osales: 
Õpilaste teadustööde riiklik konkurss 

 
 

Oma uurimistöös „Muusikateoste analüüs kuldlõike printsiibil ja selle tulemuste kasutamine 
meloodia konstrueerimises“ tutvusime kuldlõike mõistega. Uurimistöö käigus saime teada palju 
huvitavat. Lugesime läbi palju lisakirjandust kuldlõike kohta, millel on suur tähendus mitte üksnes  
muusikas, vaid ka teistes teadusharudes, kunstis, arhitektuuris, looduses. 

Tutvusime kuldlõike ajalooga, kust pärineb kuldlõike termin, kus seda kasutati ning kuidas on 
võimalik kuldlõiget leida ja arvutada nii matemaatiliste valemite kui ka lihtsalt muusikateose 
kuulamise kaudu.  

Omandasime printsiibid, mille alusel on võimalik matemaatiliselt algebra valemeid kasutades 
kuldlõiget arvutada, kuidas leida selleks koefitsient ja lahendada vastav ruutvõrrand.  

Kuulasime üle 50  muusikateose erinevate klassikalise muusika heliloojate – Johann Sebastian Bachi, 
Fryderyk Chopini, Sergei Rahmaninovi ja Igor Stravinski loomingust. Selle protsessi käigus õppisime 
kuulmise teel tajuma, kas heliteoses on kuldlõige või mitte ning mõistma muusikat ja selle 
proportsioone. Tegime nii matemaatilist kui audiaalset meetodit kasutades järeldused kuldlõike 
olemasolust või selle puudumisest uuritud heliteostes. Koostasime diagrammid – üldise 
proportsiooni kohta kuldlõike olemasolust või selle puudumisest uuritud heliteostes ning kuldlõike 
olemasolust või selle puudumisest protsentuaalselt heliloojate kaupa. 

Töö praktilises osas konstrueeris Anastasia Zubareva saadud teadmisi kasutades ise väiksed 
muusikateosed (4 etüüdi ja 1 laulu „Kolm ässa“), kus on olemas kuldlõige. Noodistas konstrueeritud 
palad ja tegi neist audiofailid. 

Uurimistööga tegelemine meeldis meile, kuna arendas ja laiendas silmaringi, võimet tajuda ilusat, 
samuti õpetas meid sügavamalt tunnetama proportsiooni ja vormi nii muusikas kui matemaatikas. 

Uurimistöö puuduseks on, et algselt oli plaan võtta uuritavate heliloojate hulka lisaks 
olemasolevatele veel eesti helilooja Arvo Pärt, keda peetakse praegu muusikaajaloos kaasaegseks 
Bachiks. Kahjuks osutus Pärdi muusika partituur muusikalise algharidusega inimesele liiga keerukaks, 
et seda analüüsida, matemaatilisel teel kuldlõiget arvutada ja samuti osutus ülejõu käivaks ka 
kuulmise teel võimaliku kuldlõike leidmine. Nendel kaalutlustel jäi Arvo Pärt oma loominguga meie 
uurimistööst välja.  
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Sotsiaalvõrgustik seitsmenda klassi õpilaste elus 
 

Kirill Bedjuhhov, 7. klass 
Nikita Sotskov,7. klass 

Narva Pähklimäe Gümnaasium 
 

Juhendajad: Jelena Tsõvareva, Heidi Orav (Narva Pähklimäe Gümnaasium) 
 
 

Osales: 
Õpilaste teadustööde riiklik konkurss 

Tervishoiu ja meditsiinialaste teadustööde konkurss 
 

 

Oma uurimustöös võtsime vaatluse alla kaasaja internetitehnoloogia rolli meie eakaaslaste elus. 
Uurimus on kirjutatud Narva Pähklimäe Gümnaasiumi seitsmenda klassi õpilaste näitel. Sotsiaalsed 
võrgustikud kui uus virtuaalne ühiskondlik eluvaldkond on võitnud noorte poolehoiu just oma 
piiritute võimalustega, saades omamoodi maailmaks, kus elu liigub hoopis teisiti kui reaalses 
tegelikkuses. Läbiviidud uurimuse käigus õnnestus meil välja selgitada, et 13–14aastased noormehed 
ja neiud veedavad aega iga päev mitmete tundide kaupa VKontaktis, Minu maailmas ja  Facbook’is, et 
suhelda, mängida, vaadata läbi e-kirjad ja uudised, laadida alla filme, kuulata muusikat ja tunnevad 
harva huvi koolis antud kodutööde vastu. Analüüsides ankeetküsitluse tulemusi, jõudsime 
järeldusele, et sotsiaalsed võrgustikud on muutunud efektiivseks vahendiks, mõjutamaks noore 
areneva inimese emotsionaalset ja füüsilist tervist. Ankeetküsitluse käigus saadud tulemuste põhjal 
selgus, et NPG teismeliste seas on kõige populaarsemad sotsiaalsed võrgustikud VKontakte (51% 
valimist), Moj Mir (18%) ja Facebook (10%), mida nad külastavad mitu korda ööpäevas, veetes seal 
aega 2–3 tundi. 

Uuringu andmed näitavad, et noormehed ja neiud enamasti mõistavad, mis eesmärgil nad külastavad 
sotsiaalseid võrgustikke, märkides, et nad on huvitatud suhtlemisest, mängudest, e-posti, uudiste 
videoklippide, piltide ja filmide vaatamisest, muusika kuulamisest, abist kodutööde tegemisel.  

Ennetamaks noorte sõltuvust sotsiaalsetest võrgustikest, loetlesime viis sümptomit, mis paneksid 
teismelised mõtlema. Uurimustöös on välja toodud soovitused sõltuvuse tekke ennetamiseks. 

Töö käigus selgus, et sotsiaalsed võrgustikud mõjuvad kasutajate meeleolule ja tervisele. Positiivsete 
aspektide hulka kuuluvad meeleolu paranemine (40% vastajatest) ja negatiivseteks näitajateks on 
nägemise halvenemine (6%), seljavalu (5%), kaela- ja peavalu (vastavalt 8% ja 7%). Internetisõltuvus 
on psühholoogiline häire ning sõltuvus sotsiaalsetest võrgustikest on selle häire uus vorm.  

Vastajad soovitasid sotsiaalsete võrgustike kasutamisele mitmeid alternatiivseid võimalusi, mis 
aitavad viia nende eakaaslaste sõltuvuse sotsiaalsetest võrgustikest miinimumini: jalutuskäik värskes 
õhus, lemmiklooma soetamine, huviringi külastamine, lugemine, majapidamistööde tegemine, 
suhtlemine sõpradega.  

Oleme seisukohal, et virtuaalmaailmast sõltuvusse jäämist aitavad ennetada ja vältida hoolitsevad 
vanemad, kes peaksid rohkem aega veetma oma lastega. Meie uurimusest selgus, et 38% seitsmenda 
klassi õpilaste vanemaid ei reageeri sellele, et nende poeg või tütar kulutab palju aega sotsiaalsetele 
võrgustikele.  

Andsime oma eakaaslastele soovitusi, kuidas vähendada sõltuvust sotsiaalsetest võrgustikest ning 
näpunäiteid, kuidas vältida ohvriks saamist. 
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Keha käitumise uurimine õhuvoolus omavalmistatud makettide abil 
 

Alina Beljankova, 10. klass 
Alissa Beljankova, 10. klass 

Pärnu Vene Gümnaasium 
 

Juhendaja: Larissa Semjonova (Pärnu Vene Gümnaasium) 
 

Osales: 
Õpilaste teadustööde riiklik konkurss 

 
 

Kui kehad satuvad vedeliku või gaasi voolu, muutub nende käitumine järsult. Eriti eluohtlikud 
situatsioonid tekivad aerotranspordil ja õhulendudel. 1726. aastal ütles Daniel Bernoulli välja 
esmakordselt põhimõtte: rõhk vee- või õhujoas sõltub voolu kiirusest. Bernoulli võrdus selgitab 
lihtsalt nähtusi, mis toimuvad vedelikes ja gaasides – tiiva ülestõstejõu teke, pulverisaatori, 
karburaatori, gaasipõleti ja paljude teiste töö. 

Antud uurimistöö eesmärk oli Bernoulli seadusest lähtudes uurida erinevate kehade käitumist  
õhuvoolus.  

Ülesanne oli läbi viia katsed ja selgitada kehade erineva käitumise põhjused ning nende seos 
Bernoulli seadusega.  

Hüpotees: kui õhujoa kiirus on väike, siis rõhk selles on suur ning kui rõhk on väike, on kiirus suur. 

Uurimismeetodid: modelleerimine, jälgimine, katsete läbiviimine, kirjeldamine, analüüs, üldistamine. 

Valmistati maketid ja modelleeriti situatsioonid ja tingimused, mil on võimalik jälgida kehi, millele 
avalduvad Bernoulli seadused (autod möödasõidul, auto tunneli seina lähedal, auto tunnelit 
eraldavate sammaste juures, lennuk tunnelis, kannatanud 2005.  aasta  tormi ajal Pärnu 
mikrorajoonis).  

Katsete põhjal , mis tehti omavalmistatud mudelitega, saab anda järgmised ohutusalased soovitused:  

 Ei tohi seista platvormi ääres, kui mööda sõidab kiirrong 

 Et ära hoida imendumist basseinis asuvatesse torudesse, peab vee imendumise kiirus vastama  
tehnilistele normidele 

 Et hoida ära kokkupõrget tunnelis asuvate sammastega, peab sõitma lubatud kiirusega. 

 Avarii ärahoidmiseks möödasõidul peab jälgima vahemaad vastavalt möödasõidu 
liikluseeskirjadele 

 Elamurajoonide projekteerimisel on vaja arvestada tormi ajal esinevate tuuleiilidega, mis tekivad 
majade vahel nagu torus, ning valida ohutu kaugus majade vahel 

Töös püstitatud eesmärk saavutati, kuna selgitati välja õhuvoolus käituvate kehade erisused. 
Uurimistöös kasutatavad meetodid osutusid efektiivseteks.  Hüpotees rõhu sõltuvusest vedeliku või 
gaasijoa voolu kiirusest sai kinnituse. 
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Erinevate värvide suhe filmides 
 

Anatoli Belski, 12. klass 
Lasnamäe Gümnaasium 

 
Juhendajad: Veronika Krištal, Irina Stukova (Lasnamäe Gümnaasium) 

Leonid Portjanski (Tallinna Tehnikaülikool) 
 

Osales: 
Õpilaste teadustööde riiklik konkurss 

 
 

Uuringu jooksul loodi süsteem, mis võimaldab koguda statistilisi andmeid kasutatud värvide 
korrelatsiooni kohta igas videos või filmis. Saadud statistiliste andmete põhjal on võimalik määrata 
filmides kasutatavate värvide psühholoogiline mõju inimesele.  

Uuringust saadud andmete põhjal võib teha uusi uuringuid ja järeldusi filmide mõjust inimese 
psühholoogilisele seisundile.  

Uuringu eesmärk saavutati ja ülesanded realiseeriti. Töö jooksul tekkisid uued ideed ja mõtted antud 
teema kohta, mistõttu uuring ka jooksvalt arenes.  

Töö käigus omandas autor andmete statistilise töötlemise ja analüüsi, psühholoogilise analüüsi 
oskuse ning graafikute tegemise oskuse Java programmeerimist kasutades ning kokkuvõtte tegemise 
oskuse.  

Autor õppis efektiivselt kasutama kirjandust ja Internetti informatsiooni saamiseks ning tekkivate 
küsimuste lahendamiseks. Kõik need omandatud oskused, teadmised ja kogemus aitavad tulevikus 
efektiivselt ja produktiivselt töötada teiste uuringute ja projektidega. 
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Jahutamise tähtsus sibullillede arengus 
 

Ivika Eha, 11. klass 
Tallinna Mustamäe Gümnaasium 

 
Juhendaja: Malle Solnson (Tallinna Mustamäe Gümnaasium) 

 
Osales: 

Õpilaste teadustööde riiklik konkurss 
 

 

Uurimistöö eesmärk, tõestada jahutusprotsessi vajalikkust ning selle mõju sibullilledele, sai täidetud. 
Eksperimentide käigus leidis kinnitust hüpotees, mille kohaselt jahutamata sibullillede areng peatub 
või kulgeb aeglasemalt jahutatud sibulate arengust. See joonistus selgelt välja taimi vaadeldes ning 
mõõtes. Nimelt esines taimede hoidistamiskeskkonna temperatuuri ja pikkuste erinevuse vahel 
seaduspärasus – madalamal temperatuuril jahutatud sibulad kasvatasid pikema taime. Teisalt 
kõrgemal temperatuuril jahutatud sibulad jäid kiduraks või nende areng peatus.   

Hüpoteesi, et jahutamisprotsessi käigus tekib vernaliin, ei olnud antud eksperimentide põhjal 
võimalik kinnitada. Küll oli võimalik vaadeldes võrrelda jahutatud ja jahutamata taimi, mille 
tulemusena võib kindlalt väita, et jahutatud sibulates toimub midagi, mis annab neile eelise 
jahutamata sibulate ees. Samuti on võimalik väita, et koduaiast toodud sibulad olid liiga väikesed ja 
neis toimunud muutused liiga nõrgad, et ületada katse käigus tõusnud temperatuuri mõju. Nimelt on 
teada, et kõrge temperatuur ning hapniku puudus vahetult pärast jahutamist kaotab jahutuse käigus 
toimunud muutuste mõju taimele. 

Teaduslike materjalide kohaselt arvatakse, et jahutamisel moodustuv keemiline stiimul vernaliin, 
mille keemiline koostis ja ehitus on teadmata, on sama, mis taime kasvu aine geberelliin. Oletatakse, 
et selle mõjul viiakse vesi sibula välimistest sibulasoomustest sibula keskmisse ossa, kus hakatakse 
vee toimel kasvatama õievart. 

Eelmise aasta uurimistöös selgitati välja, et lillesibulas on täiusliku taime ja korrektse õie arenguks 
kõik vajalik olemas ning et taime arengut ei mõjuta oluliselt pinnas. Käesolev uurimistöö tõestas, et 
sibullillede arenguks on möödapääsmatult vajalik ka jahutamisprotsess, ilma milleta ei saa 
täisväärtuslikku taime areneda.  

Antud uurimistöö valmimise juures oli palju abi eelmisel aastal koostatud uurimistööst „Sibullillede 
ajatamisel toimuvad muutused“. Lisaks pöörduti ka eriala spetsialistide, Eesti tuntud lillekasvataja 
Saima Kaarna ning Sirje Vabriti poole Maaülikoolist. Tänu soovitustele leiti lisaks eelneval aastal 
kogutud materjalidele täiendavat informatsiooni vernaliini ning jahutusprotsessi toimimise kohta. 
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E. Coli ja enterokokkide arvukus Saaremaa supluskohtades 2011–2012 
 

Helena Ellermaa, 8. klass 
Merilin Mänd,8. klass 

Aste Põhikool 
 

Juhendaja: Ülle Soom (Aste Põhikool) 
 

Osales: 
Õpilaste teadustööde riiklik konkurss 

 
III preemia põhikooliastmes 

 

Vesi on kõige levinum aine nii Maal kui kogu Universumis: molekulaarsetest ainetest on vesi leviku 
poolest kolmandal kohal pärast vesinikku (H2) ja süsinikoksiidi (CO). Vesi on kõigi organismide 
keemilise koostise põhikomponent ning paljude organismide elukeskkond. Sellest tulenevalt tekkis  
käesoleva töö autoritel huvi oma kodusaare suplusvee kvaliteedi ja seal esinevate bakterite arvukuse 
kohta. Saaremaal on kolm kõige populaarsemat supluskohta – Kuressaare ja Mändjala supelrand ning 
Karujärv. 

Töö eesmärkideks oli: 

1. Anda ülevaade vee mikrofloorast ja vees leiduvatest mikroorganismidest. 
2. Viia läbi katsed Saaremaa erinevates supluskohtades, et uurida suplusvee puhtust. 

Töö hüpoteesideks püstitati eeldused, et merevees (Kuressaare ja Mändjala supelrandades) on 
bakterite kolooniate arvukus suurem kui järvevees (Karujärv) ning Saaremaa supluskohtade vee 
kvaliteet vastab nõuetele. 

Mõõtmised algasid 22. mail ja lõppesid 21. augustil. Selles ajavahemikus viidi läbi kuus mõõtmist iga 
kolme nädala järel. Mõõtmisi alustati hommikuti 10.00-12.00 vahel ning need kestsid keskmiselt üks 
tund. Võetud veeproovid viidi analüüsimiseks laborisse, kus analüüsiti E. Coli ja enterokokkide 
arvukust. Analüüsimiseks kasutati Tergitol-7 ja Slanetz – Bartley agari söötmeid, mis võimaldavad 
uurida enamikku mikroorganisme, mida teoreetiliselt võib vees leida. 

Tulemustest selgus, et Kuressaare ja Mändjala supelranna ning Karujärve vesi on väga hea 
kvaliteediga ning vastab suplusveele kehtestatud nõuetele. Võrreldes Mändjala supelranna ja 
Karujärve vee tulemusi 2011. aasta tulemustega, selgub, et 2012. aastal on bakterite arvukus neis 
katsekohtades suurenenud. Kui aga kõrvutada Kuressaare supelranna tulemusi 2011. aastaga, selgub, 
et supelranna vee bakterite arvukus on langenud. Põhjenduseks võib tuua selle, et võrreldes 2012. 
aastaga olid 2011. aastal ilmad palju päikesepaiselisemad, mis toovad inimesed randa. 2012. aasta oli 
seevastu üsnagi vihmane. 

Töö eesmärgid täideti ja hüpotees, et Saaremaa supluskohtade vee kvaliteet vastab nõuetele, leidis 
kinnitust. Hüpotees bakterikolooniate esinemise kohta leidis kinnitust ainult osaliselt – nimelt oli 
uuritavate bakterite kolooniate arvukus merevees suurem ainult 2012. aastal. 2011. aastal esines 
kõige vähem bakterikolooniaid aga hoopis Mändjala supelrannas - E. Colisid oli 3 pmü/100 ml võrra 
vähem kui Karujärves ning enterokokke 57 pmü/100ml võrra vähem kui Karujärves. 
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Kofeiini omadused ja kontsentratsioon erinevates kohvijookides 
 

Heigo Ers, 11. klass 
Kohtla-Järve Järve Gümnaasium 

 
Juhendaja: Pille Ers (Kohtla-Järve Järve Gümnaasium) 

 
Osales: 

Õpilaste teadustööde riiklik konkurss 
Tervishoiu ja meditsiinialaste teadustööde konkurss 

 
 

Kofeiin on inimorganismile ergutava toimega aine, mida sisaldavad erinevad ravimid ja joogid. 
Käesoleva uurimistöö eesmärgiks oli omandada lähemat teavet kofeiini omaduste, füsioloogilise 
toime ning kontsentratsioonide kohta kohvijoogis. 

Töö käigus uuriti kofeiini sisaldust erinevates kohvisortidest valmistatud kohvijookides. Selleks 
eraldati valmistatud kohvijoogist kofeiin diklorometaani abil ja puhastati sublimatsiooni abil. 

Uurimistöö koostamisel kasutatud kirjanduse põhjal selgus, et kofeiin suudab inimorganismi 
mõjutada mitmel eri moel. Kofeiin tõstab aju ja organismi üldise ainevahetuse taset 10–20%. Kofeiin 
parandab sooritusvõimet lihtsate ning rutiinsete ülesannete korral, kuid pärsib keerulisemate 
ülesannete sooritamist ning annuses 3–9 mg kilogrammi keha kaalu kohta suurendab kestvust 
maksimumilähedaste füüsiliste harjutuste sooritamisel. 

Uurimistöö praktilise osa käigus jõuti järeldustele, et kofeiini sisaldus erinevate kohvisortide ubadest 
valmistatud kohvijookides on keskmiselt ~6,62 mg kofeiini ühe grammi jahvatatud kohviubade kohta. 
Kõige suurem on kofeiini kontsentratsioon Kenya kohviubade (6,95 mg) ning kõige väiksem Java 
kohviubade puhul (6,02 mg). 

Käesolev uurimistöö on jagatud kolmeks peatükiks. Esimene peatükk annab ülevaate kofeiini kui 
keemilise ühendi omadustest ning selle leidumisest erinevates toodetes ja taimedes. Teine peatükk 
kirjeldab kofeiini füsioloogilist mõju, selle ergutava toime põhjuseid ning liigtarbimisega seotud 
terviseriske. Kolmas peatükk keskendub läbi viidud laboratoorsetele töödele, millega püüti määrata 
kofeiini kontsentratsiooni kohvijoogis. Uurimistöö illustreerimiseks on kasutatud kolme joonist, 
milledes on välja toodud teemakohaste ainete struktuurivalemid ning võrreldud kofeiini sisaldust 
erinevate kohvisortide ubades. Samuti on lisatud tööle tabel, milles on välja toodud uurimistöö 
praktilise osa tulemused ning viie fotoga illustreeritud uurimistöö praktilise osa erinevaid etappe.  

Kofeiin on laialt kasutatav keemiline ühend, mida leidub erinevates toiduainetes ja ravimites. 
Põhjalike eestikeelsete väljaannete puudumise tõttu on käesolevat tööd võimalik kasutada 
õppematerjalina. Uurimistöös tuuakse välja kofeiini füsioloogilise omadused ning kõrvutatakse 
kofeiini kontsentratsioone erinevates kohvisortides. 
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Brauseri kasutamine 
 

Nikita Gorbatšjov, 11. klass 
Haabersti Vene Gümnaasium 

 
Juhendaja: Niina Botina (Haabersti Vene Gümnaasium) 

 
Osales: 

Õpilaste teadustööde riiklik konkurss 
 

 

Uurimistöö keskendub Interneti kasutamiseks sobiva brauseri leidmisele ja kasutamisele. Töö käigus 
viidi läbi brauserite kasutamise tiheduse võrdlev analüüs kogu maailma ja Eesti kontekstis. Analüüs 
põhines Interneti allikatel ja vanema astme kooliõpilaste täidetud ankeetidel. 

Töö ülesandeks oli pakkuda klassikaaslastele, õpetajatele ja teistele huvilistele erinevate brauserite 
kasutatavuse analüüse, arvestades nende kasutusmugavust ja töövõimekust.  

Analüüsides erinevate brauserite efektiivsust seati järgmised eesmärgid: 

 Maailmas kõige levinumate brauserite tutvustus 

 Brauserite efektiivsuse analüüs 

 Iga brauseri tugevate ja nõrkade külgede leidmine 

 Erinevate brauserite kasutamise tihedus vanemates klassides 

 Maailmas ja Eestis kasutatud brauserite kasutamise ja leviku võrdlus 

Uurimistöö läbiviimisel leidis autor, et Internet Explorerit kasutatakse maailmas kõige rohkem. Eestis 
läbiviidud uuringute alusel oli kõige populaarsem brauser 2012. aastal Mozilla Firefox. Töö praktiline 
osa koosnes kahe Tallinna kooli õpilaste ankeetide uurimisest. Eesti gümnaasiumis läbi viidud 
küsitlusest selgus, et kasutatuim brauser on Google Chrome, mis on ka autori arvates kõige arukam 
valik. 

Töö viimane osa koosneb küsitluse kirjeldusest, tulemustest ja tulemuste võimalike põhjuste 
selgitamisest. Lisatud on küsitlus ja lisainformatsioon brauserite ülemaailmse turuosa kohta. 

Uurimistöö aitab Interneti kasutajatel valida mugavaima brauseri kindlate tööülesannete jaoks.  
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Eesti naisjooksjate sportlik teekond lähtudes spordistatistikast 
 

Diana Halla, 11. klass 
Gustav Adolfi Gümnaasium 

 
Juhendajad: Keiu Põlluveer (Gustav Adolfi Gümnaasium) 

Liina Peel (Spordiklubi Leksi 44) 
 

Osales: 
Õpilaste teadustööde riiklik konkurss 

Tervishoiu ja meditsiinialaste teadustööde konkurss 
 

II preemia gümnaasiumiastmes õpilaste teadustööde riiklikul konkursil 
 

Uurimustöö „Eesti naisjooksjate sportlik teekond lähtudes spordistatistikast” koosneb kolmest osast 
ning on koostatud eesti keeles. 

Viimastel kümnenditel on maailma jooksutase tohutult tõusnud, seevastu Eestis jooksu areng on 
pidurdunud. Andekaid Eesti noori, kes oleksid võinud jõuda tipptasemele, on olnud väga palju, kuid 
keegi neist ei ole kaugele jõudnud. Uurimustöö eesmärgiks on välja selgitada, millised on 
noorjooksjate võimalused jõudmaks tipptasemele ja kas edu noorteklassis tagab koha täiskasvanute 
paremikus. Sellest tulenevalt on antud töös püstitatud hüpotees: täiskasvanute paremikku jõuavad 
pigem kesktasemel noorjooksjad, sest edu noorteklassis ei garanteeri edu täiskasvanute paremikus. 

Hüpoteesi tõestamiseks viidi läbi statistiline analüüs, mille vaatlusalusteks olid Eesti kõigi aegade 
edetabelisse jõudnud 10 parimat naist distantsidel 800m, 1500m ja 3000m ning noortest võeti 
samade distantside kümme parimat vanuses 13, 14 ja 15 eluaastat. Andmeallikatena kasutati Eesti 
kergejõustiku kõigi aegade ja hooaegade edetabeleid alates aastast 1958. 

Uurimuse tulemusena ilmnes, et hüpotees pidas paika, sest täiskasvanute edetabelisse jõudis 75 
uuritavast noorest vaid 3 sportlast. Kolmandik vaatlusalustest pidas tulemusspordis vastu vaid ühe 
aasta. Selle põhjal võib väita, et tugevad noorjooksjad ei jõua täiskasvanute paremikku. Võttes 
aluseks Eesti spordistatistika, on noorjooksjate võimalused jõudmaks tipptasemele üpriski kehvad, 
uurimusest ilmnes, et Eesti noorte paremikust jõudis tipptasemele kõigest 4% sportlastest. 

Uuringu käigus selgus, et keskmine vanus, millal alustasid Eesti kõigi aegade paremikku pääsenud 
naised tulemussporti, oli 16,7. Eesti kõigi aegade edetabelisse pääsenute parimad tulemused on 
saavutatud üpriski kõrges eas, 25,3-aastaselt ning neil kulus selliste tulemusteni jõudmiseks 
keskmiselt 9,4 treening- ja võistlusaastat. 

Käesoleva uurimustöö põhjal võib järeldada, et tugevad noorjooksjad ei jõua täiskasvanute 
paremikku, kuna väsivad nii vaimselt kui ka füüsiliselt enne täiskasvanute klassi jõudmist. Kõigest 
mõned üksikud vara spetsialiseerunud sportlased arenevad edasi ka täiskasvanuna.  

Varasemalt puuduvad uuringud antud valdkonnas. See on esmakordne, kui Eesti spordistatistika 
alusel vaadeldakse andekate noorsportlaste väljalangevuse probleemi. Uurimustöö „Eesti 
naisjooksjate sportlik teekond lähtudes spordistatistikast“ tuletab meelde sporditeooria alustalasid 
ehk vastupidavusalal tippu jõudmine eeldab kümnete aastate pikkust süsteemset ettevalmistust, 
mitte aga varajast spetsialiseerumist ning mitteeakohaste treeningute kasutamist.  
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Loomade hukkumise dünaamika Tallinn-Rapla-Türi maantee esimesel 27 
kilomeetril 
 

Johannes Hepner, 12. klass 
Kohila Gümnaasium 

 
Juhendajad: Heiki Hepner (Kohila Vallavalitsus) 

Edith Maasik (Kohila Gümnaasium) 
 

Osales: 
Õpilaste teadustööde riiklik konkurss 

 
 

Uuriti loomade hukkumist Tallinn-Rapla-Türi maantee kilomeetritel 1–27, Tallinna ja Kohila vahelisel 
alal. Andmeid hukkunud loomade kohta koguti perioodil 01.06.2008–01.06.2011 ja need kogus Heiki 
Hepner. Loomade hukkumine tuvastati autoga sõidu ajal. Hukkunud looma avastamisel fikseeriti 
loomaliik, hukkumise kilomeeter, korjuse asukoht teel, avastamise kellaaeg, see, millal oli korjus 
koristatud. 

Vaadeldaval perioodil loendati 117 hukkunud looma, mis teeb keskmiselt 39 looma aastas.  

Loomi hukkus 12 liigist: kährik, rebane, metskits, siil, orav, metssiga, jänes, nugis, tuhkur, mäger, kass 
ja koer. Kahe hukkunud looma puhul ei õnnestunud tuvastada liiki.  

Loomi hukkus vaadeldava maantee igal kilomeetril. Kõige ohtlikumad teelõigud asusid 19. ja 25. 
kilomeetril, kus hukkunuid loomi oli kõige rohkem. 19. kilomeetril hukkus 10 looma (3 kährikut, 4 
nugist ja 3 rebast) ja 25. kilomeetril hukkus 9 looma (1 kass, 4 kährikut, 2 metskitse, 1 nugis ning 1 
tuhkur).  

Kõige vähem ohtlikud lõigud asusid 7., 8., 11. ja 22. kilomeetril. Nendel maantee-lõikudel hukkus 2 
looma. 

Kõige rohkem hukkunuid loomi oli augustis, mil kokku hukkus 33 looma. Septembris hukkus 23  ja 
oktoobris 17 looma. Kõige vähem hukkunud loomi oli talvekuudel. Detsembris jäi auto alla üks loom 
(koer). Jaanuaris hukkus 2 looma ja veebruaris 3 looma. 

Kõige rohkem hukkus maanteel kährikuid (30 looma) ja kõige vähem mäkrasid, vaid 1 loom. 

Püstitatud hüpotees: Loomade hukkumine maanteel on sesoonne, leidis kinnitust, sest oluliselt 
rohkem kui teistel kuudel hukkus loomi augustis, septembris ja oktoobris. 

Lisaks vaadeldi töös ka perioodi, mil hukkunud looma keha teelt eemaldati. Korjuse võis teelt 
eemaldada mõni sellest toituv loom, inimene, kes viskas selle metsa või võttis kaasa või sõideti korjus 
autoga olematuks. 2/3 juhtudest eemaldati hukkunud loomade korjused teelt järgmise päeva 
jooksul. 
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Tsitaatsõnade tajumine ja mõistmine Tallinna Reaalkooli õpilaste hulgas 
 

Lotta Hiie, 11. klass 
Tallinna Reaalkool 

 
Juhendaja: Piret Järvela (Tallinna Reaalkool) 

 
Osales: 

Õpilaste teadustööde riiklik konkurss 
 

III preemia gümnaasiumiastmes 
 

Uurimistöö „Tsitaatsõnade tajumine ja mõistmine Tallinna Reaalkooli õpilaste hulgas“ eesmärk on 
uurida tsitaatsõnade kasutust keeles. Soovitakse välja selgitada tsitaatsõnade hääldamise tendentse, 
selle hulgas ka levinuima võõrkeele mõju, samaaegselt jälgida enamkasutatavate tsitaatsõnade 
mõistmist. 

Püstitati kaks hüpoteesi:  

 Kuna Eestis on õpilaste hulgas praegu domineerivaks võõrkeeleks inglise keel, siis vähetuntud 
tsitaatsõna või -väljendit hääldatakse pigem inglisepäraselt.  

 Sagedasti kasutatavate tsitaatsõnade tähendust ei mõisteta täielikult. 

Hüpoteeside tõestamiseks viidi läbi katse 36 õpilasega Tallinna Reaalkoolist. Katseisikutele esitati 17 
tsitaatsõna, mille pärinemiskeelt ja tähendust paluti märkida ning seejärel sõnu hääldada. 
Analüüsimiseks kasutati suuliste intervjuude lindistusi ning 36 kirjalikku ankeeti. 

Mõlemad esitatud hüpoteesid leidsid kinnitust. 

Intervjuude analüüsist selgus, et pea kõik õpilased peavad oma parimaks võõrkeeleks inglise keelt. 17 
esitatud tsitaatsõnast kuuel esines inglise keele mõjutusi häälduses. Inglise keele märkimine 
pärinemiskeelena oli sagedasim viga.  

Tsitaatsõnade tähenduste tundmine oli õpilaste hulgas suhteliselt vähene.  
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Valimisreklaamid ja nende osa valimistulemuste kujunemisel 
 

Signe Hint, 12. klass 
Võrumaa Kutsehariduskeskus 

 
Juhendaja: Külliki Kask (Tartu Karlova Gümnaasium) 

 
Osales: 

Õpilaste teadustööde riiklik konkurss 
 

 

Uurimistöö aluseks on 6. märtsil 2011 toimunud Riigikogu valimistega seonduvad valimisreklaamid, 
mida oli võimalik kätte saada Tartu valimisringkonnas Tartu linnas (valimisringkond nr 10) ja 
valimistulemused. Uurimistöös on analüüsitud ja võrreldud erinevate erakondade reklaame ning 
saavutatud valimistulemusi. Vaatluse alla on võetud see, milliste reklaamidega üritati võita valija 
tähelepanu ja poolehoid, kui palju kasutati erinevaid erakonna ja üksikkandidaadi reklaamimise 
võimalusi ning millised kommunikatsioonivahendid teabe edastamiseks valiti. 

Töö käigus selgus, et kõige sagedasemaks reklaami avaldamise kohaks oli 2011. aastal Tartu 
valimisringkonnas ajaleht.  

Uurimistööl oli kaks hüpoteesi: 1) erinevate erakondade valimisreklaamid on väga sarnased; 2) mida 
rohkem erakond või üksikisik end reklaamib, seda rohkem hääli ta kogub ning seda parem on 
valimistulemus. 

Esimene hüpotees tõestust ei leidnud. Valimiste ajal jagatud reklaamid olid erinevad.  
Reformierakonna ja IRL-i puhul võis näha, et reklaame kujundades arvestati USA 
reklaamipsühholoogide sõnastatud valimisedu võtete. Nimelt ennustavad USA reklaami- 
psühholoogid valimisedu nendele poliitikutele, kellel on tugev lõug ja põsesarnad, nurgeline otsmik, 
lühemad juuksed, kitsamad kulmud, mandlikujulised silmad, kitsamad huuled. Meeste juures 
mõjuvad hästi tumedad ametlikud riided, naiste juures formaalsed pluusid ja mitte liiga kontrastsed 
jakid koos lihtsate kaelaehete ja kõrvarõngastega. Kõige vähem olid vastavat soovitust järginud 
sotsiaaldemokraadid (nt Pikhofi punane avara kaelusega džemper).  

Teine hüpotees leidis osalist tõestust. Valimisreklaamide arvu ja kogutud häälte arvu võrdlus näitas, 
et valimisreklaamidesse kõige rohkem panustanud Keskerakond (24 erinevat reklaami) jäi Tartu linna 
valimisringkonnas neljandaks, kogudes vaid 16% häältest. Valimisreklaami jagamisel tuli teisele 
kohale Reformierakond (22 reklaami), kes sai valimistel ülekaaluka võidu. Kolmandat-neljandat kohta 
jagasid valimisreklaamide arvult IRL ja Sotsiaaldemokraatlik Erakond (13 reklaami). Neist esimene 
saavutas valimistel Tartu linnas 2. koha (25% häältest), teine aga 3. koha (19% häältest). 
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Antsla linna haigla lugu 
 

Riho Hommik, 11. klass 
Antsla Gümnaasium 

 
Juhendaja: Liivia Rebane (Antsla Gümnaasium) 

 
Osales: 

Tervishoiu ja meditsiinialaste teadustööde konkurss 
 

 

Uurimistöö teema „Antsla linna haigla lugu“ valik tulenes sellest, et olen Antsla vallas elanud oma 
senise elu ning enamuse arstiabist saanud just Antslas. Olen kursis Antsla elanike meeleoludega, mis 
on seotud Antsla Linna haigla töö alustamisega uues hoones 1962. aastal ja Antsla Linna haigla 
likvideerimisega. Palju probleeme on tekitanud uue röntgenaparaadi soetamine ja selle äraviimine. 
Mulle pakkus huvi Antsla Linna Haigla saamislugu ja saatus, varasem töökorraldus ja tänane olukord. 
Eesmärgiks oli teada saada Antsla Haigla toimimine ning sulgemise põhjused. Varasemad 
uurimistööd annavad üldise ülevaate Antsla meditsiiniteenuse ajaloost, keskendudes inimestele, kes 
antud valdkonnas Antslas on töötanud (Katrin Kool, Taavi Kannimäe, Raigo Paabut ja Raul Pukk 
2008).  

Antsla vallavalitsus kutsub oma viimases valla lehes kõiki praegusi ja endisi valla elanikke koguma 
mälestusi (mälestused, fotod, kaardid jne),  mis kuidagimoodi seonduvad Antsla vallaga.  

Ajaloo uurimine mälestuste põhjal annab noortele huvitavat materjali, mida tänapäevaga võrrelda, 
teha oma järeldused, õppida ajaloost. 2013. aasta on vaimse kultuuripärandi aasta. Seetõttu on selle 
aasta raames võimalik ja vajalik uurida oma kogukonna kultuuripärandit, kaasata pärandi nii vaimset 
kui ainelist poolt, igapäevast elu, inimeste arvamusi, ajalugu ja ajaloo sidet tänapäevaga.  

Käesoleva kvalitatiivse uurimistöö eesmärk on arhiivimaterjalidele, ajaleheartiklitele, intervjuudele ja 
varasematele uurimistöödele tuginedes kirjutada Antsla linna haigla lugu. Töö eesmärgist tulenevad 
alaeesmärgid on: 

 Anda lühike ülevaade Antsla linna ajaloost.  

 Anda lühike ülevaade meditsiiniteenuse varasemast ajaloost. 

 Pöörata tähelepanu Antsla Linna Haigla uue hoone ehitamise perioodile. 

 Kirjeldada uue hoonega seonduvat Antsla Linna Haigla töös, alates hoone ehituse vajadusest. 

 Kirjeldada muutusi, mis tulenesid meditsiinireformist. 

 Kajastada tänapäeva meditsiiniteenust ja sotsiaalteenust Antsla Vallas. 

Töö on jaotatud kaheks peatükiks. Esimeses peatükis antakse lühike ülevaade Antsla ajaloost. Teine 
peatükk „Meditsiiniteenus Antslas“ räägib põhjalikumalt Antsla linna haigla vajadusest, 
funktsioneerimisest ja asutuse reorganiseerimisest. Teine peatükk on jaotatud kaheksaks 
alapeatükiks. Töös on kokkuvõte, kasutatud allikate nimekiri ja lisad, viimast pean oma töö kõige 
huvitavamaks osaks. 
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Tallinna Reaalkooli 9.–12. klassi sportlaste toitumisharjumused ja nende 
muutumine kooliaastate jooksul 
 

Mikk-Markus Imala, 11. klass 
Tallinna Reaalkool 

 
Juhendaja: Kersti Veskimets (Tallinna Reaalkool) 

 
Osales: 

Õpilaste teadustööde riiklik konkurss 
 

 

Tänapäeval mängib sport paljude noorte inimeste elus väga suurt rolli, see on nii ajaviide kui ka 
eneseteostuse vahend. Selleks, et saavutada parimaid võimalikke tulemusi, peab sportlane olema 
teadlik toitumise põhireeglitest ja neid ka oma toitumiskavas rakendama. Niimoodi aitab ta kaasa nii 
oma edukusele kui ka tervisliku elustiili harrastamisele üldiselt. 

Põhjalikuma käsitluse all on tähelepanek, et noored sportlased ei tea õigest toitumisest piisavalt ning 
sellega seonduvalt ei toitu õigesti, et saavutada oma tulemustes maksimumi. Töö eesmärgiks oli 
teada saada, millised on Tallinna Reaalkooli 9.‒12. klasside sportlaste toitumisharjumused ning kui 
reguleeritud need on, et kaasa aidata sportlikule saavutusvõimele. 

Uurimusliku osana koostas autor küsitluse, mis sisaldas küsimusi nii toitumisharjumuste kui ka 
treeningkoormuse kohta. Kokku vastas küsimustikule 136 õpilast, kellest 69 olid noormehed ja 67 
tütarlapsed. 

Küsitlusest selgus, et Tallinna Reaalkooli 9.‒12. klassi sportlaste toitumisharjumused on üldjoontes 
vähe reguleeritud. Enamus vastanutest saavad aru tervisliku toitumise vajalikkusest, kuid ei ole 
endale selles osas kindlaid piiranguid seadnud. Ei saa väita, et sportlaste toitumisharjumused 
paranevad, kui nad jõuavad vanemasse klassi, millest järeldub, et kool ei ole see koht, kust saadakse 
oma teadmised tervisliku toitumise kohta. Selleks, et Eestil oleks hea sportlaste järelkasv, peaksid 
koolid õpilasi rohkem tervisliku toitumise teemal harima, seejuures mitte ainult õpetama toitaineid 
eraldi, vaid keskenduma tervikule ja andma kasulikke näpunäiteid, kuidas õpitut igapäevaselt 
rakendada. 

  



30 

 

Kose Pasunakoori ajalugu 
 

Laura Jõgisoo, 12. klass 
Kose Gümnaasim 

 
Juhendaja: Ly Renter (Kose Gümnaasium) 

 
Osales: 

Õpilaste teadustööde riiklik konkurss 
 

 

Valisin Kose Pasunakoori ajaloo uurimise teema sellepärast, et mängin 2011. aastast Kose 
Puhkpillikooris altsaksofoni. Teiseks põhjuseks võib pidada, et orkester tähistas 2011. aastal 130. 
aastapäeva. Töö eesmärgiks on anda ülevaade Kose Pasunakoori muusikalisest tegevusest, 
repertuaarist ja liikmeskonnast 130 aasta jooksul asutamisest kuni tänapäevani. 

Koori ajaloo uurimiseks intervjueerisin praegust dirigenti Olev Roosat ning töötasin läbi endise 
koorijuhi Voldemar Reimaa käsikirjalised materjalid koori ajaloost. Tutvusin muusikaajalugu 
käsitlevate kogudega Eesti Rahvusraamatukogus, Eesti Teatri- ja Muusikamuuseumis ning Harjumaa 
muuseumis. 

Kose Pasunakoori 19. sajandi lõpu ja 20. sajandi algus tegevuse peamiseks allikaks on Voldemar 
Reimaa koostatud käsikirjad ja vihikud aastast 1989 Olev Roosa erakogust ning Eesti Teatri- ja 
Muusikamuuseumi arhiivist. 20. sajandi II poolt käsitlev peatükk põhineb peamiselt Olev Roosa ning 
orkestri liikme Jaak Kruusi mälestustel. 

Kose Pasunakoori ajaloost on kirjutanud kursusetöö mahus Kaili Pern. Ärkamisaegse perioodi seltside 
tegevust ja kohalikku kultuurielus käsitletakse Riina Otsepa diplomitöös "Seltside tegevus XIX saj II 
poolel ja XX saj algul". 

Uurimistöö jaotasin viieks erinevaks peatükiks, millest neljas käsitletakse orkestri tegevust ning viies 
peatükk on kahe erinevate aastakümnete orkestri koosseisu ja repertuaari võrdlus. Ajaperioodide 
jaotamine on tingitud orkestri tegevuses esinenud pausidest ja kahe orkestri koosseisu võrdlus annab 
ülevaate kahest erinevast ajastust. 

Uurimistöö kõige raskemaks osaks osutus orkestri loomise ja maailmasõja eelse perioodi kohta 
materjali leidmine. Kasutada olid vaid Voldemar Reimaa mälestuste põhjal kirjutatud vihikud ning 
Kose Muusikaseltsi põhjuskiri.  

Kose Pasunakoori puhul võib märkimisväärseks lugeda, et vaatamata paariaastastele pausidele on 
orkestrikoor tegutsenud Kosel tänapäevani. Orkestri koosseisud on olnud püsivad, käesoleval ajalgi 
kuulub orkestrisse kaks meest, kes on mänginud orkestris juba alates kaheksakümnendatest 
aastatest. Orkestri elujõulisus tänapäeval sõltub väga palju sellest, kui palju noori õpib puhkpilli Kose 
Muusikakoolis. 

130 aastat tegutsenud Kose Pasunakoor on andnud olulise panuse piirkonna muusikaajalukku ja on 
tänavusel Kultuuripärandi aastal väärt käsitlemist. 
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Ravimtaimede kasutamine 
 

Kristin Lisette Jõgiste, 9. klass 
Pärnu Kuninga Tänava Põhikool 

 
Juhendaja: Lia Viller (Pärnu Kuninga Tänava Põhikool) 

 
Osales: 

Tervishoiu ja meditsiinialaste teadustööde konkurss 
 

 

Ravimtaimedeks peetakse taime või taime osa, mida hinnatakse selle raviomaduste poolest. 
Maailmas on umbes 380 000 liiki taimi, mida on juba tundma õpitud ja väga palju neid, mille 
kasulikkus vajab veel tõestamist.  

Paljude ravimtaimede toime on suunatud spetsiifilistele elunditele, aga paljusid kasutatakse eelkõige 
immuunsüsteemi tugevdamiseks või valu vaigistamiseks.  

Esimesed inimesed õppisid taimede tervistavat mõju tundma loomade käitumist jälgides.  

Tänapäeval püütakse kergemate ja väiksemate tervisehädade korral ise haigustest jagu saada. Abiks 
on elu jooksul kuuldud-nähtud perekesksed tarkused või siis pöördutakse teadjamate 
sõprade/tuttavate poole. Vanemate inimeste seas on rahvameditsiinist tuntud raviviisid jätkuvalt 
küllaltki populaarsed, noorte teadmisi võib pidada vägagi kesisteks.  

Meie küsitluse põhjal kasutab 42 inimest (82%) 51 vastanust ravimtaimi nii haiguste ennetamiseks 
kui ka erinevate tervisehädade korral, 7 (14%) vastanut ei usalda rahvameditsiini üldse ja 2 (4%) 
leiab, et immuunsüsteemi tugevdamiseks sobivad need küll.  

Ravimtaimi ostab apteegist 32 (63%) vastanut, 25 (49%) vastanut korjab taimi ise, kuid vahel käib 
neid hankimas ka apteegist. Sõpradelt ja tuttavatelt saab ravimtaimi 12 (32%) vastanut.  

Informatsiooni ravimtaimede kohta saadakse kõige rohkem sõpradelt ja tuttavatelt (28%), vähem 
hangitakse teadmisi massimeediast (27%) või pärineb informatsioon pereliikmetelt (23%). Kõige 
vähem otsitakse teadmisi ravimtaimede kohta internetist (12%) või saadakse neid lihtsalt juhuslikult 
(10%). Paraku usaldavad patsiendid kõiki muid infoallikaid rohkem kui meditsiinitöötajaid või ei 
pidanud nad vajalikuks mainida niigi mõistetavat võimalust.  

Kõik arstid olid arvamusel, et ravimtaimi tuleks kasutada eelkõige haiguste ennetamiseks, haiguse 
algstaadiumis või paralleelselt põhiraviga. Väga tähtsaks osutus väide, et ühtki ravimtaime ei 
kasutataks korraga palju ja pikaajaliselt. Mitut erinevat ravimtaime korraga ilma arsti või apteekriga 
nõu pidamata ei soovitatud kasutada, sest koosmõju võib kujuneda soovitule vastupidiseks.  

Meditsiinitöötajate arvates on kõige olulisemad ravimtaimed, mida peaks sisaldama koduapteek, 
järgmised: köömned, meliss, tammekoor, kummel, saialill, leesikas, mustikas, ingver, piparmünt, 
lavendel. 
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Järlepa raba matkarada 
 

Kadri Kaaret, 12. klass 
Tallinna Ühisgümnaasium 

 
Juhendaja: Merike Tuisk (Tallinna Ühisgümnaasium) 

 
Osales: 

Õpilaste teadustööde riiklik konkurss 
 

 

Üha kiirenev elutempo jätab meile järjest vähem aega looduses viibimiseks. Õnneks on Eesti 
rabamaastikud säilinud suhteliselt puutumatuna. Matkamine on tegevus, mis annab vahetu 
võimaluse selle maastikutüübi olemusega lähemalt tutvuda. 

Töö eesmärgiks oli Järlepa raba füüsilis-geograafiline iseloomustamine ja matkaraja koostamine, et 
täita tühimikku Lõuna-Harjumaa ja Põhja-Raplamaa matkaradade võrgustikus. Selleks püstitati 
hüpotees: Järlepa raba piirkonnas on piisavalt materjali inimeste loodusalaste teadmiste 
täiendamiseks.  

Uurimistöö jaotub tinglikult kaheks. Esimeses, üldteoreetilises osas vaadeldakse Järlepa raba ja selle 
lähiümbruse looduslikke erisusi. Käsitletakse raba geograafilist asendit, ala aluspõhja, pinnamoodi, 
kliimat, veestikku, mullastikku, taimestikku ja loomastikku. Antakse ülevaade inimmõjust. Töö teises, 
empiirilises osas kirjeldatakse uurimustöös kasutatud metoodikat ja kogutud materjale. Esitatakse 
saadud tulemused Järlepa raba ja -järve ning nende vahetu ümbruse loodusgeograafilistest 
aspektidest ja esitatakse nende põhjal koostatud detailne matkaraja kirjeldus. Arutletakse matkaraja 
tugevate ja nõrkade külgede üle. Antakse ülevaade ettevalmistustöödest, mis on vajalikud matkaraja 
üldkasutatavaks muutmisel ning arutletakse Järlepa raba matkaraja perspektiivsuse ja olulisuse üle 
Lõuna-Harjumaal ja Põhja-Raplamaal. 

Töö käigus leidis hüpotees, et Järlepa raba piirkonnas on piisavalt materjali inimeste loodusalaste 
teadmiste täiendamiseks, kinnitust. 

  



33 

 

Haapsalu ja Tallinna torustikuvee keemilise koostise võrdlev analüüs 
 

Kristina Kabitova, 11. klass 
Haabersti vene Gümnaasium 

 
Juhendaja: Marina Zahharova (Haabersti Vene Gümnaasium) 

 
Osales: 

Õpilaste teadustööde riiklik konkurss 
Tervishoiu ja meditsiinialaste teadustööde konkurss 

 
 

Minu uurimistöö eesmärgiks oli keemilisel meetodil kloriidide määratlemine Tallinna Linna 
Tervishoiuameti laboratooriumis aadressil Kotka 3. 

Oma töös sõnastasin hüpoteesi, et Haapsalu linna joogivesi sisaldab rohkem kloriid-ioone kui Tallinna 
linna joogivesi. Töös leidis minu hüpotees kinnitust. 

Uurimistöös olid järgmised ülesanded: 

1. Valida välja linnaosad veeproovide võtmiseks. 
2. Võtta proove Tallinna kolmest linnaosast – Õismäe, Kesklinn ja Kristiine. 
3. Määrata võetud proovides kloriidide sisaldus. 
4. Võrrelda kloriid-ioonide esinemise rohkust Tallinna ja Haapsalu ühisveevärgi joogivees. 

Uurimuse kokkuvõtteks võib öelda, et töö alguses püstitatud eesmärgid ja ülesanded on edukalt 
täidetud. 

Uurimus näitas, et Tallinna joogivesi ei erine märgatavalt kloriid-ioonide sisalduse poolest Haapsalu 
joogiveest. Haapsalu linna joogivesi sisaldab 90 mg/l kloriid-ioone, aga Tallinnas on neid 26 mg/l. 
Kloriidide hulk uuritud veeproovides ei ületanud lubatud piirnorme.  

Oletatavasti on erinevus tingitud sellest, et Tallinna joogivesi tuleb Ülemiste järvest, aga Haapsalu 
elanikud joovad puurkaevuvett. 

Minu poolt võetud veeproovide keemilise analüüsi tegin Tallinnas Tervishoiuametis, Kotka 3. 
Planeerin jätkata oma tööd, uurides kahjulikke ainete esinemist Eesti territooriumil paiknevates 
veekogudes.  

Tundsin uurimustöö vastu väga suurt huvi. Eriti paelus mind kloriid-ioonide keemilise analüüsi 
meetod, mida nimetatakse titreerimiseks. 

Antud töö aitas mul omandada oskusi ja teadmisi uurimustöö kirjutamise ja vormistamise kohta. 
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Vaba aja veetmise võimalused Kuressaares 
 

Joanna Kajak, 10. klass 
Kuressaare Gümnaasium 

 
Juhendaja: Sirje Kereme (Kuressaare Gümnaasium) 

 
Osales: 

Õpilaste teadustööde riiklik konkurss 
 

 

Vaba aeg on igapäevastest kohustustest (õppimine, töö ja muud kodused kohustused) vaba aeg, 
mida inimene saab kasutada endale meelepärasel viisil. Kuresaares on palju huviringe ning muid 
asutusi, kus saavad igas eas inimesed aega mõistlikult ja kasulikult sisustada.  

Antud teema on valitud, kuna autor tunneb huvi kodulinn Kuressaare huvikeskuste ja -ringide kohta.  

Antud töö läbiviimiseks püstitati järgmised küsimused: 

 Huviringide rohkus ja mitmekesisus. 

 Inimeste aktiivsus ringides. 

 Erinevate vanusegruppide võimalused Kuressaares vaba aja veetmiseks. 

Uuring viidi läbi Google Docsi keskkonnas ajavahemikus 16.01.2013‒01.02.2013. 

Uuringu meetodiks oli ankeetküsitlus, milles esitati kokku 20 küsimust. Uuringus osalesid Kuressaare 
ja lähiümbruse elanikud. Vastanuid oli 70, kellest 29 olid mehed ja 41 naised. Vastajate elukohad 
jagunesid kolmeks: linnas (49 inimest), linna lähistel (7) ning maal (14). Uurimus oli suunatud 
eelkõige Kuressaare noortele, millega nad tegelevad ning millised on nende arvamused vaba aja 
veetmise võimaluste kohta Kuressaares. 

Küsitluse analüüsimisel saadi teada järgmist: 

 Noored osalevad aktiivselt trennides/huviringides. 

 Kulutused trennidele, huviringidele on suured. 

 Noored passiivsed noorteprogrammide ja -projektide suhtes. 

 Kuressaare vajab muutust. 

Töös püstitatud hüpoteesidest said uuringu põhjal kinnitust: 

 Noored käivad aktiivselt erinevates trennides/huviringides. 

Autor loodab, et uurimustöö paneb noori rohkem mõtlema nende võimaluste peale elus 
läbilöömiseks ning annab lükke noortele tegutseda parema ja huvitama elu nimel.  
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Murdesõnade tundmine tänapäeva kooliõpilaste hulgas 
 

Silvian Karu, 12. klass 
Tartu Kivilinna Gümnaasium 

 
Juhendaja: Urve Parveots (Tartu Kivilinna Gümnaasium) 

 
Osales: 

Õpilaste teadustööde riiklik konkurss 
 

Valisin teema „Murdesõnade tundmine tänapäeva kooliõpilaste hulgas“, kuna keel on lühikese aja 
jooksul väga palju arenenud ning muutunud. Peale selle, et tekkis huvi selle vastu, millised 
murdesõnad  noorte seas kasutust leiavad ja kui palju õpilased murretest aru saavad.  

Uurimistöö peamiseks eesmärgiks oli välja selgitada, kas ja kui palju saavad kooliõpilased 
murdesõnadest ja -tekstidest aru. Lisaks leidis kajastamist, et kas on võimalik tõmmata piiri 
murretest arusaajate vahel sooliselt või vanuseliselt; kas murrete mõistmine on otseselt seotud 
eelneva murdetaustaga ning kas murrete mõistmine erineb kooliti.  

Eesmärgini jõudmiseks kasutasin küsitlusepõhist analüüsi. Küsitluses uuriti õppurite arusaamist 
murdesõnadest, -lausetest ja -tekstidest. Kasutatud oli viit erinevat murret: Kihnu, Mulgi, Setu, Võru 
ja kirderanniku. Küsimustik jaotati kolme vanusegrupi õpilaste vahel: 11–12aastased; 14–15aastased 
ning 17–18aastased, kes õpivad neljas Eesti koolis: Tartu Kesklinna Koolis, Tartu Kivilinna 
Gümnaasiumis, Hugo Treffneri Gümnaasiumis  ja Tallinna Reaalkoolis.  

Uurimusest selgus, et murretest arusaamine on pigem erand kui reegel ning üleüldist arusaamist on 
vähe. Murretest arusaamine erines kooliti: HTG 11. klassi õpilased saavad murretest paremini aru kui 
Kivilinna samavanad õppurid. Põhikoole võrreldes olid Tartu Kesklinna Kooli õpilased paremad 
murdemõistjad kui Tallinna Reaalkooli põhikooliõpilased.  

Üllataval kombel erines murrete mõistmine Põhja- ja Lõuna-Eesti koolides, kus Tartu õpilased said 
paremini aru Mulgi murdest kui pealinna õppurid.   

Täpsemat uurimist vajab see, miks neiud saavad murretest paremini aru kui noormehed ning miks ei 
ole murdetaust ainus määrav asi murretest arusaamise juures – peaaegu samal tasemel said 
murretest aru need noored, kes on murretega seotud igapäevaselt, näiteks on koduseks keeleks 
mõni murre või murrak, ning need, kel puudub pidev kokkupuude murretega. 
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Dieedi negatiivne mõju organismile 
 

Julia Katskova, 11. klass 
Maardu Gümnaasium 

 
Juhendaja: Svetlana Atajants (Maardu Gümnaasium) 

 
Osales: 

Õpilaste teadustööde riiklik konkurss 
Tervishoiu ja meditsiinialaste teadustööde konkurss 

 
 

„Mida süüa, et kõhnuda?“ See küsimus piinab suurt osa meie inimkonnast.  

Töö teemaks on dieteetika uurimine läbi aegade, missugust negatiivset mõju ning haigusi ja häireid  
võib dieet kaasa tuua. Töös koguti ja uurite vastanute arvamused probleemist ja toodi välja 
võimalikud uurimisülesande lahendused.  

Uurimistöö teema aktuaalsus põhineb sellele, et iga naine püüdleb ilu ideaali poole, tähtis aspekt on 
kaunis figuur.  

Uurimistöö eesmärgiks on dieet ja uurimisobjektiks naise organism. 

Antud uurimisöö eesmärk on uurida, milliseid negatiivseid külgi võib tuua dieedipidamine. Eesmärgi 
saavutamiseks püstitati järgmised ülesanded: 

1. Uurida, mis on dieteetika ja selle ajalugu. 
2. Analüüsida dieedi negatiivseid külgi. 
3. Viia läbi küsitlus ja vaatlus. 
4. Üldistada saadud informatsiooni ja analüüsida korrapärast toitumist. 

Antud ülesannete lahendamiseks kasutati järgmisi uurimismeetodeid: töö kirjandusega ja selle 
analüüs, uuritud andmete üldistamine ja võrdlus, vaatlused ning anketeerimine.  

Töös püstitati hüpotees, et dieet on organismile kahjulik. 

Töö kirjutamiseks kasutas autor ainult venekeelseid allikaid ja tõlkis need eesti keelde.  

Uurimistöö meetoditeks olid uurimine, analüüs, saadud andmete üldistamine, videomaterjali 
vaatamine ning empiiriline uuring. 

Töö tulemusel tehti järeldused:  

Dieedi kasutamisel peab lähtuma organismi individuaalsetest vajadustest. Vale dieeti valides võib 
haigestuda või võib tekkida ülekaal. Küsitletud erinevas vanuses naised on kasutanud kaalu 
alandamiseks dieete ning saavutanud soovitud tulemuse, aga hiljem on nende algkaal taastunud. 
Enamus küsitletutest väidavad, et sport võib  asendada dieeti. Küsimusele dieedi kahjulikkusest või 
kasulikkusest vastati nii jaataval kui eitavalt. Korrapärast toitumist uurides tehti kindlaks, et kõige 
sagedamini kasutatakse kaalu alandamiseks dieeti, sportimist või näljutamist. Õigem ja efektiivsem 
oleks kasutada sporti ja dieeti. Hüpotees, et dieet on organismile kahjulik, leidis osalise tõestuse. 
Teoreetilises uuringus hüpotees tõestus, empiirilises aga mitte. 

Uurimuse autor tuli järeldusele, et ei tohiks kasutada dieeti, vaid peab olema tervislik eluviis, et ei 
tekiks toitainete puudujääki. 

  



37 

 

15 aastat teatrisuve Vargamäel 
 

Kadri-Ann Kertsmik, 12. klass 
Paide Gümnaasium 

 
Juhendaja: Kersti Kertsmik (Paide Gümnaasium) 

 
Osales: 

Õpilaste teadustööde riiklik konkurss 
 

 

Uurimistöö „15 aastat teatrisuve Vargamäel“ annab ülevaate Vargamäe teatrisuvedest, sisaldades 
intervjuusid lavastajate, kunstniku, näitlejate, kohaliku kogukonna liikmete ja teatrikülastajatega. Töö 
autor on ise tihedalt seotud teatrisuvede ja Vargamäega.  

„Igal kohal on oma kohavaim, mis mõnele füüsiliselt tuntav ja vaimselt tajutav. Paik on ilus ja 
inspireeriv. Lisaks on Tammsaare ise alati kohal.“ Nii mõtleb lavastaja Üllar Saaremäe Vargamäest. 
Intervjuudest tuli välja Vargamäe omapära. See on paik, mis ise mängib lavastusega kaasa ja on üks 
osa sellest. Vastanud leidsid, et kõik nad lahkusid Vargamäelt positiivsete emotsioonidega ning alati 
on nad võimalusel nõus sinna ikka ja jälle tagasi tulema. „See koht on võimsa väega, see koht haarab 
endasse ja ei lase lahti. Nüüd tulen ma Vargamäele nagu koju,“ sõnas näitlejanna Ülle Lichtfeldt. 

Töö käigus selgus, et kõige populaarsemad on romaani „Tõde ja õigus I“ põhjal tehtud lavastused. 
Samas on Vargamäel lavastatud ka „Tõe ja õiguse“ ülejäänud osi. Mängupaikadeks on otsitud uut ja 
vana. Mängitud on Väljamäe erinevatel põldudel, rehe all, saunikute juures, kiigeplatsil, soosaarel, 
viljakuivatis ning samuti aida lakas. Uudsust on sisse toodud etenduse alguse või pikkusega: 
varahommikune etendus Araste soosaarel või hilisõhtune Põhjalaval ja teatrimaraton, mis kestis 22 
tundi. Töö lisas on kokkuvõtlik tabel etenduste kohta ja ülevaatlik kaart etenduste mängupaikadest. 

Uurimusest selgus, et kõige tihedamad sidemed läbi aegade on olnud Rakvere Teatriga. Samuti on 
koostööd tehtud Tallinna Linnateatri, Endla Teatri, Viljandi Ugala ja Viljandi Kultuuriakadeemiaga. 
Neljal korral on teatritegemise produtseerijaks olnud Albu vald. 

Selgus, et tähtis roll etenduste korraldamisel on vallal, muuseumil ja kogukonnal ning kui üks neist 
lülidest puuduks, siis suveetendusi Vargamäe Väljamäel Eesti teatrisõber ei naudiks. Iga lüli mängib 
erinevat, kuid tähtsat rolli. Kogukond saab olla tugev, kui on olemas ühised huvid ja ettevõtmised. 
Muuseumil ja vallale on see kui kaubamärk, mille kaudu tutvustatakse valda ning tuuakse Vargamäe 
eestlastele lähemale. 

Antud tööd on kindlasti võimalik jätkata. See uurimustöö tõi välja vaid osa väga tihedast 
kultuuriperioodist, mida Vargamäel on 15 aasta jooksul tehtud. Autor loodab, et teatrisuved 
Vargamäel jätkuvad ka edaspidi. Omaette huvitav oleks etenduste külastavuse analüüsimine või 
keskendumine ainult lavastajatele kui isikutele. 

See uurimistöö antakse A.H. Tammsaare muuseumile Vargamäel. 
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Migreen ja selle probleemi ilmingud Eesti rahval 
 

Liisi Kippak, 10. klass 
Kuressaare Gümnaasium 

 
Juhendaja: Sirje Kereme (Kuressaare Gümnaasium) 

 
Osales: 

Õpilaste teadustööde riiklik konkurss 
Tervishoiu ja meditsiinialaste teadustööde konkurss 

 
 

Migreen on üks kroonilise peavalu alaliike, mille põhiliseks sümptomiks on pulseeriv, tihti ühepoolne 
peavalu, millega enamasti kaasneb iiveldustunne. See tuleneb veresoonte ja närvide reageerimisest 
välistele ärritustele. Ärritajateks on paljud erinevad tegurid: valgus, müra, pinge, stress ja mitmed 
muud tegurid. Migreen on enamasti päritav haigus, mis levib teadmata põhjustel edasi eelkõige 
naisliini pidi. Migreeni haigestutakse sageli noores eas. Pärast 40. eluaastat muutuvad peavaluhood 
tavalisest harvemaks ja tihti võib hakata esinema kaelast lähtuvaid pingepeavalusid. Ligi 10–15 
protsenti Eesti elanikkonnast kannatab migreeni all.  

Antud teema sai valitud, kuna autor ise kannatab migreeni all. Teema kohta antakse töös palju 
erinevaid arvamusi ning vähe teavet. Sooviks leida kindlaid fakte, mis aitaks nii migreeni alla 
kannatajaid kui ka neid, kes võivad sellesse haigusesse jääda.   

Küsitluse analüüsimisel saadi teada järgmist:  

 kui tihti esineb peavalusid ja kui tugevad need on;  

 millised on migreeni tunnused ja sümptomid;  

 mis tegurid vallandavad migreenihoogusid ja kuidas neid ravida või leevendada;  

 kui paljud Eesti inimesed põevad migreeni;  

 kuidas on migreen muutnud haigestunu elu;  

 kuhu pöörduda migreeni puhul abi saamiseks.  

Töös püstitatud hüpoteesid said kinnitust:  

 naised kannatavad rohkem migreeni all kui mehed;  

 migreen on ravimatu haigus;  

 migreen on päritav haigus, mis saadakse eelkõige naisliini pidi;  

 Eestis on migreen väga laialdaselt levinud;  

 migreen muudab oluliselt elu kvaliteeti. 
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Vaikne järv ja sellega seotud elustik 
 

Toomas Kirotar, 11. klass 
Elva Gümnaasium 

 
Juhendaja: Geil Siim (Elva Gümnaasium) 

 
Osales: 

Õpilaste teadustööde riiklik konkurss 
 

 

Käesoleva uurimustöö eesmärgiks oli uurida Vaikse järve vee olukorda ja järvega seotud elustikku. 
Selle jaoks viidi järve ääres läbi vaatlusi ja koguti andmeid, et määrata ära võimalikult palju taime- ja 
loomaliike. 

Töö sissejuhatuses pandi paika kaks hüpoteesi: 

1. Vaikse järve vesi on inimkasutuse tagajärjel kergelt saastunud. 
2. Vaikse järve puhul on kaitse põhjus ilus maastik. 

Läbi töötatud materjali ja iseseisva uurimise põhjal võib hüpoteeside kohta teha järeldused: 

 Vaikse järve vesi on väga heas korras. Veesaastet ei esine. 

 Kaldaäärse risustamine ja muu inimtegevus pole mõjutanud vee kvaliteeti 

 Omadused, mis teevad Vaikse järve kaitsevääriliseks on: 
o Ilus maastik 
o Hea asukoht puhkuseks (telkimine, matkamine) 
o Koht hobidega tegelemiseks (kalapüük, ujumine) 
o Elukeskkond paljudele (ohustatud) liikidele 
o Hea veekvaliteet 

Kindlasti oleks võimalik antud uurimustööd mitmes suunas edasi arendada. 

Ideid edasisteks uurimusteks: 

 Kas Vaikse järve puhul hetkel rakendatavad kaitsemeetmed on piisavalt ranged, et säilitada 
veepuhtust ka edaspidi? 

 Vaikse järve seeneriik. 

 Vaikse järve teke ja kinnikasvamine. 

 Kas Vaiksesse järve oleks võimalik sisse tuua mõnd uut kalaliiki? (mis liikidel oleks võimalus 
püsima jääda? Missugused oleksid võimalikud mõjud veekogule?) 
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Pärnu Rääma Põhikooli III astme õpilaste toitumisharjumused 
 

Birgit Klein, 8. klass 
Pärnu Rääma Põhikool 

 
Juhendaja: Arina Galkin (Pärnu Rääma Põhikool) 

 
Osales: 

Tervishoiu ja meditsiinialaste teadustööde konkurss 
 

 

Toitumine on toidu tarbimine, selle kehaomaseks muutmine ja jääkide väljutamine. Õigeks 
toitumiseks peab teadma, milliseid toiduained on inimesele vajalikud. Ükski toiduaine ei sisalda kõiki 
vajalikke toitaineid ja seetõttu peab toituma mitmekülgselt. Mitmekesist ja segatoitu sööv terve laps 
saab vajaliku vitamiinikoguse toiduga ega vaja täiendavaid vitamiinipreparaate. 

Käesolevas töös püütakse küsitluste põhjal välja selgitada Pärnu Rääma põhikooli 7., 8. ja 9. klassi  
õpilaste suhtumist toitumisharjumuste tervislikkusesse ja koolitoitu. Küsitlusele vastas 73 õpilast. 
Analüüsides õpilaste vastuseid toidu tervislikkuse, erinevate toiduainete tarbimise ja koolitoidu 
mittesöömise põhjuseid, pakutakse välja võimalikke lahendusi teel tervislikuma tervisekäitumise 
poole. 

Uurimistöö eesmärgiks on selgitada välja põhikooli III astme õpilaste suhtumist toitumisharjumuste 
tervislikkusesse ja koolitoitu ning saadud tulemuste põhjal pakkuda välja lahendusi õpilaste 
toitumisharjumuste tervislikumaks muutmiseks. 

Vastavalt eesmärgile kavandatakse järgmised ülesanded:  

1. Selgitada õpilaste toitumisharjumusi Rääma kooli 7., 8. ja 9. klassi õpilaste hulgas. 
2. Uurida hommikusöögi söömist ja mida süüakse enne kooli.  
3. Uurida, mida süüakse koolis ja hinnet koolilõunale. 
4. Analüüsida koolitoidu mittesöömise põhjusi.  
5. Uurida joogieelistusi. 
6. Uurida õpilaste kehamassi indeksit. 
7. Esitada võimalikke lahendusi, mis aitaksid muuta õpilaste toitumisharjumusi tervislikumaks ja 

õpilaste suhtumist koolitoitu.  

76% õpilastest sööb hommikul kodus enne kooli ning enamus eelistab võileibu. Hommikusööki pidas 
tähtsaks 81% vastanutest. 78% õpilastest söövad koolilõunat. Koolilõuna mittesöömise põhiliseks 
põhjuseks kujunes see, et koolitoit ei maitse. Koolis pakutavat toitu peetakse pigem tervislikuks. Kuid 
tervislikkuse mõiste jäi paljudele arusaamatuks, kuna tervislikuks peetakse seda, mis kõige rohkem 
maitseb. Üldiselt hinnati koolitoitu rahuldavalt. 

Õhtusöögiks süüakse enamasti praadi (kartul ja kaste/viiner).  

48% õpilastest ei soovi oma toitumises midagi muuta ning on oma harjumustega rahul. Nendest, kes 
soovisid midagi muuta, soovis enamus toituda tervislikumalt. 10 õpilast ei osanud arvamust 
avaldada. 

Spordiga tegeleb 70% küsitletud õpilastest. Peale sportimise jalutatakse ka sõpradega linna peal. 

Ülekaal on tuvastatud 16 õpilasel, mis on 22% uuritud kontingendist. 

Tulemuste põhjal võib järeldada, et õpilastel puudub õige arusaam tervislikkust toitumisest. Seda 
arusaama saaks kujundada koolitundides.  
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Sõja eetika 
 

Toomas Matthias Kokk, 12. klass 
Pärnu Ühisgümnaasium 

 
Juhendaja: Peedu Sula (Pärnu Ühisgümnaasium) 

 
Osales: 

Õpilaste teadustööde riiklik konkurss 
 

 

Uurimistöö käigus selgus, et sõja eetikat puudutavaid valdkondi on oluliselt rohkem kui autor 
esialgselt eeldas. Üllatuse valmistas õiglase sõja teooria ja patsifismi erinevate jagunemiste rohkus 
ning nende detailsus. Pettumuse valmistas aga eestikeelsete niigi väheste allikate ebapiisav materjal, 
mis autori arvates vajaks tõsisemat ja sügavamat uurimist, kuna uurimistöös kajastatud teemad on 
autori silmis väga olulised ja maailmas üha enam kõneainet tekitavad.  

Uurimistöö eesmärgiks oli hinnata abiturientide eetilisi tõekspidamisi vanuses 18–19 eluaastat. Kuna 
internetikeskkonnas koostatud küsitluse andmebaas ei võimaldanud koostajal eristada iga vastaja 
tulemusi selleks maksmata, ei saanud autor eristada meesabiturientide vastuseid naisabiturientide 
vastustest. Sellegipoolest pidas autori hüpotees paika: küsitlusele vastanud abiturientide seas 
väärtustati elu kõrgelt ning pooldati sellest tulenevat humaanset sõjavangide kohtlemist.  

Kuigi läbiviidud küsitlusest võttis osa oodatust vähem õpilasi, leiab autor, et saadud andmeid saab 
pidada suhteliselt usaldusväärseteks, sest kõik vastajad vastasid küsimustele oma vabast ajast ning 
seega vabast tahtest. Sellisel viisil saadud andmed on ehk usaldusväärsemad kui need, mida 
kogutakse koolitunnis paberankeetide kaudu, sest sellises situatsioonis leidub üldjuhul õpilasi, kes 
tegelikult uuringus osaleda ei soovi ning vastavad seetõttu esitatud küsimustele üpris hoolimatult. 

Autor leiab, et koostatud uurimistöö täitis oma eesmärgi: lisaks läbiviidud uuringule tutvustati 
lugejale põhjalikult ja üksikasjalikult nii sõja eetikat kui ka patsifismi. Küsitluse tulemuste põhjal võib 
kokkuvõtlikult järeldada, et nii Pärnu Ühisgümnaasiumi kui Norra St. Hallvardi keskkooli abituriendid 
omavad piisavalt häid eetilisi teadmisi ja tõekspidamisi, et pidada neid moraalseteks ja küpseteks 
inimesteks. 

Säärane uuring kahe erineva riigi kooli vahel on autori arvates suurepärane võimalus mõlema kooli 
jaoks, kuna lähendab nendevahelisi suhteid nii õpetajaskonna kui õpilaste vahel. Rahvusvahelise 
tähtsusega uurimistöö koostamine osutus autori jaoks väga väärtuslikuks kogemuseks. 
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Vene mitteametlik kiri XIX sajandi esimesel poolel ja tänapäevane 
paberikirja žanri evolutsioon 
 

Ekaterina Kolesova, 11. klass 
Narva Soldino Gümnaasium 

 
Juhendaja: Alevtina Tarjan (Narva Soldino Gümnaasium) 

 
Osales: 

Õpilaste teadustööde riiklik konkurss 
 

 

Töö eesmärk on välja selgitada paberkirja žanri sarnasused ja erinevused XIX sajandi esimesel poolel 
ning tänapäeval. Töö läbiviimiseks püstitati kaks hüpoteesi: 

 Paberkirja žanr on läbi teinud mitu olulist vormi ja sisu muutust. 

 Kiri oma klassikalises (paberivormis) variandis pole tänapäeval populaarne. 

Mõlemad esitatud hüpoteesid leidsid töö käigus kinnitust.  

Töö ülesanneteks sai uurida antud teema kohast kirjandust, lugeda XIX sajandi esimesel poolel 
elanud tuntud vene inimeste kirju, uurida tänapäevaste kirjade tekste: elektroonilisi ja paberkandjal, 
anketeerida Narva Soldino Gümnaasiumi 10.–12. klassi õpilasi ning võrrelda, analüüsida ja üldistada 
saadud informatsiooni. Uurimisobjektideks on IX sajandi esimesel poolel elanud tuntud inimesed ja 
10.–12. klassi õpilased. Ankeetküsitlus viidi läbi 77 Narva Soldino Gümnaasiumi 10.–12. klassi õpilase 
hulgas. 

Uurimistöös kasutati järgmisi meetodeid: kirjanduse uurimine, kirjade analüütiline lugemine ja 
võrdlev analüüs, tulemuste anketeerimine ja võrdlemine ning saadud teabe süntees.  

Töö koosneb teoreetilisest ja uurimuslikust osast.  

Läbi viidud uurimuse alusel saab teha teha kokkuvõtte, et paberkirja žanr kajastab eredalt ühiskonna 
arenemise ajalugu, kultuuri üldist seisundid ja inimeste vaimseid vajadusi. 

Antud uurimistöö materjale võib kasutada vene keele tunnis, kirjanduses ja ajaloos. 

  



43 

 

Paide edelaosa puisniidu taimede viljade ja seemnete mitmekesisus 
oktoobris 2012 
 

Anett Kollin, 11. klass 
Paide Ühisgümnaasium 

 
Juhendaja: Maarika Männil (Paide Ühisgümnaasium) 

 
 

 

Õistaimed võivad paljuneda vegetatiivselt või suguliselt. Sugulise paljunemise organiks on taimedel 
õis, millest areneb vili. Vilja sees küpsevad seemned. Viljad jagunevad veesisalduse alusel kuiv- ja 
lihakviljadeks. Lihakviljade levinumad tüübid on mari, õunvili ja luuvili. Kuivviljade tüüpideks on 
kupar, kukkur, kaun, kõder, pähkel, tõru, seemnis ja teris.  

Teades, et puisniit on kõige liigirikkam taimekooslus, on antud uurimistöö eesmärgiks välja selgitada 
viljade ja seemnete mitmekesisus Eesti liigirikkaimas taimekoosluses Paide edelaosas asuva puisniidu 
näitel. Töö eesmärgi täitmiseks koguti oktoobris 2012 puisniidul esinenud taimeliigid, millel olid viljad 
koos seemnetega küljes. Viljad ja seemned kuivatati, mikroskopeeriti ja pildistati ning koostati 
võrdlevad tabelid viljatüüpide kaupa. Kogutud  seemnetest tehti koolile kogu, mida saab kasutada 
õppematerjalina ainetundides. 

Lisaks taheti uurida, kui põhjalikult on kirjeldatud veebipõhises määrajas Eesti Taimed  konkreetsete, 
töö käigus kogutud taimeliikide  viljad ja seemned. 

Kuna mõte koostada uurimistööd tekkis alles sügisel, siis oli võimalik tööks vajalikku materjali koguda 
oktoobrikuus 2012. Töö tulemusena leiti oktoobris puisniidult kokku viljade ja seemnetega 33 
erinevat taimeliiki, milledel esines kokku seitse erinevat viljatüüpi. Kõik olid kuivviljad ning 
levinumaks olid kupar ja teris, mis esinesid kumbki kaheksal taimeliigil. Seemnis ja pähklike esinesid 
kuuel, kaksikseemnis ja  kukkur kahel ja kaksikpähklike ühel taimeliigil. Seda, et kõige rohkem esines 
kupart ja terist, võib pidada ootuspäraseks põhjusel, et puisniidu taimestikust valdava osa 
moodustavad kõrrelised, millede viljatüübiks on teris. Kupar on aga levinuim viljatüüp õistaimedel. 

Selgus, et viljade iseloomustused kasutatud veebimäärajas ei olnud väga põhjalikud ja süsteemsed. 
Kõikide viljade kohta ei olnud välja toodud kuju, värvust, ehituslikke iseärasusi. Sageli oli nimetatud 
vaid üks kuni kaks tunnust, näiteks vilja värvust ja kuju. Seemnete kirjeldused olid aga 
üksikasjalikumad, sisaldades peaaegu alati nii kuju, värvust kui suurust. Seega on veebimäärajas 
põhjalikud kirjeldused seemnete, kuid mitte viljade kohta.  

Võib öelda, et puisniidu mitmekesine taimestik on aluseks ka viljade ja seemnete suhteliselt suurele 
liigirikkusele isegi hilissügisel, oktoobrikuus. Käsitletud teemat peaks edasi uurima ja täiendama ka 
koolis loodud seemnekogu.  
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Rasva ja valgu sisalduse määramine hommikuhelvestes ja saadud sisalduse 
võrdlus pakendiväärtustega 
 

Anita Kuprijanovitš, 12. klass 
Tallinna Inglise Kolledž 

 
Juhendaja: Lilian Kippasto (Tallinna Inglise Kolledž) 

 
Osales: 

Õpilaste teadustööde riiklik konkurss 
Tervishoiu ja meditsiinialaste teadustööde konkurss 

 
I preemia tervishoiu ja meditsiinialaste teadustööde konkursil 

 

Selles uurimistöös olen püstitanud uurimisküsimuse: Milline erinevus on rasva ja valgu sisalduses 
kuues erinevas hommikuhelbe tootes, võrreldes nende koguseid pakendiväärtustega pärast seda, kui 
hommikuhelbed on analüüsitud kuivatus-, Soxhlet toorrasva- ja Kjeldahl-meetodi järgi? 

Töö eesmärk on teha kindlaks, kas meetodid, mis on kasutuses tööstuslikus hommikuhelveste 
analüüsis, annavad sarnaseid tulemusi pakendiväärtustele, kui nad on viidud läbi Soxhlet toorrasva- 
ja Kjeldahl-meetodi järgi? 

Hommikuhelveste tüübid, mis on kasutatud selles eksperimendis, on valitud küsimustiku alusel,  mille 
viisin läbi oma kooli gümnaasiumiõpilaste ja oma pereliikmete hulgas. Rasvade ja valkude koostist 
määratakse katseliselt minu muudetud meetodite järgi. Katsed viiakse läbi Tallinna Tehnikaülikooli 
(edaspidi TTÜ) ülikooli labori eritehnikaga. Tulemusi võrreldakse hommikuhelveste 
pakendiväärtustega. Arvutatakse väärtuste erinevus ja protsendi kõrvalekalle pakendiväärtustest 
ning analüüsitakse võimalikke veaallikaid ja tulemuste mõju ka keskkonnale. 

Tulemused näitasid suuremat protsendilist kõrvalekallet rasva analüüsis (27,80–88,30) (%), tulemuste 
vahe grammides on 0,07 (g) kuni 1,39 (g). Tulemused näitavad Soxhleti meetodi keerukust rasva 
ekstraheerimisel madala rasvaväärtuse tõttu hommikuhelvestes (0,70–32,0) (g 100g kohta) ning 
Bergeton F. uurimus1 toetab antud töö tulemusi ja järeldusi.  

Valgu uurimise tulemused näitavad madalat protsendilist kõrvalekallet (0,50–19,90) (%), tulemuste 
vahe grammides on 0,31 (g) kuni 1,02 (g). Tulemused näitavad, et Kjeldahli meetod oli sobilik valgu 
määramisel hommikuhelvestes ning  Dimas A.M. Zaia uurimus2 toetab minu järeldusi.  

Väike erinevus pakendiväärtustest näitab, et hommikuhelbed on madala rasva- ja kõrge 
valgusisaldusega nagu tootjad on lubanud. Tulemused toetavad minu hüpoteesi, et eksperimendi 
tulemused on sarnased pakendiväärtustega, sest neid katsemeetodeid kasutatakse toiduteaduse 
kursusel ülikoolis ja on toetatud kirjandusanalüüsi poolt.  

  

                                                           
1
 “Error in Soxhlet method” http://web2.slc.qc.ca/jmc/www/Chemweb/oldchemweb/extractionmethods.htm (20.01.2013) 

2
 “Determination of total protein in cow milk powder samples” 

 http://www1.gantep.edu.tr/~balci/protein%20(11).pdf (02.02.2013) 

http://web2.slc.qc.ca/jmc/www/Chemweb/oldchemweb/extractionmethods.htm
http://www1.gantep.edu.tr/~balci/protein%20(11).pdf
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Tüümuse säsi epiteeli rakuliinide 1C6, 2.3, 3.10 ja 427.1 võrdlus läbi 
geeniekspressiooni määramise ja serotoniini, RANKL ja lümfotoksiini beeta 
stimulatsioonide 
 

Siim Kurvits, 11. klass 
Hugo Treffneri Gümnaasium 

 
Juhendajad: Rudolf Bichele (Tartu Ülikool) 

Saima Kaarna (Hugo Treffneri Gümnaasium) 
 

Osales: 
Õpilaste teadustööde riiklik konkurss 

 
II preemia gümnaasiumiastmes 

 

Immuunsüsteem kaitseb organismi haiguste eest, tappes patogeene ja kasvajarakke. Siiski tuleb ette 
olukordi, kus meid kaitsma pidanud süsteem osutub hoopis ründajaks. Autoimmuunhaigused on 
põhjustatud vigadest immuunsüsteemi funktsioneerimisel. Näiteks autoimmuunhaigus APECED võib 
tekkida T-rakkude „koolitamise“ protsessis osaleva Aire geeni defektist. Tüümuses toimuvad 
protsessid on keerulised ja mitmed nendest vähe uuritud. Autoimmuunhaiguste vastaste teraapiate 
väljatöötamiseks peame õppima tundma molekulaarseid mehhanisme nende taga. 

Üks võimalus molekulaarsete mehhanismide uurimiseks tüümuses on kasutada rakuliine. Tegemist 
on vähe eetilisi probleeme omava, suhteliselt odava ja lihtsa meetodiga, mille miinuseks on 
erinevused elusorganismides leiduvatest rakkudest. Võimalik on, et rakuliinides on kaduma läinud 
osa vajalike geenide ekspressioonist. Antud töös määrati 4 tüümuse säsi epiteeli rakuliini (427.1, 1C6, 
3.10, 2.3) Aire, CD80, MHCII, RANK, OPG, CCL21, Spt1 geenide ekspressiooni ja võrreldi neid 
suhtelisel skaalal. Lisaks stimuleeriti kõiki rakuliine serotoniini agonistide, RANKL ja αLTβR-ga ning 
määrati geeniekspressioon stimulatsioonide järgselt. Tulemuste põhjal võrreldi rakuliine ja selgitati 
välja kõige sobilikum edasisteks eksperimentideks, mille eesmärgiks on kirjeldada mTEC-is aset 
leidvaid molekulaarseid mehhanisme. Lisaks uuriti RANK-RANKL-OPG süsteemide võimalikku 
sarnasust tüümuses ja osteoklastides ja jõuti järelduseni, et tõenäoliselt erinevad süsteemid 
üksteisest. 

Kõige sobilikumaks rakuliiniks mTEC funktsioonide edasiseks kirjeldamiseks osutus 427.1, kus määrati 
Aire, MHCII, CD80 ja RANK ekspressioon. Lisaks sellele avaldas LP-12 stimulaator mõju mitmete 
geenide ekspressioonile antud rakuliinis. 1C6 rakuliinis ekspresseeriti Aire, MHCII, CD80 ja OPG. 
Enamasti jäi aga geenide ekspressioonitase võrdluses 427.1 alla. 2.3 ja 3.10 rakuliinides ekspresseeriti 
uuritud geene oluliselt vähem. 

Sooritada oleks vaja korduskatseid, et saavutada statistiline usaldusväärsus. OPG-RANK-RANKL 
süsteemide sarnasuse ümberlükkamiseks tüümuses ja osteoklastides oleks vaja sooritada edasisi 
eksperimente. 
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Euroopa pealinnade nimede muutumine eesti keeles 19. sajandi 
keskpaigast tänapäevani 
 

Georg Kuusik, 10. klass 
Tallinna Inglise Kolledž 

 
Juhendaja: Katre Pelisaar (Tallinna Inglise Kolledž) 

 
Osales: 

Õpilaste teadustööde riiklik konkurss 
 

 

Uurimuses „Euroopa pealinnade nimede muutus eesti keeles 19. sajandi keskpaigast tänapäevani“  
anti ülevaade erinevatest Euroopa pealinnade nimekujudest Eesti ajaloos vaadeldud perioodil. 
Uuringu läbiviimiseks kasutati nelja allikat: kaks kaarti, kaks õigekeelsussõnaraamatut ja üks 
geograafia alane teos. Neist kaks olid pärit 19. ja kolm 20. sajandist. Saadud andmete põhjal uuriti 44 
Euroopa pealinna nime muutust eesti keeles, osa nimesid jäeti välja, sest nende kohta puudusid 
kirjed kõigis kasutatud allikates. Uurimistöös analüüsiti kõikide pealinnade nimede ajalugu ning 
põhjuseid, miks konkreetseid nimesid just nii kirjutati. 

Uuringust järeldus, et: 

 19.–20. sajandi keskpaigani oli eesti keeles kõige rohkem kaudkeelseid nimesid, millest 
enamus olid pärit saksa keelest; 

 20. sajandi keskpaigas oli mugandamine väga levinud ning suur hulk Euroopa pealinnade 
nimesid esines eesti keeles mugandatud kujul; 

 Vaadeldud ajaperioodil oli  Euroopa pealinnade nimedest 39% jõudnud Eestisse saksa keele 
kaudu ja 30%  lähtekeele kaudu; 

 Võrreldes 19. sajandiga on tänapäeval tavapäraste nimede hulk vähenenud, rohkem on 
hakatud kasutama reeglipäraseid nimekujusid. 

Kõik püstitatud hüpoteesid ei leidnud kinnitust. Uuringust selgus, et 39% ajalooliselt Eestis kasutuses 
olnud Euroopa pealinnade nimedest on saksa keelest üle võetud. Vene keelest on eesti keelde 
jõudnud ainult 2% uuritud nimedest. 41% pealinnade nimedest on kas mugandatult või otse 
lähtekeelest eesti keelde jõudnud. Seega oli saksa keele kaudu Eestisse jõudnud nimede osakaal 
eeldatust väiksem. Kolmas hüpotees osutus tõeseks – 20% uuritud nimedest oli eesti keelde jõudnud 
mõne teise keele kaudu või erines tänapäevasest kirjapildist muudel põhjustel. 

Uurimistöö aines on huvitav ning pakub võimalusi edasisteks uuringuteks. Võimalik oleks analüüsida 
ka teistel maailmajagudel paiknevate pealinnade nimede kirjutusviisi muutumist eesti keeles teatud 
ajaperioodi vältel. See võimaldaks suurema tõesusega määrata, millise riigi roll on olnud Eesti 
väliskohanimede kujunemisel suurim. 
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Katalüsaatori mõju mootorsõiduki heitgaasis sisalduvate saasteainete 
heitkogustele 
 

Martin Küla, 12. klass 
Viimsi Keskkool 

 
Juhendaja: Peeter Sipelgas (Viimsi Kool) 

 
 

Viimaste kümnenditega on saanud auto inimese jaoks väga tähtsaks tarbeesemeks. Üha enam 
mõtlevad insenerid välja uusi mudeleid ning tehnilisi uuendusi, mis muudaksid autod mugavamaks, 
vastupidavamaks ning töökindlamaks. Siiski on inseneride suureks mureks pidevalt kasvav 
saasteainete hulk, mida autot eraldavad. Planeet Maad ümbritseb osoonikiht, mida igal aastal 
lõhuvad saasteained, nagu süsivesinikud ja süsinikoksiidid. Selle vältimiseks on loodud seadeldis, mis 
sisuliselt konverteerib saasteained keskkonnale ohututeks ühenditeks.  

Katalüsaatoreid hakati kasutama 1970. aastatel Ameerikas, mil range föderaalseaduse kohaselt pidid 
kõik uued sõidukid olema nendega varustatud.  

Katalüsaatoris juhitakse heitgaasid läbi tiheda väärismetallidest koosneva kärgstruktuuri. Toimub 
keeruline keemiline protsess, kus katalüsaator hakkab ümber töötlema lämmastikoksiide, 
süsinikoksiide ja põlemata süsivesinikke. Protsessi tulemusel on loetletud ained muundatud 
lämmastikuks, süsinikdioksiidiks ja veeks. Siiski pole päris täpselt selge, kui kaua suudab üks 
katalüsaator teha oma tööd kvaliteetselt ning konverteerida heitgaase bensiinimootoris.  

Uurimistöös püstitatud hüpotees sai tõestatud. Mootorsõiduki läbisõidu suurenemisel väheneb 
katalüsaatori mõju heitgaasis sisalduvate saasteainete heitkogustele. Antud hüpoteesi 
kontrollimiseks analüüsiti tehnoülevaatuselt saadud 100 mootorsõiduki heitgaaside heitkoguseid 
lähtuvalt mootorsõiduki läbisõidust. Tehtud uuringust selgus, et mida suurem on mootorsõiduki 
läbisõit, seda vähem suudab katalüsaator eemaldada ja konverteerida heitgaasides leiduvaid 
süsinikoksiide ja süsivesinikke. Omavahel võrreldi eraldunud süsinikoksiidi seost auto läbisõiduga 
tühikäigul ning pööretel. Samuti oli vaatluse all süsivesinike seos auto läbisõidust tühikäigul ning 
pööretel. Katalüsaatori mõju hakkab heitgaasis sisalduvate saasteainete heitkogustele vähenema 
peale 200 000 kilomeetri läbimist.  

Käesolevas uurimistöös tõestati, et katalüsaator vajab vahetamist peale 200 000 kilomeetri läbimist. 
Vastasel korral selle mõju heitgaaside heitkogustele väheneb ning auto hakkab üha enam õhku 
saastama, sealhulgas süsinikoksiidide ja vesinikuühenditega. Antud uurimistöö  tulemuste põhjal võib 
järeldada, et inimesed peaksid rohkem tähelepanu pöörama auto ökonoomsemale kasutusviisile ning 
vajadusel kontrollima katalüsaatori jõudlust ja korrasolekut. Sellega annab iga autoomanik oma 
panuse mootorsõiduki heitgaaside heitkoguste vähendamisele atmosfääris. 
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Standardtantsude füüsilise koormuse võrdlus teiste spordialadega 
 

Eleen Laul, 12. klass 
Tallinna Reaalkool 

 
Juhendaja: Kersti Veskimets (Tallinna Reaalkool) 

 
Osales: 

Õpilaste teadustööde riiklik konkurss 
Tervishoiu ja meditsiinialaste teadustööde konkurss 

 
 

Võistlustants on Eestis enim harrastavate spordialade edetabelis 11. kohal, mis teeb sellest küllaltki 
populaarse spordiala. Selle spordiala menu on ilmselt suuresti kasvatanud ka saade „Tantsud 
tähtedega“. Kuid võistlustantsuga ja eriti standardtantsudega on alati käinud kaasas ekslik arvamus, 
et see ala spordi alla eriti ei sobi ning saadav füüsiline koormus on vähene.  

Seepärast ongi uurimistöö teemaks valitud „Standardtantsude koormuse võrdlus teiste 
spordialadega“ ning töö eesmärgiks on võrrelda standardtantsu jooksmise, sõudmise, istessetõusude 
ning kõndimisega organismi talitluses toimuvate muutuste alusel. Püstitatud hüpoteesiks oli, et 
standardtantsude koormus on sama suur või ei ole väga palju väiksem kui teistel võrreldud 
spordialadel.  

Praktilises osas tehti katseid ühe tantsupaariga, kus mõlemad partnerid sooritasid kolm korda kõiki 
viit ala teatud aja jooksul, mil neil mõlemal mõõdeti süstoolset ja diastoolset vererõhku, pulssi, 
kulutatud kaloreid ning registreeriti ka südame elektrokardiograaf (EKG). Tulemused kanti tabelitesse 
ning võrreldi nii omavahel kui ka puhkeoleku andmetega.  

Andmete analüüsil selgus, et nii tantsimine, jooksmine kui sõudmine on kõik intensiivsed kehalised 
tööd ning avaldatav koormus on suur. Istessetõusude puhul nii suuri muutusi siseelundite talitluses ei 
toimunud ning kõndimise ajal esines neid veel vähemal määral. Eriti paistsid teiste seast silma 
jooksmine ja tantsimine, mõlema ala sooritamise ajal tõusid nii pulss kui süstoolne vererõhk küllaltki 
kõrgele, südametsüklite lühenemine oli suur ning ka kulutatud kalorite arv oli teiste aladega 
tegelemisel kulutatust kõrgem. Naispartneri puhul võis isegi välja lugeda tantsimise ajal toimunud 
veidi ulatuslikumaid muutusi kui teiste alade ajal.  

Toetudes analüüsile, võib öelda, et uurimistöö algul püstitatud hüpotees sai tõestust ning 
standardtantsud on võrdväärse füüsilise koormuse andjad teiste töös uuritavate spordialadega. Koos 
jooksmisega avaldavad nad võrreldavatest aladest organismile kõige suuremat koormust ning 
organismi talitluses toimuvad muutused on suurimad. Järelikult inimeste pealiskaudne arvamus, mis 
on tekkinud ilmselt tantsu näilikust kerglusest, et tants ei ole intensiivne kehaline töö, on osutunud 
valeks. 
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Kirjanik Oscar Wilde ja tema romaan "Dorian Gray portree" 
 

Annaliis Lehto, 10. klass 
Kuressaare Gümnaasium 

 
Juhendaja: Sirje Kereme (Kuressaare Gümnaasium) 

 
Osales: 

Õpilaste teadustööde riiklik konkurss 
 

 

Autor valis oma uurimisobjektiks (kuri)kuulsa kirjaniku, kes on kindlasti oma tegevusega mõjutanud 
paljusid, ükskõik kas oma eluajal või tänapäeval. Kui kunagi teadsid tema nime peaaegu kõik, siis 
tänapäeva noored pole suures osas ta loomingust kuulnudki. Kuna autorile tundub, et see huvitav 
inimene – nii kirjaniku kui isiksusena – on tihti valesti mõistetud (või hoopis mitte mõistetud), siis 
valiski ta oma uurimistöö teemaks Oscar Wilde'i ning tema ainukese romaani „Dorian Gray portree“. 

Oma töö esimeses osas uuris autor kirjanik Oscar Wilde’i elu sünnist surmani, kirjeldades lühidalt ka 
kahte tähtsaimat inimest tema elus. Töö teises osas analüüsis autor tema romaani “Dorian Gray 
portree”. Kuna autorile endale on see teos väga oluline – suuresti just sellele teosele võlgneb autor 
oma laienenud mõttemaailma ning muutunud vaate elule – siis tundus loomulik soov selle 
tagamaadest rohkem teada saada, et läbi kirjaniku enese eluloo sellele teosele veel laiem tähendus 
leida. 

Kindlasti võib seda kirjanduse klassikasse kuuluvat romaani tõlgendada lõpututel eri viisidel ning tihti 
võivad tõlgendused üksteisest suuresti erineda või isegi vasturääkivad olla. Oma töös lähtub autor 
eelkõige omaenda arvamusest ning tõlgendamisvõimalustest, mis ta enda vaateid esindavad. Tuleb 
mainida, et erinevate arvustuste lugemine muutis autori arvamust romaanis “Dorian Gray portree” 
esitletud ideede kohta, andes ka rohkem selgust kirjaniku motiividest teose kirjutamisel. 

Uurimustöö on valminud peaaegu täielikult inglisekeelse teemakohase kirjanduse, mille leidis autor 
Internetist, läbitöötamisel ja tõlkimisel. 

Autori enese jaoks on uurimistöö oma eesmärgi täitnud ning ta on õnnelik, kui tänu tema tööle on 
kasvõi vähemalt üks inimene enda jaoks midagi uut või huvitavat leidnud. 
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Punahirvest kui invasiivsest liigist ja tema tegevusest Saaremaal Eikla 
jahiseltsi maadel 
 

Lisanna-Lee Leiman, 5. 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. Kas see liik võib saada ohuks meie elukeskkonnale ja teistele metsaasukatele, 
peab näitama tulevik. Ajalugu on näidanud, et enamus introdutseerimise katsetest ei ole hästi 
lõppenud. 

Töö autor viis 2013. aasta jaanuari alguses läbi küsitluse oma kodukandis Eikla jahisektsiooni 
jahimeestega, talunikega ja kohalike külaelanikega, kes ei ole otseselt põllumajandusega seotud. 
Kokku küsitleti erinevate küsimustega 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 pidevalt 
suureneb. Seoses sellega on tekkinud ka mitmeid probleeme: hirved kahjustavad orast ja lõhuvad 
silorulle ning teevad sellega talunikele ja ühismajanditele suurt kahju. Looduslik kahju seisneb 
arvatavasti veel 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 ka õuedesse õunapuuoksi ja õunu sööma, kuid see enamasti inimesi ei 
häiri. Punahirvi on ka lastud, hooajal on saadud 20 punahirvede laskmisluba, need on realiseeritud. 
Eriti ollakse huvitatud punahirvede trofeedest. Kuigi talunikele on hirved rahalist kahju tekitanud, ei 
ole nad väga kindlad, kas peaks arvukust vähendama. Väljapääsuks pakuti, et peaks katkitehtud rullid 
kohe ära söötma või teha silorullidele 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 hirvede 
arvukust siiski vähendama. 

Töö eesmärgid täideti, püstitatud hüpotees, et punahirvede arvukus on Eiklas aasta aastalt 
suurenenud ja tekitab kohalikele elanikele teatud määral 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 end 
õigustaks.  

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 aetakse minema. Käesoleva töö autori arvates ei peaks samuti vähemalt praegu veel 
punahirvede arvukust vähendama hakkama.  
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Madalmolekulaarsete ühendite seostumine amüloid beeta peptiidiga 
 

Eliise Leismann, 11. klass 
Tallinna Reaalkool 

 
Juhendaja: Kairit Zovo (Tallinna Tehnikaülikool) 

 
Osales: 

Õpilaste teadustööde riiklik konkurss 
 

 

Alzheimeri tõbi (AT) on vanusest sõltuv pöördumatu ja aeglaselt süvenev närvisüsteemi haigus. 
Alzheimeri tõve põhjustajaks peetakse amüloidsete naastude ning neurofibrillaarsete kämpude 

tekkimist, mis tapavad närvirakke. Naaste moodustab amüloid beeta peptiidi (A)-fibrillid, kämpe aga 
Tau valk. Kõige perspektiivikam ravistrateegia on takistada Aβ-fibrillisatsiooni. 

Uurimistöö põhieesmärgiks oli läbi viia uuringud kümne erineva ainega ning uurida nende seostumist 
ja kompleksi moodustumist Aβ42 peptiidiga. Samuti oli eesmärgiks uurida, millise mehhanismi kaudu 
inhibeeriv mõju avaldub. Hüpoteesiks oli, et kui tekib kompleks aine ja Aβ42 vahel, siis see kompleks 
inhibeeribki Aβ42 fibrillisatsiooni. Hüpotees leidis kinnitust vaid ühe ainega, milleks on PBV. ESI-MS-
ga uuriti kompleksi moodustumist, mille detekteerimine viitas 1:1 fibrillisatsiooni inhibitsiooni 
tekkele. Kuid leidus ka 1:2 ja 1:3 Aβ42 ja PBV komplekse, mis vähendavad inhibitsiooni efektiivsust. 

Ka ThT fluorstsentsi katsed näitasid, et PBV ei lase A42 fibrillidel tekkida. Järelikult sobib PBV A42- 
fibrillisatsiooni inhibiitoriks. Ravimi välja töötamiseks oleks vaja veel teha täiendavaid teste. Vajalik 
oleks uurida, kuidas PBV mõjutab rakke, kas PBV moodustab toksilisi ühendeid ning kas PBV läbib aju-
vere barjääri.  
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Rahavahetused Eesti ajaloos 
 

Geivi Lember, 10. klass 
Kuressaare Gümnaasium 

 
Juhendaja: Sirje Kereme (Kuressaare Gümnaasium) 

 
Osales: 

Õpilaste teadustööde riiklik konkurss 
 

 

Eestis on olnud mitmeid rahareforme. Töö annab ülevaate Eestis toimunud rahavahetustest ja 
sellest, mis rahavahetustega kaasnes. 

Antud teema valiti, kuna autor on hakanud tõsiselt sügavat huvi tundma rahareformide vastu. Teema 
kohta on olemas eestikeelset kirjandust ja internetiallikaid. Teema oli Eestis väga aktuaalne siis, kui 
toimus üleminek kroonilt eurole. 

Töö käigus viidi läbi uurimus „Rahavahetused Eesti ajaloos“. Töö on jaotatud kaheks – esimeses osas 
uuriti 15–19aastaste noorte õpilaste käest eurosse suhtumist ja nende taskuraha suurust. Teises osas 
uuriti üle 20aastaste inimeste käest rubla, euro ja krooni kohta.  

Töös püstitatud hüpoteesidest sai uuringu põhjal kinnitust: 

 Vanematele inimestele meeldis kroon rohkem kui euro. 

Töös püstitatud hüpoteesidest ei saanud kinnitust: 

 Euroga harjusid kiiremini noored kui vanemad inimesed. 

Küsitluse analüüsimisel saadi teada järgmist: 

 noorte nädalane taskuraha on suurem euroajal kui oli seda krooniajal; 

 euro ise ei vii Eestit viie rikkaima riigi hulka; 

 inimesed võtavad ajapikku euro omaks. 

Uuringu tulemused näitavad, et eestlastel on veel praegugi kroon südames, aga ajapikku nad 
harjuvad euroga ära. Võib oletada, et euro saab eestlastele samuti oma rahaks.  

Töö kirjutamisel on kasutatud allikatena nelja raamatut ja kaheksat Internetilehekülge.   
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Pedeli jõe paisjärvede seisundi hindamise füüsikalis-keemiliste ja 
bioloogiliste näitajate alusel 
 

Kerli Liias, 11. klass 
Lähte Ühisgümnaasium 

 
Juhendaja: Helle Järvalt (Lähte Ühisgümnaasium) 

Katrit Karus (Eesti Maaülikool) 
 

Osales: 
Õpilaste teadustööde riiklik konkurss 

 
 

Käesoleva uurimistöö eesmärgiks oli uurida Pedeli jõele rajatud paisjärvede ökoloogilist seisundit 
mõnede bioloogiliste (veetaimed) ja füüsikalis-keemiliste näitajate alusel ning vajadusel hinnata 
nende tervendamise võimalusi. Töös antakse ülevaade paisjärvede seni uurimata veetaimestikust, 
järvede veele iseloomulikest füüsikalis-keemilistest parameetritest, nende ökoloogilisest seisundist 
ning ökoloogilise seisundi hindamissüsteemist. Kuna antud paisjärvede suurtaimestikku ja füüsikalis-
keemilisi näitajaid pole kunagi varem põhjalikult ja komplektselt uuritud, on töö vajalikkus igati 
põhjendatud.  

Uuringute raames, mis viidi läbi koos Tartu Keskkonnauuringute Keskusega, kasutati füüsikalis-
keemiliste näitajate saamiseks Secchi ketast, millega määrati vee läbipaistvus ja värvus. Veeproovide 
kogumiseks kasutati batomeetrit ning multisensor YSI – 6600 abil saadi vee temperatuuri, vees 
lahustunud hapniku ja pH-näitajad. Laboratoorselt määrati üldlämmastiku ja -fosfori sisaldus. 
Veetaimestiku uurimiseks tehti seiratavatel järvedel iga ~150–200 meetri tagant transekte, 
selgitamaks veetaimestiku vööndilisust ja sügavuslevi. Töövahendina kasutati mõõtudega nööri otsas 
taimekonksu. Veetaimestiku iseloomustamiseks määrati nende liigiline koosseis ja ohtrus skaalas 1–
5.  

Uuringu tulemused näitasid, et Pedeli jõele rajatud neli paisjärve, mis asuvad Valga linnas, on 
iseloomulikud äärmiselt eutroofse järve kaldaveetaimestikuga, mille veepinda katsid rohkelt 
ujulehtedega taimed ning kaldaveetaimestiku vööndis levisid ujutaimed, mis eelistavad väga 
toitainerikast (N, P) vett. Veesisene taimestik uuritud järvedes praktiliselt puudus (esines vaid 
mõnede isendite näol), mis on väga halb näitaja ja on ilmselt tingitud vee vähesest läbipaistvusest. 
Lisaks veetaimedele leiti ka ohtralt niitjaid vetikad, mis viitavad samuti kõrgenenud toitesoolade 
sisaldusele vees. Järvede ökoloogilist seisundit hinnati II tüüpi järvedele (keskmise vee karedusega 
madal järv) iseloomulike taimestiku näitajatega, mille alusel Pedeli I, III ja IV paisjärv on halvas 
seisundis ning II paisjärv kesises. Füüsikalis-keemiliste näitajate alusel on paisjärved üldlämmastiku 
alusel heas, üldfosfori alusel kesises kuni halvas, pH alusel väga heas ning Sechhi ketta nähtavuse 
alusel kesises kuni halvas seisundis. 

Tervendusmeetmetena võiks antud järvede kaldaalasid pidevalt niita kõrgemakasvulistest taimedest, 
puhastada järvede põhjad olmejäätmetest (kile, plastmass jms). Samuti tuleks kõrvaldada ka 
puntreostusallikad, mis voolavadd otse järve. 

  



54 

 

Eesti rahva vaesumine aastatel 2008–2012 
 

Rauno Lillemets, 8. klass 
Tartu Kommertsgümnaasium 

 
Juhendaja: Marle Haviko (Tartu Kommertsgümnaasium) 

 
Osales: 

Õpilaste teadustööde riiklik konkurss 
 

 

Käesoleva uurimistöö eesmärgiks oli uurida eestlaste tegelikku vaesumist majanduslanguse ajal 
aastatel 2008–2012.  

Töö teema valiku tingis asjaolu, et tegemist on aktuaalse teemaga, mis huvitab paljusid inimesi.  

Töö valmis kolmes etapis. Esimeses etapis uuriti erialast kirjandust, teises etapis koguti andmeid ja 
kolmandas etapis analüüsiti saadud tulemusi. Peamiseks probleemiks sai andmete kogumine, sest 
viimaseid andmeid on veel vähe avalikustatud.  

Majanduslangus on pärssinud ettevõtlust ja tootmist. Oskustöötajatel ja käsitöölistel on palk 
langenud 14,07%. Palgad on vähem langenud põllumajanduses, kuna selles valdkonnas püsib 
toodangu järele nõudlus. Palju on langenud ka pearühmade palgad, mis on seotud kinnisvara 
sektoriga, sest majanduslanguse peamine põhjus Eestis oli kinnisvarabuumi lõhkemine. Palk on 
tõusnud vaid juhtidel, spetsialistidel ja ametnikel.  

Selle uurimistöö tulemusena leidis kinnitus hüpotees, et aastatel 2008–2012 on rahvas vaesunud. 
Kuid siiski on viimasel kahel aastal hakanud rahva elatustase jälle tasapisi tõusma. Aastaks 2016 on 
Eesti rahva rahaline heaolu eeldatavasti sama, mis aastal 2008. 
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Venitamine ja painduvus – sportimisega tegelevate eestlaste 
sportimisharjumused 
 

Reimo Link, 10. klass 
Kuressaare Gümnaasium 

 
Juhendaja: Sirje Kereme (Kuressaare Gümnaasium) 

 
Osales: 

Õpilaste teadustööde riiklik konkurss 
Tervishoiu ja meditsiinialaste teadustööde konkurss 

 
 

Venitamine on füüsiline tegevus, kus mingit lihast või lihasgruppi venitatakse tahtlikult. Lihaste 
venitamise peamiseks eesmärgiks on lihase elastsuse parandamine ning toonusesse viimine. 
Venitamise tulemuseks on painduvuse parandamine, suureneb kontroll oma lihaste üle ning liikuvuse 
paranemine. Venitamine on ka teraapiate oluline osa, peamiselt krampide leevendamiseks. 
Venitamine on paljudele inimestele igapäevaseks tegevuseks.  

Autor valis antud teema, kuna peab ise venitustega regulaarselt tegelema meditsiinilistel põhjustel. 
See teema pakub autorile suurt huvi ning tuleb kasuks venitamisest rohkem teada. Autor loodab 
antud tööga anda teavet venitamise kasulikkusest ning suunata inimesi sellega tegelema. 

Uurimistöö koosneb kuuest põhiosast. Esimeses osas on juttu üleüldisest painduvuse kasulikkusest ja 
teguritest, mis seda mõjutavad. Teises osas räägitakse painduvuse eri liikidest. Kolmas osa on kõige 
põhjalikum, kus on juttu kõikidest venitamise hüvedest ja antakse näpunäited, kuidas ja millal 
venitada. Neljandas osas on juttu peamistest probleemidest, mida on võimalik leevendada ja vältida 
korralikult venitades. Viiendas osas on kirjeldatud mõnda müüti seoses venitamisega. Kuuendas osas 
on analüüsitud venitamise olulisust inimeste igapäevaelus ja nende teadlikkust venitamisest. 

Venitusharjutuste sooritamise tähtsusest ja olulisusest teatakse vähe. Viimastel aastatel on aga 
inimesed muutunud üha haritumaks antud teemal. Suuresti on sellele kaasa aidanud internet, kus 
leidub selle kohta asjakohast informatsiooni.  

Hea painduvus on oluline vigastuste ennetamiseks, seetõttu ongi tark tegeleda venitusharjutustega 
järjepidevalt, mitte alustada siis, kui on juba hilja. 

Teatavasti leidub iga valdkonna kohta müüte, nii ka seoses venitamisega. Antud töös on autor 
pidanud vajalikuks mõnesid neist selgitada ning lisada omapoolsed soovitused. 

Töös on selgitatud venitusharjutuste kasulikkust ja jagatud näpunäiteid, kuidas venitada võimalikult 
tõhusalt ja ohutult. Juttu on ka olukordadest, millal oleks targem venitusharjutused pooleli jätta. 

Küsitluses selgus, et suur osa küsitletutest ei pane venitusharjustele suurt rõhku. Samas selgus, et 
probleem on suurem harrastajate seas. 

Autor pidas vajalikuks analüüsida eraldi nii meeste kui naiste arvamust, et selgitada välja erinevused. 
Selgus, et erinevused on nii minimaalsed, et suuri järeldusi on võimatu teha. Suurimad järeldused, 
mida saab teha on, et meestel on olnud rohkem vigastusi, mida on tulnud venitusharjutustega ravida. 
Samuti on naiste painduvus tunduvalt parem kui meestel, mis sõltub rohkem meie kehalistest 
erinevustest, seega ei saa öelda, et naised oleks venitamisega rohkem vaeva näinud kui mehed. 
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Nanoosakesi sisaldavad tooted Eesti poelettidel 
 

Mari-Liis Ludvig, 11. klass 
Rapla Ühisgümnaasium 

 
Juhendaja: Angela Ivask (Eesti Keemilise ja Bioloogilise Füüsika instituut) 

 
Osales: 

Õpilaste teadustööde riiklik konkurss 
 

 

Uurimistöö eesmärgiks oli uurida, millised Eesti poodides müüdavad tooted sisaldavad nanosuuruses 
osakesi (1‒100 nm), kas nende sisaldus on etiketil ära märgitud ning millistes tootegruppides on 
nanoosakesi kõige sagedamini. Tänasel päeval on suhteliselt keeruline kindlaks teha seda, kas mõne 
toote valmistamisel on kasutatud nanoosakesi või nanotehnoloogiat, kuna praegune seadusandlus ei 
nõua, et see oleks tootekirjeldusel märgitud. Sellest tulenevalt tuli ka antud töö käigus suures osas 
oletada, milline tootes leiduv komponent võiks endast nanoosakest kujutada. Kuna juba enne 
praktilise vaatluse alustamist läbi viidud kirjanduse analüüs näitas, et kõige sagedamini kasutatakse 
nanoosakesi ning nanotehnoloogiat kosmeetikas, puhastusvahendite tootmisel ning värvides, siis 
keskenduti vaatluste käigus just nendele tootegruppidele.  

Töö tulemusena võib järeldada, et kõige sagedamini leidub kahtlustatavaid nanoosakesi või on 
nanoosakeste sisaldus märgitud Eestis müügilolevates kosmeetika- ja puhastustoodetes. Kõige 
vähem oli nanosuuruses osakesi sees/ära märgitud värvides, olmetehnikas, autotoodetes ning riietes. 
Kosmeetikatoodetest leidus kõige sagedamini nanoosakesi näokreemides ning päevituspiimades ja -
õlides. Puhastustoodetest leidus nanoosakesi kõige sagedamini hambapastades. Saadud tulemused 
tõestasid antud töö esimest hüpoteesi, mille järgi oletasime, et kosmeetikatooted on ühed peamised 
nanoosakeste allikad poelettidel.  

Peamiseks nanoosakeseks, mille olemasolu vaadeldud tarbetoodetes kahtlustati või mille koostisest 
otseselt nanoosakesi leiti, oli TiO2. Kõikidest toodetest, milles eeldatavasti nanoosakesi leidus, oli 
65% sees TiO2. ZnO leiti vaid neljast kosmeetikatootest (peamiselt kreemid), ent Ag oli kasutatud 
väga erinevates kaubagruppides – näiteks sokid, haavaplaastrid, tekstiilid. Seega võib öelda, et 
käesolevas töös leitud nanoosakeste muster oli sarnane Project of Emerging Nanotechnologies (PEN, 
www.nanotechproject.com) inventuuris kirjas olevate toodetega. Lõpetuseks tuleb mainida, et kui 
täna ei ole veel tarvis tarbekaupadele märkida seda, kas tegemist on nanoosakesi sisaldava tootega 
või mitte, siis juba lähitulevikus peavad tootjad selle kindlaks tegema ning tootele märkima. Näiteks 
reguleerib 2013. a juulis kehtima hakkav Euroopa Liidu Kosmeetika määrus, millistele 
kosmeetikatoodetele „nano“ märgise peale peab panema. Usun, et sarnane märgistamise nõue 
ilmub mõne aja pärast ka teistele tootegruppidele. 
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Naise hingeelu kujutamine Mats Traadi romaanis „Inger“ 
 

Pärlin Luhila, 12. klass 
Saaremaa Ühisgümnaasium 

 
Juhendaja: Rita Ilves (Saaremaa Ühisgümnaasium) 

 
Osales: 

Õpilaste teadustööde riiklik konkurss 
 

 

Uurimistöö räägib Mats Traadi romaanist “Inger” ning sellest, kuidas on seal kujutatud naist. Inger 
Uunvald on noor õpetajanna saarel. Talle valmistavad probleeme nii sõbrad kui mehed, kes ei käitu 
alati nii, nagu Inger ootab. Probleemidega kaasneb aga valu ning hingepiin. Samuti on juttu 
tüüpilisest naiskangelasest kirjanduses ning seega toodud välja sarnasused ja erinevused Ingeriga.  

Esimeses peatükis käsitletakse feministliku kirjanduskriitika seisukohti naise kujutamise kohta 
kirjanduses. Inger Uunvaldi puhul lahatakse tema rolle õpetaja, armukese ja sõbrannana ning samuti 
tema unistusi. Armukese ja sõbranna rollide puhul on lähemalt vaadeldud tema suhteid kolme 
erineva inimesega. Kõigi arutelude aluseks on lisaks Mats Traadi romaanile „Inger“ ka retsensioonid 
teose kohta ning feministlik kirjanduskriitika. 

Sageli on proosatekstide naistegelased ühekülgsed pealiskaudsed kodusfääris tegutsevad naised, 
kelle elu sisu on leida abikaasa, kellega koos pere luua. Inger ei ole tüüpiline naistegelane. Tema jaoks 
on armastus olulisem kui sõprus või töö. Kõigi raskuste kõrval suudab ta siiski jääda eeskujulikuks 
õpetajaks ja on oma õpilaste jaoks olemas. 

Mats Traat on Ingeri puhul suutnud ära tabada naise olemuse. Ei ole olemas üht ainsat õiget 
tegelaskuju, vaid on erinevad küljed, mis vastavates olukordades rohkem välja tulevad. Ka on teised 
naistegelased „Ingeris“ erilised oma enda moel, mitte tüüpilised printsessid või koduperenaised. 
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Tallinna 21. Kooli seitsmenda ja kümnenda klassi õpilaste teadlikkus 
toiduainete pakenditel olevast infost 
 

Mari-Ell Mets, 11. klass 
Tallinna 21. Kool 

 
Juhendaja: Kristiina Tiits (Tallinna 21. Kool) 

 
Osales: 

Õpilaste teadustööde riiklik konkurss 
 

 

Pakendiinfo jälgimine on tähtis, sest inimeste toitumisharjumused ja tootjate 
pakendamisharjumused on pidevas muutumises. Teadmatus toidust, mida inimene sööb, põhjustab 
terviseriske. 

Uurimistöö eesmärgiks oli välja selgitada Tallinna 21. Kooli seitsmenda ja kümnenda klassi õpilaste 
teadlikkus toiduainete pakenditel oleva info kohta. Püstitatud oli ka hüpotees: kaheksandas ja 
üheksandas klassis saadavad teadmised toitumisest ja tervislikust eluviisist on õpilaste üleüldist 
teadlikkust tõstnud ning kümnenda klassi õpilased tunnevad toidupakenditel olevat infot paremini 
kui seitsmenda klassi õpilased. Sealhulgas teavad tüdrukud pakenditel olevast infost rohkem, sest 
tõenäoliselt on nende huvi tervisliku eluviisi vastu suurem. 

Uurimistöö valimiks olid Tallinna 21. Kooli 7.B, 7.C, 10.B ja 10.C klass. Küsitledes mõlema kooliastme 
esimese klassi ehk seitsmenda ja kümnenda klassi õpilaste teadmisi, on võimalik välja selgitada, kui 
palju on õpilaste teadlikkus põhikooli III astme jooksul kasvanud.  

Andmete kogumiseks kasutati kvantitatiivset ankeetküsitlust. Õpilasi küsitleti nende arusaamade 
kohta tervislikust toitumisest, tehti kindlaks, kui tihti ja millist infot õpilased toidupakendil uurivad, 
kui paljud õpilased tunnevad Eesti toiduainete tunnustusmärke ning kui palju nimetatud märgid 
õpilaste ostuotsuseid mõjutavad, kui paljud õpilased tunnevad rahvusvahelisi toidupakendite märke 
ning kui palju nad teavad E-ainete, GMO-de ja GDA kohta. 

Küsitluse tulemusi analüüsides tuli välja, et kümnenda klassi õpilased peavad toidu keemiavabadust 
ning vitamiinide- ja mineraalainete sisaldust olulisemaks kui seitsmenda klassi õpilased ning 
pööravad sagedamini toidupakendil olevale infole tähelepanu. Seitsmenda ja kümnenda klassi 
õpilased uurivad toidupakendil enam-vähem sama infot, kuid poiste ja tüdrukute vahelises võrdluses 
ilmnesid erinevused, mis võivad näidata poiste majanduslikumat ja tüdrukute sisulisemat mõtlemist. 
Eesti pakendimärkidest tunnevad õpilased Tunnustatud Eesti Maitse, Eesti Parim Toiduaine ja 
Tunnustatud Maitse märki. Ostuotsuseid need aga eriti ei mõjuta. Kümnenda klassi õpilased tundsid 
paremini Fairtrade märki, teadsid E-ainete kohta ning teadsid lühendit GMO ja GDA tunduvalt 
paremini kui seitsmenda klassi õpilased. Tüdrukud teadsid GDA kohta rohkem kui poisid. Sellega on 
hüpoteesi õigsus tõestatud. 
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Koolikeskkonna tajumine lasteaia vanima rühma laste seas 
 

Rahel Mihkelson, 12. klass 
Pärnu Hansagümnaasium 

 
Juhendaja: Maria Murumaa-Mengel (Pärnu Hansagümnaasium) 

 
Osales: 

Õpilaste teadustööde riiklik konkurss 
 

 

Enne uurimuse läbi viimist oli olemas hüpotees, et lapsed tahavad kooli minna. See oli tekkinud 
mitteformaalsete jutuajamiste ja üldise meediakajastuse põhjal – lapsed räägivad tihti, et nad ei jõua 
kooli minemist ära oodata ning väljendavad suure elumuutuse suhtes positiivset suhtumist.  

Uurimustöö eesmärk oli uurida täpsemalt, millisena tajuvad lasteaia vanima rühma lapsed 
koolikeskkonda, omamata eelnevat reaalset kogemust ning kes on hinnanguid mõjutavad agendid.  

Et saada vastuseid uurimustöö alguses püstitatud küsimustele, viidi läbi rühmaintervjuu kaheksa 
lasteaialapsega, kes intervjuu ajal olid lasteaia vanimast rühmast ning suunduvad sügisel kooli. 
Tulemusi analüüsiti kvalitatiivsete tekstiuuringutega, kasutades põhistatud teooria meetodit.  

Uurimistöö tulemustest selgus, et laste emotsioonid koolimineku suhtes olid positiivsed – põhjusteks 
võib oletatavalt olla laste iseseisvumise võimalus ning uus keskkond ja uued sõbrad, mida nimetati 
vestluse sees mitmel korral. Teisalt mõjub kooliminek lastele ka natukene hirmutavalt, kuna vanast 
keskkonnast lahkumine võib mõjuda stressirohkelt. Samas ei tundunud lastele hirmu tekitavat see, et 
nad täpselt ei teagi, mis koolis tehakse. Nad olid küll kindlad, et koolis ei pea enam magama ning 
saab vähem mängida, kuid siiski ei tajunud õppimisega ning muidu kooliga seotud kohustusi. Laste 
arvamusi on mõjutanud peamiselt lähedased pereliikmed ja sõbrad, paljudele osalejatele olid 
pereliikmed rääkinud koolist head, millest võib järeldada, et teiste arvamust usaldatakse ilma 
kogemust omandamata. Üllatavalt ei toonud lapsed uuringus välja lasteaiakasvatajate personaalset 
mõju hinnangutele. 
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Eripärmide fluorestsentsomaduste uurimine SFS-meetodiga erinevate 
vedelike keskkondades 
 

Annette Miller, 11. klass 
Tallinna 21.Kool 

 
Juhendajad: Darja Slavinskaja, Raivo Vilu (Tallinna Tehnikaülikool) 

Riina Otsus (Tallinna 21. Kool) 
 

Osales: 
Õpilaste teadustööde riiklik konkurss 

 
III preemia gümnaasiumiastmes 

 

Pärmseente kasvatamine tööstuslikult on protsess, mis nõuab väga täpset jälgimist, et saada 
soovitud tulemusi ning optimeerida kasvuprotsessi saagikust. Eestis toodab pärme Salutaguse 
pärmitehas ja koostöös TFTAK-i (Toidu ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskus) laboriga 
püütakse välja töötada kiirmeetodit pärmi fermenteerimise erietappide jälgimiseks 
spektraalfluorestsentsi mõõtmiste baasil.  

SFS-meetodi (SFS – Spectral Fluorescence Signature) eelis kasutamiseks biokeemilistes- ja 
meditsiinilistes uuringutes on meetodi kõrge tundlikkus ja kiirus.  

SFS metoodika rakendamine kasvuprotsesside jälgimiseks annaks võimaluse hinnata online-režiimis 
nii fermenteerimise efektiivsust kui ka pärmi lõppsaagist (pärmipiima ja kuivatatud pärmi). Samuti 
lubaks selline jälgimine võtta ette vajalikke samme kasvuprotsesside efektiivsuse tõstmiseks – 
näiteks, kriitilise pärmimassini jõudes saaks fermenterisse õigeaegselt sööta juurde lisada. 

Esialgseteks küsimusteks olid: 

 kas kuiv- ja elavapärmi fluorestsents on samadel tingimustel ühesugune 

 kas pärmi fluorestsents muutub sõltuvalt vedeliku faasi koostise muutumisest ja lisandite 
olemasolust 

 kas elav- ja kuivpärmide fluorestsents on sama nii fermenteerimislahuses kui puhta vee 
keskkonnas. 

Püstitatud küsimustele lähtudes koostati hüpotees – oletatakse, et pärmi fluorestsents muutub 
oluliselt sõltuvalt nii pärmi seisundist kui ka ümbritsevast keskkonnast.  

Järgnevalt koostati uurimistöö katsete seeriad vastavalt hüpoteesile ja uurimisküsimustele: 

 Elav-/kuivpärm vees.  

 Elav-/kuivpärm melassis koos lisanditega.  

 Elav-/kuivpärm melassis ja vee lahuses (1:1). 

Seeriatega viidi läbi fluorestsentsdiagnostika ning tulemused analüüsiti. Uurimistöö tulemustena leiti, 
et hüpotees oli õige, kuid elavate pärmide asendamine katsetes kuivpärmidega ei õigusta ennast 
seoses suurte erinevustega kummagi pärmiseisundi fluorestsentsis. 

Katsest järeldus, et pärmi muutlikkuse tõttu seoses tema kasvukeskkonnaga ei ole võimalik koostada 
universaalset lihtsat süsteemi protsessi online-jälgimiseks ning vajalik on täiendav uurimine. 
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Elektrienergia hinnapakettide maksumuse võrdlus 
 

Elina Muravjova, 12. klass 
Pärnu Vene Gümnaasium 

 
Juhendajad: Larissa Semjonova, Olga Verestsagina (Pärnu Vene Gümnaasium) 

 
Osales: 

Õpilaste teadustööde riiklik konkurss 
 

 

2013. aasta algul avanes Eestis energiaturg. Iga riigis elav tarbija pidi 10. detsembriks tegema oma 
valiku: valima elektrienergia tarnija ja hinnapaketi. Firmad tegid ettepaneku  kasutada arvestusteks 
elektrikalkulaatorit, mis andis valmis hinna arvestuse terveks aastaks. Esmapilgul lihtne valik osutus 
üsnagi raskeks. Algselt avalikustati vaid üldiselt, millest koosneb elektrienergia hind. Seetõttu 
sõlmisid tarbijad lepinguid praktiliselt pimesi.  

Töö hüpoteegiks seati, et kuna enamus tarbijaid sõlmis lepingu Eesti Energiaga, siis selle firma 
pakutud pakett on kõige odavam. Uurimistöö eesmärgiks oli sõnastada soovitused elektrifirma 
valikuks elektrienergia müüjate hinnapakettide võrdlusele alusel. 

Kasutatavad meetodid:  

 tarbijatele määratud müügifirmade poolt avaldatud informatsiooni analüüs  

 erinevate elektrienergia müügifirmade hinnakujunduse põhimõtete võrdlus  

 eeldatava elektrienergia hinnaarvestus ja võrdlus börsi ning fikseeritud hindade põhjal 
arvestades 2012. aasta elektriarvestite näite 

 aastase elektrienergia maksumuse graafiline kujutamine erinevate pakettide puhul. 

Elektrienergia turule ilmusid uued firmad, kes konkureerivad Eesti Energiaga – Elektrimüügi AS, 220 
Energia, VKG Elektrivõrgud, Imarta Elekter. Igas firmas koosneb elektrienergia tasu mitmest osast: 
kasutatud elektrienergia tasust (≈33%), võrgutasust eraldi kahe- ja ühetariifsele arvestile (≈40%), 
taastuvenergia dotatsioon ja käibemaks (≈26%). Dotatsioon ja käibemaks on kõigis firmades 
ühesugune ja laekub riigikassasse. Võrguteenuse tasu määravad firmad ise, kasutades erinevaid 
arvestuse põhimõtteid ja erinevaid koefitsiente, mis tekitab olulise erinevuse lõplikus hinnas. 

Erinevate firmade pakutavate teenuste pakettide hindade võrdlemiseks valiti ahjuküttega eramaja, 
kahetoaline keskküttega korter, kolmetoaline korter elektrikütte ja põrandasoojustusega ning kahe- 
ja ühetariifsete arvestitega. Nende korterite 2012. aasta elektriarvestite näidud olid aluseks  
eeldatavaks 2013. aasta börsi ja fikseeritud hindade arvestuseks. 

Lepingute sõlmimise liidriks osutus Eesti Energia – 408 800 lepingut. Firma pakkus tarbijatele kolme 
paketti: Kindel – fikseeritud hinnaga, Paindlik – hind sõltub elektrienergia pakkumise ja tarbimise 
suhtest börsil konkreetsel ajahetkel ning Kombineeritud pakett. Arvestused näitasid, et elektri eest 
tasutav summa oli kõigis eelmainitud elukohtades erinev, kuid kõige kallimaks osutus Eesti Energia 
pakett Kindel (stabiilne hind), kõige odavamaks pakett Paindlik (börsihind), mis ei olnud Eestis kõige 
populaarsem valik. 

Uurimistöö tulemused lükkasid ümber hüpoteesi ja näitasid, et tulusaim pakett oli kahetariifse 
arvestiga kahetoalise korteril, mida pakkus VKG Elektrivõrgud, mis lähtus börsihinnast.  Ühetariifse 
arvestiga korteri jaoks oli kõige tulusaim Imatra Elekter, mille tasu aluseks oli stabiilne hind. Kõige 
kallim oli Elektrimüügi AS pakett, mille aluseks oli börsihind. Selgus samuti, et elektrienergia hind 
sõltub oluliselt kasutatavast arvestist, kuna võrgutasu on kahetariifsele arvestile kallim.  
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Taimetoitlus ja selle positiivne ning negatiivne mõju inimorganismile 
 

Sissel-Maria Mägi, 10. klass 
Kuressaare Gümnaasium 

 
Juhendaja: Sirje Kereme (Kuressaare Gümnaasium) 

 
Osales: 

Õpilaste teadustööde riiklik konkurss 
Tervishoiu ja meditsiinialaste teadustööde konkurss 

 
 

Taimetoitlus on toitumisharjumus, mis eetilistel, moraalsetel, religioossetel, kultuursetel, 
esteetilistel, keskkondlikel, sotsiaalsetel, majanduslikel, poliitilistel, maitselistel või tervislikel 
põhjustel välistab kõikide või mõnede loomsete toiduainete tarbimise. 

Teema on muutunud viimasel ajal ühiskonnas väga aktuaalseks, kuid samas ei tea suurem osa 
inimestest sellega seonduvaid fakte ja nende seas levivad ennatlikud eelarvamused ning 
valearusaamad. 

Autor valis selle teema, sest ta soovis antud valdkonnas oma teadmisi laiendada ning tõsta ka teiste 
inimeste teadvust taimetoitlusega kaasnevate ohtude ning positiivsete mõjude suhtes. 

Antud töö eesmärgid: 

 Uurida inimeste suhtumist taimetoitlusesse ja taimetoitlastesse; 

 Uurida taimetoitluse põhjuseid; 

 Uurida, kuidas on taimetoitlus mõjutanud inimeste tervist; 

 Uurida taimetoitluse positiivseid ja negatiivseid külgi; 

 Teavitada inimesi taimetoitlusest; 

 Tekitada inimestes huvi taimetoitluse vastu. 

Uuring viidi läbi Google Docsi keskkonnas ajavahemikus 21.01.2013‒03.02.2013. Meetodiks oli 
ankeetküsitlus, milles esitati kokku 16 küsimust. Uuringus osales 292 inimest, kellest 200 olid naised 
ning 92 mehed. Vastajad olid vanuses 17‒51 eluaastat. Uurimuses ei keskendatud ühe piirkonna 
elanikele, vaid püüti hõlmata inimesi üle kogu Eesti. 

Küsitluse analüüsimisel saadi teada järgmist: 

 Inimesed suhtuvad taimetoitlusesse valdavalt positiivselt ning on kursis selle positiivsete ja 
negatiivsete külgedega; 

 Mitte-lihasööjad inimesed ei ole füüsiliselt nõrgemad ja kergemini haigestuvad; 

 Taimetoitlaste menüü ei ole veel piisavalt levinud Eesti väikelinnade söögiasutustes, kuid on 
näha märgatavat turu tõusu. 

Töös püstitatud hüpoteesidest said uuringu põhjal kinnitust: 

 Taimetoitlased ei ole füüsiliselt nõrgemad ja kergemini haigestuvad kui tavatoitlased; 

 Taimetoitlased saavad tänu tasakaalustatud menüüle kõik eluks vajalikud ained kätte. 

Uurimustulemustest selgus, et küsitletud suhtuvad taimetoitlusesse valdavalt positiivselt ning nende 
teadlikkus taimetoitlusega kaasnevate positiivsete ning negatiivsete mõjudega organismile on 
üllatavalt hea. 

Autor loodab, et tema uurimistöö paneb inimesi rohkem enda tervise pärast muret tundma, oma 
toitumisharjumusi läbi vaatama ning neid paremuse poole muutma.   
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Karboniseeritud joogid noorte elus 
 

Krõõt Grete Mänd, 9. klass 
Liina Maurer, 9. klass 

Gustav Adolfi Gümnaasium 
 

Juhendaja: Helina Reino (Gustav Adolfi Gümnaasium) 
 

Osales: 
Õpilaste teadustööde riiklik konkurss 

 
 

Meie uurimustöö aluseks oli gaseeritud jookide tarbimine tänapäeva teismeliste seas. Tööd alustades 
püstitasime kaks hüpoteesi: tänapäeva noored tarbivad suurtes kogustes karboniseeritud jooke ja, et 
joogid, milles on rohkem aineid, on meeldivama maitsega.  

Alustuseks tutvusime lähemalt gaseeritud jookide taustaga. Seejärel viisime kolmeteist- kuni 
viieteistaastaste õpilaste seas läbi küsitluse ja katse.  

Teooria osas saime teada palju uut jookide ajaloo ja veel rohkem nende sisalduse kohta. Näiteks 
uurisime, millised ained, mida paljud joogid sisaldavad, on meile kõige ohtlikumad ja milline on 
nende mõju meie tervisele. Samuti tutvusime lähemalt gaseerimise protsessiga.  

Küsitluse tulemuste põhjal leidsime kinnitust oma hüpoteesile, et noored joovad palju 
karboniseeritud jooke. Noorte hulgas tarbitakse ka vett, kuid üldiselt eelistatakse magusaid 
karastusjooke. Eriti populaarsed olid Coca-Cola ja Sprite. Vähem eelistati Fantat ja energiajooke. 
Samuti tuli välja, et joogi valiku juures on noortele kõige olulisem maitse.  

Katse, kus palusime viiel õpilasel hinnata erinevaid jooke nende maitse põhjal, kinnitas küsitluse 
tulemusi. Nii Coca-Cola kui ka Sprite said suhteliselt kõrged hinnangud, mis näitas, et nende koostises 
on midagi, mis muudab jookide maitse noortele meeldivamaks. Lisaks sellele tuli välja, et rohkem 
eelistataks traditsioonilisi maitseid.  

Järgnevalt võrdlesime vastanute lemmikjookide sisaldusi vähem eelistatud jookide omadega ning 
avastasime, et nii Coca kui ka Sprite sisaldasid vähem aineid kui Fanta ja energiajoogid. Sellega tuli 
välja, et meie püstitatud hüpotees, et joogid, mille sisalduses on rohkem aineid, on meeldivama 
maitsega, ei osutunud tõeks.  

Kõike seda arvestades võime öelda, et karboniseeritud joogid on tänapäeva noorte seas tõepoolest 
populaarsed, kuid nad eelistavad traditsioonilise maitsega jooke, mis ei sisalda suurtes kogustes 
ohtlikke aineid. 

  



64 

 

Metskitsest ja Saaremaa sokkude sarvedest 
 

Elo Nõmm, 6. klass 
Diana Alt, 6. klass 

Saaremaa Ühisgümnaasium 
 

Juhendajad: Inge Vahter, Mart Mölder (Saaremaa Ühisgümnaasium) 
 

Osales: 
Õpilaste teadustööde riiklik konkurss 

 
III preemia põhikooliastmes 

 

Metskits on Eesti aladel elutsenud juba ligi 10 000 aastat. Kauges minevikus pole ta olnud eriti oluline 
jahiloom. Põhjamaades on metskits hirvlastest kõige tavalisem, kuid veel 200 aastat tagasi oli see liik 
väljasuremise ohus ja 100 aastat tagasi vaadati teda Lõuna-Skandinaavias kui haruldust. Metskitse 
peetakse sageli Eesti ilusaimaks metsloomaks. 

Töö eesmärgid olid:  

 anda ülevaade metskitse bioloogiast ja levikust 

 mõõta Saaremaal ja Läänemaal lastud sokkude sarvi ning võrrelda neid omavahel.  

Töö hüpoteesiks püstitati, et Saaremaal lastud metskitsede sarved on suuremad kui Läänemaal 
lastud metskitsede sarved.  

Töö praktilises osas mõõdeti 50 soku sarve, kes olid lastud Läänemaal ja 50 soku sarve, kes olid lastud 
Saaremaal. Kasutati ainult kolbale kinnitunud paarissarvi. Sarved saadi mõõtmiseks Saaremaa 
jahimeestelt Pihtla ja Torgu vallast ning Läänemaalt Haapsalu jahimehelt Meelis Kausterilt. Kõigi 
sarvede puhul mõõdeti pikkus, sarve alus, sarvetippude vahemaa ja sarve jämedus. Kuna sarved on 
väga erineva kuju ja suunaga, siis selleks kasutati erinevate sarvede võrdlemiseks sarvekrooni 
ümbermõõtu. Välja jäeti purunenud otstega sarved, ühe- ja kaheharulised ning ebanormaalse 
väljanägemisega sarved. 

Leiti, et Saaremaal lastud metskitsesoku sarved on sarvekrooni ümbermõõdu järgi veidi suuremad kui 
Läänemaal lastud metskitsesoku sarved. Aritmeetilise keskmise järgi on Saaremaal lastud soku 
sarvede ümbermõõt 58,1 cm ja Läänemaal lastud soku sarvede ümbermõõt 55,3 cm. See erinevus on 
statistiliselt tõepärane 36. Saaremaa ja 42. Läänemaa soku sarve mõõtmete järgi. Sarve jämeduses 
esineb väiksem erinevus ja see ei ole ka statistiliselt oluline. Saaremaa metskitsedel esines tunduvalt 
rohkem üheharulisi sarvi.  

Uurimistöö eesmärgid täideti ja hüpotees, et Saaremaa metskitsede sarved on Läänemaa omadest 
suuremad, leidis kinnitust. 

Kas antud omapära on tingitud metskitse hübriidide olemasolust või mingitest teistest hoopis 
tavalisematest põhjustest, saaks selgitada edaspidiste spetsiaalsete uuringute abil. Teada siiski on, et 
Saaremaal võivad elada mitte ainult meil varasematest aegadest alates levinud metskitsed, vaid ka 
siia sisse toodud siberi metskitsede järglased. 
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Loomade ettevalmistused talveks, lisasööda andmine ning tarbimine minu 
kodutalu kompostihunnikus Saaremaal Kasti külas 
 

Markus Oeselg, 6. klass 
Kuressaare Gümnaasium 

 
Juhendajad: Sirje Kereme (Kuressaare Gümnaasium) 

Eve Aavik 
 

Osales: 
Õpilaste teadustööde riiklik konkurss 

 
 

Mulle meeldib väga looduses ja metsas jalutada, sellepärast selle töö valisingi. Talvel on lume peal 
näha paljude loomade jälgi ja seda oli hea uurida. Enne kui alustasin vaatluspäeviku pidamisega 
loomade lisasöötmisest minu kodutalu kompostihunnikus, uurisin kirjandusest vastuseid mitmetele 
küsimustele, mis olid seotud loomade talvitumisega.  

Sain teada, et loomade elurütm muutub märgatavalt seose talve tulekuga. Näiteks sain teada, et 
ühinemine suurematesse salkadesse aitab liikumisel ja toitumisel, ka on nii lihtsam vaenlast märgata 
ja ennast kaitsta. Paljud loomad, kes talveund ei maga, koguvad talveks varusid ning otsivad või 
sätivad korda urge ja pesasid, kus külma ja tuisu eest veidigi varju leida. Varusid koguvad näiteks 
orav, hiired, pasknäär ja paljud teised loomad, linnud.  

Mitmetel loomaliikidel muutub talve tulekul välimus. Talveks on vaja uut sooja kasukat. Mõnel 
loomal on see hoopis teist värvi – valge (nirk, kärp, valgejänes). See aitab lume taustal 
märkamatumalt toimetada. Teised muutuvad veidike heledamaks-hallikamaks, kuid kõik saavad 
kaasa aluskarva, mis on paks ja kohev. Sain teada, et teadlased on avastanud, et karvavahetuse toob 
eelkõige kaasa päevavalguse vähenemine. Kuna ilmade külmenedes hakkab toitu nappima, siis 
enamus loomadel menüü muutub, toidulaud jääb kesisemaks.  

Uurides teavet loomade talvise lisatoitmise kohta ning tutvudes vastavasisuliste Interneti 
lehekülgedega ning vestelnud jahimehega, selgus, et lisatoitmist vajavad eelkõige metskitsed, hirved 
ja metssead. Viimastel aastatel on lisatoitu hakatud panema ka kotkastele. Sain teada, et kui juba 
lisatoitmisega alustatud, siis tuleb olla oma tegevuses ka järjekindel. Ohuks võivad loomadele 
söötmiskohtadel saada koerad ning mõnikord ka suure liiklusega autoteed.  

Oma koduaia komposti hunnikusse hakkasin panema regulaarselt lisasööta ning jälgima seda  
külastavaid loomi (tehes loomade jälgede põhjal järeldusi). Seoses sellega soovisin saada teada, mida 
söövad ning milliseid valikuid teevad minu koduaia kompostihunnikut külastavad loomad. Kasuks 
tulid minu uuritud teadmised ning lisasööda osas ka saadud soovitused kohalikelt jahimeestelt.  

Otsustasin avada vaatluspäeviku, üles märkida kuupäeva, kellaaja ning ka tegevused, mida 
regulaarselt tegin, lisaks juurde ka fotod loomade jälgedest ning külastuspaigast. Vaatluspäevikut 
pidasin regulaarselt kaks kuud ( 04.12 2012–06.02 2013).  

Minu vaatluspäeviku põhjal selgus, et peamiselt külastasid minu lisasöötmispaika kitsed, jänesed, 
põdrad ja rebased. Mõnikord oli näha ka hiirte jälgi. Loomade liigid määrasin nende jälgi lumel 
uurides.  

Tehtud töö oli huvitav ning kindlasti jätkan loomadele lisasööda andmist sellel järelejäänud 
talveperioodil ning kindlasti alustan uuesti ka järgmisel aastal.  
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Euroopa Liidu riikide lipud 
 

Joonas Erik Ojala, 9. klass 
Lasila Põhikool 

 
Juhendaja: Kristi Võhmar (Lasila Põhikool) 

 
Osales: 

Õpilaste teadustööde riiklik konkurss 
 

 

Minu eesmärk selle töö koostamisel oli uurida Euroopa Liidu lippe ning teha kokkuvõte enim 
kasutatud värvidest. Samuti oli soov teada saada, millised tähendused on värvidel erinevates 
maades. Otsustasin uurida Euroopa Liidu riikide lippe, sest elan Euroopa Liitu kuuluvas riigis. Töös  
võib leida informatsiooni maailma riikide lippudel enim kasutatud värvidest.  

Uurimustöö põhineb teemakohasel kirjandusel ning küsitlusel, mis viidi läbi Lasila põhikooli õpilaste 
hulgas. Töö koosneb teoreetilisest ja praktilisest osast.  Teoreetilises osas on selgitatud uurimustöö 
pealkirjas esinevaid põhimõisteid. Seejärel on antud ülevaade kõigist Euroopa Liidu lippudest, nende 
ajaloost ning värvide tähendustest. Praktilises osas on uuritud Lasila Põhikooli õpilaste ettekujutust 
sellest, millist värvi on Euroopa Liidu lippudel enim ning võrreldud seda tegelikkusega.  

Antud uurimustöö hüpoteesiks oli, et Euroopa Liidu riikide lippudel esineb kõige rohkem punast 
värvi, mis viitaks Euroopat kunagi räsinud sõdadele. Kontrollimaks, kas minu oletus ühtib ka teiste 
minu kooli õpilaste arvamusega, viisin läbi küsitluse. Küsitluse käigus pakkus pool vastanuist kõige 
sagedamini esinevaks värviks sinist.  

Uurimustöö käigus koostatud koondtabelist selgus, et Euroopa Liidu riikide lippudel on üldse 
kasutatud seitset värvi: oranži, musta, rohelist, kollast, sinist, valget ja punast. Enim esineb neist 
punast. Punane värv tähistab enamuse riikide jaoks sõdu, aga ka tugevust või loojangupuna. Seega 
leidis minu hüpotees kinnitust.  

Uurimustööd kirjutades tekkis probleeme faktiliste andmetega, erinevates allikates oli sündmuste 
kohta välja toodud erinevaid aastaarve, kohati erines inimeste- või kohanimede kirjapilt.  

Antud töö võiks huvi pakkuda neile, keda huvitab Euroopa Liit, selle riigid ja/või lipud.  
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Geogebra töölehed 10. klassi matemaatika lisamaterjali juurde 
 

Airon Johannes Oravas, 7. klass 
Tallinna Prantsuse Lütseum 

 
Juhendaja: Anne Küüsmaa (Tallinna Prantsuse Lütseum) 

 
Osales: 

Õpilaste teadustööde riiklik konkurss 
 

 

Käesoleva praktilise töö peamiseks eesmärgiks oli koostada abistav materjal õpetajate Anu Oksa ja 
Heldena Tapersoni 10. klassi matemaatika lisamaterjali juurde ja pakkuda autorile võimalust tegeleda 
huvitava õppeainega ning õppida kasutama programmi GeoGebra. 

Käesolevad materjalid ongi mõeldud kasutamiseks koos Anu Oksa ja Heldena Tapersoni 10. klassi 
matemaatika lisamaterjali töövihikuga. Need on töövihikutes olevate ülesannete graafiliseks 
kujutamiseks. 

Koolitarkvaraprogramm GeoGebra on vabavaraline, eestikeelne, internetis kättesaadav ja kergesti 
kasutatav. Geogebrat täiustatakse pidevalt. See on kõigile lihtsasti kättesaadav, tasuta ja 
kasutajasõbralik. Programmi kasutada nii veebipõhiselt kui arvutisse installeeritult. Saadaval on ka 
paljud Geogebra juhendid ja õpetused, korraldatakse koolitusi. Eestis on tehtud uuringuid Geogebra 
mõjust õpitulemustele ja on näha, et selle kasutamine aitab õpilastel paremini matemaatikast aru 
saada, luues mingi ettekujutuse käsitletavast teemast. 

Mina otsustasin sellise töö ette võtta, sest Geogebra tundus minu jaoks huvitav ning ta on seda siiani. 
Töö käigus õppisin palju Geogebra kohta ja tegin tutvusin 10. klassi matemaatikaga. Arvan, et see töö 
andis mulle palju teadmisi juurde ja minu huvi GeoGebra vastu on endiselt suur. Loodan, et minu 
tehtud materjale kasutatakse matemaatika selgitamisel, sest selleks on nad mõeldud. 10. klassi 
lisamaterjalis on veel ülesandeid, mille kohta saab teha GeoGebra töölehti. Arvan, et tegelen sellega 
veel. 
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Nõukogude aja laps: olme ja kultuurilugu Hruštšovi sula ja Brežnevi 
stagnatsiooni perioodil kahe kirjandusliku näite põhjal 
 

Birgitta Ots, 12. klass 
Hugo Treffneri Gümnaasium 

 
Juhendajad: Age Salo (Hugo Treffneri Gümnaasium) 

Õnne Kepp (Eesti TA Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus) 
 

Osales: 
Õpilaste teadustööde riiklik konkurss 

 
III preemia gümnaasiumiastmes 

 

Autori eesmärk oli uurida nõukogude võimu pakutud võimaluste ja režiimi poolsete 
kasvatusmeetodite mõju ning efektiivsust kahel erineval ajajärgul elanud tütarlapsele. Tingimuseks 
sai, et mõlemad uurimisobjektid, mälestusteoste Hille Karm „Taevas ja Maa“ ja Loone Ots 
„Mustamäe valss“ minategelased pidid sotsiaalsete normide ja koduste väärtushinnangute poolest 
režiimi jaoks anomaalsed olema.  

Autor püstitas hüpoteesi: kuigi nõukogude režiimi eesmärk oli kasvatada uus inimtüüp, kes seaks 
võimu kehtestatud vajadused enda omadest ettepoole, sõltus nõukoguliku kasvatuse efektiivsus 
tugevalt laste kodusest kasvukeskkonnast, ajastu poliitikast ning ühiskonna kui terviku suhtumisest 
režiimi. Uurimismeetod oli allikakriitiline ja võrdlev-ajalooline. Komparativistlikult aluselt lähtudes 
käsitleti kaht perioodi Nõukogude Liidu elutsüklis – sulaaega ja stagnatsiooniperioodi – ning lisaks 
nende vahepealset ajastut. Uurimistöö tulemus kinnitas hüpoteesi – režiimi püüd oli kasvatada uus, 
nõukogudelik inimtüüp, ent survestamise tõhusus sõltus tugevalt ajastu vaimust ning ühiskonna kui 
terviku hoiakuist võimu suhtes. Kui uurimisobjekt Hille Karmi, sulaajastu optimismi vaimus kasvanud 
provintsinoore suurim soov oli võimuga koostööd teha, sulandumaks eagruppi, siis teise 
uurimisobjekti Loone Otsa, stagnatsiooniperioodi pealinnatüdruku puhul oli koostöö võimuga pelgalt 
formaalne, sulandumine eagruppi toimus pigem režiimi poolt taunitu – läänelike tarbeesemete, 
läänelike kultuuriadaptatsioonide (diskod) ja režiimi üle ironiseerimise kaudu.  

Töö pakub uut lähenemist naisuurimusele, lõimides viimast kasvatuse ning isiksuse kujunemisega 
lapse- ja noorukieas nõukogude ideoloogi tingimustes ning lähtudes erandliku perekonnataustaga 
lastest. Uurimust on võimalik rakendada koolis ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse tundides, näitlikustamaks 
poliitilise režiimi mõju kasvavale põlvkonnale ning pakkudes ajaloolist teavet eakaaslaste 
vaatenurgast.  
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Samblikud Lasila mõisapargis ja lähiümbruses 
 

Kris Otsmaa, 9. klass 
Lasila põhikool 

 
Juhendaja: Eve Kangur (Lasila põhikool) 

 
Osales: 

Õpilaste teadustööde riiklik konkurss 
 

 

Minu eesmärk selle töö koostamisel oli uurida kooli- ja kodukohaümbruse (Lasila) samblike liigirikkust 
ja arvukust ning kaitstavate samblikuliikide olemasolu.  

Uurimustöö põhineb teemakohasel kirjandusel, ka internetipõhistel materjalidel ning vaatlusel 
(liikide määramine, loendamine, jäädvustamine). Töö koosneb teoreetilisest ja praktilisest osast. 
Teoreetilises osas on samblike lühiiseloomustus ja ehitus, samblike kasvukeskkond ja paljunemine. 
Seejärel on räägitud samblike rühmadest ja tähtsusest. Praktilises osas on välja toodud kaart, millele 
on märgitud vaadeldav territoorium, taustateadmised ning vaatlustingimused. Viimases alapeatükis 
on kogutud andmed ja vaatlustulemused. Töö lisas on fotod vaadeldud samblikest. 

Antud uurimustöö koostamise aluseks olid uurimisküsimused: Kes on samblikud? Kas samblike 
arvukuse ja liigirikkuse järgi on minu kodukohas õhk puhas? Kas vaadeldaval territooriumil leidub 
haruldasi samblikuliike? 

Uurimustöö käigus kogutud andmetest selgus, et samblike liigirikkus on suurem metsas, aga arvukus 
(katvusprotsent) Lasila mõisapargis. Habesamblike ja kopsusambliku olemasolu minu kodu ja kooli 
lähedal asuvas Assamalla tee äärses metsas viitab puhtale keskkonnale. Läbi selle uurimustöö 
koostamise ja samblike vaatlemise täienesid minu teadmised samblikest. Positiivne on, et meie 
pargis kasvab suhteliselt vähe harilikku seinakorpi, mis viitab vääveldioksiidi vähesele hulgale õhus. 
Samas kasvab meie mõisapargis ohtralt rihmsamblikku, teist indikaatorliiki, mis talub mõõdukat 
happelist õhusaastust. 

Uurimustöö teoreetilist osa koostades tekkis probleeme samblikega seotud arvandmetega. 

Antud töö võiks huvi pakkuda just oma kooli õpilastele ja õpetajatele, aga samas ka Lasila kohalikele 
elanikele. 
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Vastseliina Haigla 
 

Greete Palgi, 11. klass 
Vastseliina Gümnaasium 

 
Juhendaja: Küllike Nagel (Vastseliina Gümnaasium) 

 
Osales: 

Tervishoiu ja meditsiinialaste teadustööde konkurss 
 

 

„Vastseliina Haigla“ on uurimus, mis kirjeldab Vastseliina meditsiini ja ka elutingimusi umbes 60 
aastat tagasi. Eesmärk, milleks oli uurida rohkem Vastseliina ajaloo ja meditsiini kohta, sai täidetud 
ning lisaks sain palju teada ka tolleaegse majandusliku heaolu ja dokumentatsiooni kohta. 

Teine eesmärk, milleks oli dokumenteerida haigla ajalugu ja kaasata sellesse ka endisi töötajaid, 
täitus, ning loodan, et kui keegi peaks tulevikus tegema töö Vastseliina alevikust või selle paiga 
arengust, saab ta minu tööd kasutada. Seda tööd saaks jätkata, kui uurida näiteks kohalike rahulolu 
tolleaegse meditsiiniga ja võrrelda seda praegusega.  

Vastseliina haigla alustas tööd pastoraadihoones 1. oktoobril 1950-ndal aastal ning sinna tuli tööle 
noor personal. Personal sai suurepäraselt läbi ning koos koristati nii haigla ümbrust kui käidi 
ekskursioonil Leningradis.  

Intervjuudest endise personaliga selgus, et tol ajal oli tööülesandeid palju rohkem, tänapäeval teevad 
enamus analüüsidest ära masinad ja seega on töö lihtsam. Tol ajal olid ka palgad kehvemad, aga 
keegi ei osanud nuriseda, kuna oldi sellega rahul, mis saadi. Kõik intervjueeritavad nõustusid, et 
noored tänapäeval ei tea, kuidas oli elada 60 aasta taguses Eestis ning nüüd otsivad kõik tööd 
välismaalt, samas kui viiekümnendatel oldi õnnelikud selle üle, et saadi kolhoosi asemel kusagil mujal 
töötada.  

Kõige raskemaks osutus Valga arhiivi dokumentide läbiuurimine, kuna neid oli väga palju. Osa tekstist 
oli kirjutatud käsitsi ning tekkis raskusi sellest arusaamisega. Siiski ei olnud see nii kohutav, nagu 
anekdoodid arstide käekirja iseloomustavad. Kõige toredam töö osa oli kindlasti intervjuud, kus sain 
vanema generatsiooniga arutleda  meditsiini ja tervishoiu üle.  

Uurinud haigla aruandeid mõistsin, et tol ajal oli dokumentatsioon üsna range ning iga kopikas oli 
arvel. Kui tekkis mõnerublane viga, peeti seda kohe suureks veaks just kõrgema võimu poolt ning 
kästi see korda ajada. Summad olid tihtipeale märgitud mitme komakohaga, seega oli täpsus väga 
oluline. Tänapäeval on asi lihtsam, kuna kasutatakse arvuteid ja need teevad vigu haruharva. 

Loodan, et kirjutatud töö hoitakse Vastseliinas alles, kuna see annab pisikese panuse, võttes kokku 
Vastseliina meditsiinis toimunu aastatel 1950–1982.  
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Õlgade laiuse ja inimese pikkuse korrelatsiooni muutumine õpilaste arengu 
käigus 
 

Anna Parts, 12. klass 
Tallinna Inglise Kolledž 

 
Juhendaja: Helene Urva (Tallinna Inglise Kolledž) 

 
Osales: 

Õpilaste teadustööde riiklik konkurss 
Tervishoiu ja meditsiinialaste teadustööde konkurss 

 
 

Uurimistöö eesmärk oli uurida korrelatsiooni muutust keha arengu ajal naiste ja meeste seas, 
kasutades vanusegruppe (8–9-astased, 11–12aastased, 14–15aastased ja 17–18aastased). 
Eksperiment põhines Leonardo da Vinci päevikul, kus ta kirjeldas, et suhe keha pikkuse ja õlgade 
laiuse vahel peaks olema 1:4. 

Püstitatud uurimisküsimus oli: Kuidas muutub keha arenemise ajal uuritavates vanusegruppides 
korrelatsioon (suhe) inimese pikkuse ja suurima õlgade laiuse vahel? 

Hüpoteesideks seati, et korrelatsioon keha pikkuse ja õlgade laiuse vahel on vanusegrupis 17–
18aastased kõige suurem 1:4-le ja kõige väiksem 8–9-aastaste vanusegrupis. Hüpoteesi esimene osa 
sai osaliselt kinnitust ja osaliselt lükati ümber. 17–18aastaste tüdrukute seas oli suhe 0,251, mis on 
kõige sarnasem 1:4-le. Ka 20aastastest inimestest koosnev kontrollgrupp kinnitas, et tüdrukute 
füüsiline areng on sellel aja hetkel peatunud, sest suurt erinevust nende kahe grupi vahel 
korrelatsioonis polnud. 14–15aastastel poistel oli kõige suurem sarnasus suhtele 1:4, keskmine 
korrelatsioon 0,246. 17–18aastaste poiste seas oli suhe 0,260 ja veel suurem oli see väärtus 
kontrollgrupis (0,274). Seega poiste kehaline areng kestab ka pärast vanuse 17–18 täitumist. 

Hüpoteesi teine osa leidis kinnitust osaliselt ja osaliselt  lükati ümber. 8–9aastaste tüdrukute seas oli 
kõige väiksem korrelatsioon 1:4-le, sest suhe oli 0,233. Poiste seas oli kõige väiksem korrelatsioon 
kontrollgrupis (0,274), kuid palju ei erinenud ka 8–9aastased poisid, kellel keskmine suhe oli 0,233. 
Seega saab järeldada, et Leonardo da Vinci püstitatud teooriat suhtest keha pikkuse ja õlgade laiuse 
vahel ei saa kasutada täiskasvanud meeste seas. Näiteks maalimisel tuleks õlad joonistada laiemad 
kui see oleks kasutades suhet 1:4. 

Tulemused näitasid, et treening ei mõjutanud õlgade laiust oluliselt, sest mõnedes vanusegruppides 
on tennisemängijate ja ujujate suhe väiksem kui keskmine suhe. Kuigi see peaks olema vastupidi, sest 
ujumine ja tennisemängimine suurendavad ja arendavad deltalihaseid, mis mõjutavad õlgade laiust. 
Meeste seas suureneb keskmine suhe tennisemängijatel ja ujujatel püsivalt, aga naiste seas on suhte 
suurenemine korrapäratu. 

Seega saab järeldada, et meeste seas keha pikkuse ja õlgade laiuse korrelatsioon on lapsepõlves 
sarnasem 1:5-le, teismeikka jõudes sarnaneb suhe 1:4-le ja täiskasvanuna on suhe sarnasem 1:3-le. 
Naiste seas on keha pikkuse ja õlgade laiuse suhe lapsepõlves sarnane 1:5-le, aga kui teismeeas jõuab 
suhe 1:4-ni, siis ei suurene see enam palju. Seega saab järeldada, et naiste füüsiline areng lõppeb 
juba teismeea viimastel aastatel. 
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Keskkonna mõju uurimine vees sisalduvatele humiinainetele 
kõrgsurvevedelikkromatograafilisel meetodil Harku järve näitel 
 

Mari Liis Pedak, 11. klass 
Tallinna Reaalkool 

 
Juhendaja: Viia Lepane (TallinnaTehnikaülikool) 

 
Osales: 

Õpilaste teadustööde riiklik konkurss 
 

II preemia gümnaasiumiastmes 
 

Hoolimata sellest, et humiinainete roll looduses on äärmiselt tähtis, on neid ajaloo jooksul uuritud 
tunduvalt vähem kui teisi orgaanilisi aineid. Nende omadustest, funktsioonidest ja tekke 
mehhanismidest teatakse suhteliselt vähe. Käesoleva töö eesmärgiks oli uurida keskkonna mõju 
Harku järve, Eesti ühe kõige reostunuma järve vees sisalduvatele humiinainetele.  

Püstitati neli hüpoteesi: 

1. Vees sisalduvate humiinainete keemiline koostis ja füüsikalised omadused sõltuvad ilmastiku 
muutustest. 

2. Soojemates ilmastikuoludes on vees sisalduvate humiinainete kontsentratsioon väiksem kui 
külmemates ilmastikuoludes. 

3. Vees sisalduvate humiinainete keskmine molekulmass suureneb koos nende 
kontsentratsiooni suurenemisega. 

4. Vees sisalduvate humiinainete kontsentratsioon suureneb koos toitainete hulga 
suurenemisega vees. 

Hüpoteese kontrolliti katseliselt, kasutades kõrgsurvevedelikkromatograafilist meetodit (HPLC). 
Ühtlasi oli käesoleva töö eesmärgiks tõestada, et HPLC on sobilik humiinainetega seotud 
keskkonnauuringute tegemiseks ning et meetodi rakendamine keskkonnauuringute raames oleks 
kasulik. 

Püstitatud hüpoteeside kontrollimiseks võeti Harku järve veest võeti kolm proovi, vastavalt 2012. 
aasta septembris, oktoobris ja novembris, ning analüüsiti neid HPLC abil. Eksperimentide tulemusena 
leidsid kinnitust hüpoteesid 1, 2 ja 4. Hüpotees 3 kinnitust ei leidnud. Ühtlasi näitasid tulemused 
humiinainete rolli tähtsust veekeskkondades. Katsete käigus avastati, et novembris sisaldas Harku 
järve vesi ohtlikke reostajaid. Lisaks humiinainete kui suurte keskkonna mõjutajate uurimise 
võimalusele näitab ka see HPLC suurt potentsiaali keskkonnauuringute alaseks kasutamiseks. 
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Ideid multiuniversumi olemusest 
 

Angela Peeb, 11. klass 
Tartu Tamme Gümnaasium 

 
Juhendaja: Tanel Liira (Tartu Tamme Gümnaasium) 

 
Osales: 

Õpilaste teadustööde riiklik konkurss 
 

 

Sissejuhatuses püstitatud probleeme uuris autor peamiselt artiklite ja raamatute põhjal, kuid 
täiendava info saamiseks viis läbi ka intervjuu.  

Uurimustöö esimese osa eesmärgiks oli anda ülevaade tänapäeva kosmoloogiast ning senistest 
avastustest. Selle käigus tuli välja ideid teooriate ühendamisest, mis on oodatust palju raskemaks 
osutunud just uute avastuste pärast. 

Teises osas oli autori sooviks tutvustada ideid multiuniversumitest ning uurida nende võimalikkust. 
Tuli välja teooriaid, mis olid tõenäolisemad kui teised. Mõni teooria kõlas usutavamalt tugevama 
teoreetilise põhja pärast. Teised teooriad olid jällegi utoopilisemad, kuna püsisid vaid hüpoteesidel ja 
teistel teooriatel, mida pole otseselt veel tõestatud. Samuti tuli antud osas välja, et teiste 
universumite abil saab selgitada ja kirjeldada meie universumi sündi täpsemalt. 

Kolmandas osas oli autori põhiülesandeks välja tuua tulemused, seejärel arutleda nende üle ning 
analüüsida põhjalikumalt. Seal osas kerkisid esile tõenäolisemad teooriad ning kinnitust sai ka nende 
usaldusväärsus. 

Neljas osa võtab töö kokku ning annab lühida ülevaate tulemustest ja protsessi käigust.  

Antud töö ajal kerkinud küsimused on kasuks edasisele uurimisele. Selle töö käigus sai tõestatud, et 
tänapäeva tehnika pole piisavalt arenenud. Juba kolme või nelja aasta pärast saab seda tööd jätkata 
ning läheneda sellele teisest vaatepunktist. Töö käigus oleks autor tahtnud võrrelda ka nende 
teooriate plusse ja miinuseid üksikasjalikult. Kerkisid küsimused, mida saaks ära teha teooriate 
arendamiseks, kui võimas peaks olema tehnika ning kust peaks teisi universumeid otsima.   
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Ray Bradbury antiutoopiline romaan „451 kraadi Fahrenheiti“: fantastika 
või täideläinud reaalsus 
 

Jelena Perepeljatnik, 11. klass 
Narva Soldino Gümnaasium 

 
Juhendaja: Alevtina Tarjan (Narva Soldino Gümnaasium) 

 
Osales: 

Õpilaste teadustööde riiklik konkurss 
 

 

Töö läbiviimisel püstitati hüpotees, et tulevik, mida on kujutatud R. Bradbury raamatus „451 kraadi 
Fahrenheiti“, on ette ennustatud küllaltki täpselt ja on suuremas osas saanud reaalsuseks. Töö käigus  
leidis hüpotees kinnitust.  

Töö eesmärkide täitmiseks kasutatavad peamised meetodid olid ankeetküsitlus ja analüüs. 

Ray Bradbury on oma teoses täpselt  ette ennustanud kiire teaduslik-tehnilise arengu, paljud uued 
tehnilised leiutised olme-, meditsiini- ja sõjasfääris, perekriisid, noorte väärtushinnangute 
muutumise, massikultuuride domineerimise, probleemid kooli haridussüsteemis ning sõjaohu ja 
tuumarelvade kasutamise.  

Tänapäeva inimesed, kes loevad raamatuid (neid oli natuke üle poole küsitletutest) on mõtlevad, 
andekad, algupärast kunsti hindavad.  

Antud uurimistöö materjali saab kasutada kirjanduse, ajaloo ja ühiskonnaõpetuse tundide läbiviimisel 
ning väitluse korraldamisel. 
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Õpilasvahetuse positiivsed ja negatiivsed tahud osalenute kogemustes 
 

Ade Piht, 11. klass 
Tapa Gümnaasium 

 
Juhendaja: Marika Eiskop (Tapa Gümnaasium) 

 
Osales: 

Õpilaste teadustööde riiklik konkurss 
 

 

Õpilasvahetuse programmides osalemine on üks võimalus noorel inimesel ennast paremini tundma 
õppida ning katsetada, kuidas iseseisvalt võõras keskkonnas hakkama saada. Tuntumad 
õpilasvahetusprogrammid Eesti õpilastele on EVMAR Õpilasvahetus, Rotary Noorsoovahetus ja YFU 
Eesti Õpilasvahetus (Tallinna noorte infokeskus Taninfo, 2012; YFU EESTI, 2012). Võimalik on minna 
ka üheks või kaheks nädalaks õppima Eesti koolidesse programmi „VeniVidiVici Õpilasvahetus“ 
raames. 

Uurimuse eesmärgiks on luua analüüsiv ülevaade õpilasvahetuse programmidest ning programmides 
osalenud õpilaste kogemuste positiivsetest ja negatiivsetest tahkudest. Selleks püstitati 
uurimisküsimus: milliseid tahke oma kogemusest hindavad õpilasvahetuse programmides osalenud 
positiivseteks, milliseid negatiivseteks? 

Uurimuse teoreetilises osas uuritakse ja esitletakse 18-le allikale tuginedes erinevaid 
õpilasvahetusprogramme ja varem avaldatud programmides osalenute  seisukohti. Empiiriline osa 
annab analüüsiva ülevaate õpilasvahetuse programmides osalenud õpilaste kogemuste positiivsetest 
ja negatiivsetest tahkudest. Andmete kogumisel ja tõlgendamisel kasutati kvalitatiivseid 
uurimismeetodeid: kirjalikus vormis struktureeritud intervjuu meetodit ja suulises vormis 
poolstruktureeritud intervjuu meetodit. Andmestik analüüsiti induktiivsel meetodil. Üldistamise 
tulemusena kujunesid kaks kategooriat: õpilasvahetuse kogemuse positiivsed ja negatiivsed tahud. 

Vaatamata mõnedele negatiivsetele aspektidele tõid kõik intervjueeritavad, sõltumata programmist, 
esile, et õpilasvahetuses osalemine oli neile võimalus isiklikult kasvada ja areneda: omandati rohkelt 
uusi teadmisi, õpiti olema avatud ning ollakse vabamad suhtlemises teiste noortega. 

Loodetavasti osutub käesolev uurimus kasulikuks informatsiooniallikaks kõigile, kes kaaluvad 
vahetusõpilasena end proovile panna ja uusi kogemusi omandada. 
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Antibiootikumide ja puhastusvahendite mõju bakteritele 
 

Johanna Piibor, 11. klass 
Tallinna Reaalkool 

 
Juhendajad: Kersti Veskimets (Tallinna Reaalkool) 

Lenne Nigul (Tallinna Tehnikaülikool) 
 

Osales: 
Õpilaste teadustööde riiklik konkurss 

 
 

Uurimistöö eesmärgiks oli tutvustada baktereid, antibiootikume ning puhastusvahendeid ja teha 
katseliste meetoditega kindlaks, kuidas antibiootikumid ja puhastusvahendid mõjutavad baktereid. 

Uurimistöö hüpoteesiks on, et puhastusvahendid tavapärasemas kontsentratsioonis on bakteritele 
efektiivsema toimega kui antibiootikumid kasutatavates kontsentratsioonides. 

Jälgiti bakterite reageerimist erinevatele puhastusvahendite ja antibiootikumide 
kontsentratsioonidele. 

Katses kasutati antibiootikumidest tetratsükliini, ampitsilliini ja kanamütsiini, puhastusvahenditest 
Domestost, Orto WC-puhastusgeeli ja Secusepti. Neid aineid katsetati bakteritel Escherichia coli ja 
Agrobacterium tumefaciens. 

Hinnanguliselt kõige efektiivsemaks antibiootikumiks saab nimetada tetratsükliini, 
puhastusvahendiks aga Secusepti. Neid kahte ainet võrreldes võib järeldada, et tertatsükliin on 
efektiivsem kui Secusept. Orto WC-puhastusgeel aga ei mõjutanud baktereid praktiliselt üldse. 
Domestos aga oli efektiivsem kui kanamütsiin ja ampitsilliin. Sellega võib väita et antibiootikumid on 
puhastusvahenditest, mis omavad antibakteriaalset toimet, efektiivsemad ning sellega on püstitatud 
hüpotees ümber lükatud. 

Kuigi katsetest selgus, et püstitatud hüpotees on väär, tuli välja puhastusvahendite pikaajalisem mõju 
bakteritele võrreldes antibiootikumidega. Seitsmendaks päevaks hakkasid antibiootikumide tekitatud 
inhibitsiooni ringidele bakterid tagasi kasvama, mis näitas, et antibiootikumid hakkavad lagunema. 
Puhastusvahendite toime ei vähenenud seitsme päeva jooksul. Töö käigus selgus veel, et suurim 
mõju bakteritele tekkis juba pärast teist päeva. 
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Kummaline haigus – epilepsia 
 

Agnes Poom, 12. klass 
Tallinna Ühisgümnaasium 

 
Juhendajad: Leili Järv (Tartu Ülikool) 

Valentin Sander (SA Tallinna Lastehaigla) 
 

Osales: 
Õpilaste teadustööde riiklik konkurss 

Tervishoiu ja meditsiinialaste teadustööde konkurss 
 

 

Antud teemavalik tuli mõttesse peale reisi, kui tuttaval tuli peale epilepsiahoog ning mitte keegi ei 
osanud midagi teha. Kõik läksid paanikasse ja hakkasid meenutama kõike, mida oldi selle haiguse 
kohta kuuldud. Kiruti haiget, et ta ei olnud teisi oma haigusest teavitanud ning esmaabi õpetanud. 
Selline ebameeldiv olukord tekkis teadmatuse tõttu. 

Oma kogemuste põhjal arvasin, et olenemata inimeste tegevusalast, vanusest, haridusest, on 
teadmised epilepsiast, tema avaldumisvormidest ja esmaabist väga pealiskaudsed. Sellele kinnituse 
saamiseks püstitasin hüpoteesi: inimeste epilepsia alane teadlikkus on madal. 

Antud uurimustöö koosneb kahest osast. Esimeses, üldteoreetilises osas seletatakse lahti 
kasutatavad põhimõisted ja epilepsia olemus. Antakse ülevaade haiguse tekkepõhjustest, kulust, 
ravist, esmaabist ja haiguse psühholoogilisest mõjust inimesele. Lühidalt peatutakse epileptiku 
edasijõudmisel koolis ja Epilepsialiidu tegevusel. 

Teises, empiirilises, osas esitatakse ülevaade uuringu materjalist ja metoodikast. Esitatakse 
tulemused, arutletakse nende üle ja tehakse järeldused. Lisaks on toodud ka intervjuud Dr Sulev 
Haldre ja Dr Valentin Sandriga. 

Antud töö materjal koguti anonüümse internetiküsitlusega. Selleks koostati kümne küsimusega 
ankeet, mis puudutas inimeste teadlikkust epilepsiast kui haigusest, epileptikutest ja esmaabist. 
Küsitlus oli suunatud viiele vanusegrupile ning vastasid mõlema soo esindajad. Vastajaid oli kokku 93. 

Uuringust selgus, et:  

 16–19aastased noored olid küllaltki teadlikud esmaabi osutamisest 

 20–29aastaste vastanute seast peaaegu pooled osutaksid abi pulka suhu pannes, mis näitab 
vähest ning vale teadlikkust esmaabi osutamisel. 

 Ravitavuse osas on küllaltki teadlikud kõik vanusegrupid, keskmiselt 65% vastanutest teadis, 
et epilepsia on ravitav, kuid et täiesti terveks sellest pole võimalik inimest ravida. 

 17–41aastastest vastanutest teadsid 80% epilepsia rahvapärast nimetust. 

 Epilepsia tekkepõhjusi tunnevad 16–19aastased noored väga vähe. 

 Epilepsiat põdevaid tuttavaid/lähedasi esines kõikides vanusegruppides enam-vähem 
ühtlaselt. 

 Kõige enam olid kursis igapäevaelu, ravi ning tekkepõhjustega üle 40aastased inimesed, kelle 
puhul räägib kaasa oluliselt suurem elukogemus. 

Seega hüpotees, et inimeste epilepsia alane teadlikkus on madal, leidis kinnitust. 
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Hulkuvad kassid: haiguste levitajad ja loomade murdjad 
 

Kaili Põder, 8. klass 
Saaremaa Ühisgümnaasium 

 
Juhendajad: Gerda Nelis, Inge Vahter (Saaremaa Ühisgümnaasium) 

 
Osales: 

Õpilaste teadustööde riiklik konkurss 
 

 

Nii vastuolulist minevikku kui on kassil, pole ühelgi teisel loomal. Tänapäeval suhtutakse kassidesse 
väga erineval moel: neil on palju sõpru ja ka palju vaenlasi. Kasside suurimateks vihameesteks on 
linnusõbrad. Kodutute ja hulkuvate kasside olemasolu on muidugi halb, kuid lindude arvu 
vähenemises ainult kasse süüdistada pole õige. Kass peab jahti enamasti maapinnal, puu otsa läheb 
ta tavaliselt vaenlase eest põgenedes.  

Uurimistöö eesmärkideks seati: 

1. Anda ülevaade 2011.–2013. aastal Saaremaa kohalikes ajalehtedes Meie Maa ja Saarte 
Hääl ilmunud artiklitest, milles on kajastatud hulkuvate kasside probleemi Kuressaares; 

2. Anda ülevaade kohalike spetsialistide poolt pakutud võimalustest nn kassiprobleemi 
lahendamiseks; 

3. Anda ülevaade Eesti teistes linnades olevast nn kassiprobleemist vabariiklike ajalehtede 
ja ajakirjade põhjal; 

4. Uurida, kus ja kui palju on Kuressaares hulkuvaid kasse ning selgitada Saaremaa 
Ühisgümnaasiumi 5.–9. klassi õpilaste suhtumine hulkuvatesse kassidesse. 

Hüpoteesiks seati: hulkuvaid kasse on Kuressaare igas piirkonnas, kuid nad on üsna hästi hoolitsetud.  

Õpilaste andmetel võib hulkuvaid kasse kohata Kuressaares peaaegu kõikjal, töös on välja toodud ka 
mitmeid kohti, mida nimetati kõige enam (Vallimaa tänav, Smuuli piirkond, Maxima ja Rae poe 
ümbrus, laste- ja spordiasutuste ümbruskond, samuti lossipark, kesklinn ja bussijaam). Mitmed kohad 
ühtivad kohalikes ajalehtedes esitatud andmetega, kuid teada anti ka uutest paikadest. Hulkuvaid 
kasse on kohatud ka asulatest kaugemal. Korraga on nähtud enamasti mitu kassi, suviti rohkem, 
talvel mõnevõrra vähem. Kasse toidetakse mitmel pool, tähelepanu pööratakse vanadele, 
mahajäetud majadele. Osa õpilasi on ka ise kodutud kasse toitnud, sest neil on neist kahju.  

Kasside seisundi hindas heaks enamus õpilasi. Järelikult on neil kassidel oma kodu, kust nad aeg-ajalt 
välja lastakse. Kuressaare inimesed üldiselt hoolitsevad hulkuvate kasside eest, neile antakse süüa ja 
luuakse teatud elupaiku.  

Õpilaste arvates oleks kõige parem rajada hulkuvate kasside jaoks turvakodu, seda eelistab 62% 
vastajatest. Samas õpilased teavad, et see oleks kõige kallim ettevõtmine ja mitte kõigile kassidele 
õnnelik. Kastreerimise-steriliseerimise poolt on 32% küsitletutest ning vaid kaheksa õpilast arvab, et 
hulkuvad kassid tuleks hukata.  

Töö eesmärgid täideti ning hüpotees leidis kinnitust. 2013. aasta veebruaris loodigi Kuressaare linna 
hulkuvatele kassidele turvakodu, kust edaspidi on võimalik endale lemmiklooma võtta. Seega loodab 
töö autor, et Kuressaare hulkuvate kasside arvukus väheneb kassisõbralikul viisil.   
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Rohe-kärnkonna (Bufo viridis) taasasustamise võimalikkusest Piirissaarele 
 

Karl Pütsepp, 9. klass 
Tartu Karlova Gümnaasium 

 
Juhendaja: Külli Maleva (Tartu Karlova Gümnaasium) 

 
Osales: 

Õpilaste teadustööde riiklik konkurss 
 

 

Käesoleva töö eesmärgiks oli juhtida tähelepanu Piirissaare erilisele looduslikule mitmekesisusele ja 
asjaolule, et see on järjest enam kadumas. Töö käigus uuriti aastatel 2011–2012 kevadel ja suvel 
Piirissaares asuvat kolme tiiki, kus leidub kahepaikseid. Kuna rohe-kärnkonnade elupaiganõuded on 
samad mudakonnade (Pelobates fuscus) omadega, kasutatigi tööks läbiviidud uurimuses neid 
kriteeriume. Mudakonnade nõuded kudemistiikidele on: 

 veekogus ei elutse kalu; 

 veekogu on avatud päikesele; 

 kallaste laugus; 

 rohke madal veealune taimestik. 

Uurimuse eesmärgiks oli saada uuemaid andmeid Piirissaarel asuvate kahepaiksete kudemistiikide 
hetkeolukorra kohta. Kogutud andmed on põhjalikult välja toodud uurimustöö põhiosas, siinkohal on 
üldistused: 

 Saarel asuvate kudemistiikide olukord on kehv, heas seisukorras oli vaid üks – Piiri külas asuv 
tiik. 

 Tiikide põhiprobleemiks on nende ligipääsetavus (rohe-kärnkonn vajab tiigi äärde pinda, 
kuhu kergesti kaevuda). 

 Tiike ähvardab täielik varjujäämine (peamiseks probleemiks võsastumine). 

 Kõigis tiikides oli probleemiks veepealne taimestik, mis oluliselt takistab päikesevalguse 
jõudmist vette. 

 Kõikide tiikide vesi oli sogane ja eutroofne. 

Uurimustöös käsitletigi nendele ja varasematele andmetele tuginedes rohe-kärnkonna 
reintrodutseerimise võimalikkust Piirissaarele. Praegu see võimalik ei oleks, põhiliseks probleemiks 
tingimustele vastavate elupaikade puudumine. Ent kuna need amfiibid on olnud saarel oluliseks 
osaks sibulapeenarde asukana ja kahjurite hävitajana, on liigi taasasustamine igati päevakorras. Enne 
seda oleks aga vaja luua sobivad tingimused, mis vastaksid rohe-kärnkonna elupaiganõuetele. Selle 
probleemiga tuleb tulevastel aastatel kõvasti tööd teha. Abiks on kindlasti Keskkonnaameti projekt 
„Dragonlife“, mille käigus saarele uusi mudakonnadele suunatud tiike kaevatakse. Pole andmeid, et 
mudakonnad kuidagi rohe-kärnkonnadega konkureeriksid ja vastupidi.  

Uurimuste läbiviimisega ja sama teemaga jätkatakse tööd ka edaspidi. 
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Kriminaalse käitumise vallandaja: keskkond või geneetika 
 

Johanna Randmets, 10. klass 
Kuressaare Gümnaasium 

 
Juhendajad: Sirje Kereme, Maidu Varik (Kuressaare Gümnaasium) 

 
Osales: 

Õpilaste teadustööde riiklik konkurss 
 

 

Kriminaalset käitumist puudutavate erinevate teooriate üle on tihti vaieldud. Osad inimesed on 
arvamusel, et mõned indiviidid on sündinud kuritegelikeks, teised aga arvavad, et inimesed 
muutuvad kriminaalseks tänu neid mõjutavale keskkonnale: kasvatus, ümbritsevad inimesed, erinev 
kultuur, religioossed vaated ja meedia.  

Autor püüab leida vastuse töö põhiküsimusele, kas kriminaalse käitumise vallandab keskkond või 
geneetika. Töö tulemustele tuginedes oleks võimalik teha ka kriminaalse käitumise ennetustööd, mis 
kannaks vilja. 

Uurimistöö uurib põhjalikult kriminaalset käitumist ning selle kahte võimalikku põhjust – keskkonna 
ja geneetika mõju. Töö teises osas esitatakse üldistav kokkuvõte läbiviidud küsimustikust. 
Uurimistööst selgub, et kriminaalne käitumine on mõlema teguri, nii keskkonna kui geneetika mõju, 
kuid sellise käitumise peamiseks vallandajaks on keskkond.  

Uurides teemakohast kirjandust sai autor teada, mis vallandab kriminaalse käitumise.  

Uuringu abil kontrolliti hüpoteese, millele saadi tõestust: 

 keskkonna rolli peetakse kriminaalse käitumise kujunemisel olulisemaks; 

 pärilikkuse rolli vägivaldse käitumise vallandajana alahinnatakse; 

 kasvatusmeetodit peetakse iseloomu kujunemisel kõige peamiseks;  

 kriminaalse käitumise reguleerimiseks on võimalik läbi viia ennetustööd. 

Küsitluse analüüsimisel saadi teada järgmist: 

 küsitletud usuvad, et keskkond mängib kriminaalse käitumise puhul suuremat rolli; 

 küsitletud on umbusklikud igasuguste pseudoteaduste puhul; 

 massimeedia ohvritena nähakse kõige rohkem lapsi ning noori; 

 perekonda ning sõpruskonda nähakse kõige suurema mõjutajana iseloomu kujunemisel; 

 vastanud usuvad, et nn kriminaal on pigem madala IQ-ga; 

 temperamendi ning agressiivsuse vahel nähakse tugevat seost; 

 peaaegu kolmveerand vastanutest ei tea ühtegi haigust, mis oleks seotud kriminaalse 
käitumisega; 

 kriminaalse käitumise peatamiseks nähakse peamiselt ebavõrdsuse kaotamist, suuremaid 
karistusi, surmanuhtlust, sundtööd ning ravi. 

Autorile oli töö kirjutamine huvitav väljakutse, töö mahukuse tõttu kerkis esile ohtralt küsimusi, 
probleeme ning ideid, millega autor sooviks edasi tegeleda. 
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Haha arvukusest Vaikadel läbi aegade 
 

Karl Eik Rebane, 10. klass 
Saaremaa Ühisgümnaasium 

 
Juhendajad: Inge Vahter, Mart Mölder, Mati Martinson (Saaremaa Ühisgümnaasium) 

 
Osales: 

Õpilaste teadustööde riiklik konkurss 
 

 

Hahk on arktilise levikuga merelind, kes asus Eesti meresaartele pesitsema XX sajandi alguses. Alates 
esimesest pesitsemisest Vaika saartel kuni tänaseni on tema pesade arvu peaaegu igal aastal seal 
loendatud, mis on ilmselt Eesti pikim lindude pesitsusandmete loetelu. Alates looduskaitselise 
tegevuse taastekkest möödunud sajandi 50ndate lõpul on registreeritud ka teiste pesitsevate 
linnuliikide pesitsusarvukus nii Vaikadel kui Vilsandi ümbruse naabersaartel. 70-ndatest alates esineb 
andmereas märkmeid rüüstatud pesade arvust. 

Selles uurimistöös proovitakse lindude pesitsuse arvukuse ja pesarüüste andmetele toetudes 
Vaikadel ja võrdlevalt ka mõnedel naabersaartel seletada mõningaid haha pesitsusasurkonna 
hääbumise põhjuseid. Uurimistöö hüpoteesiks seati, et kisklus ja sellega kaasnev pesade rüüstamine 
on üks põhjuseid, miks haha pesitsusarvukus võib väheneda ja nende tegurite toime on suurenenud 
viimasel kümnendil. 

Pesitsusandmed saadi Sõrve linnujaamast. Uurimistöö eesmärkideks seati: 

1. Koostada haha pesitsemise arvukuseloetelu Vaikadel. 
2. Koostada haha pesitsemise tiheduse graafik. 
3. Võrrelda hahapesade rüüste ulatuse seoseid potentsiaalsete pesarüüstajate kaaspesitsemise 

arvukusega. 
4. Interpreteerida pesitsusarvukuse muutusi seoses kiskluse ilmingutega. 
5. Uurimistöö eesmärgiks ei ole selgitada haha pesitsusarvukuse languse globaalseid põhjuseid, vaid 

tuua välja seda soodustavad või sellega kaasnevad teiste liikidega seotud kõrvaltegurid, kisklus ja 
pesade rüüste.  

Uurimistöös kasutati Sõrve linnujaama pesitsusandmeid ajavahemikus 1974–2012, eelnevad andmed 
pärinevad kirjandusallikatest. Põhiliseks uurimismeetodiks oli graafikute koostamine ja nendes 
olevate trendide interpreteerimine. Töös selgitati, et haha pesitsuse tõusud ja langused ei sõltu 
suurte kajakate pesade arvust. Ka rüüstatud hahapesade arv ei sõltu samal saarel pesitsevate 
kajakate omast. Kajakate arvukus saavutas maksimumi haha omast hiljem ja on nüüd samuti 
langustrendis. Kõikide teiste pesitsevate lindude arv ei ole Vaikadel haha arvukusega seotud ja on 
veidi suurenenud. Lääne-Saaremaal pesitsevate merikotkaste arvu ja Vaikadel olevatel hahapesade 
arvu vahel on tugev negatiivne korrelatsioon. Kuid kotkaste negatiivne mõju ei ole kindlasti nii 
oluline, nagu väidab statistiline arvutus, sest haha arvukus läks langustrendi juba siis, kui kotka 
arvukus oli veel pikalt madal. Haha väga väikese pesitsusarvukuse korral, nagu viimastel aastatel, 
koos teise kotkaste ründeobjekti, suurte kajakate, arvu vähenemisega võib kotkaste rünne haha 
püsimisele otsustavaks saada. Haha pesitsusarvukuse (tiheduse järgi) väga ühtlane pikaajaline langus 
viitab mingile globaalsele tegurile, mis mõjutab negatiivselt haha pesitsemist Vaikadel. 

Uurimistöö eesmärgid täideti ja hüpotees, et kisklus võib hahapesade arvukust Vaikadel negatiivselt 
mõjutada, leidis vähemalt viimaste aastate kohta kinnitust.  
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Petserimaa 1920–1921 
 

Mariann Rei, 12. klass 
Valga Gümnaasium 

 
Juhendaja: Jaan Uudelt (Valga Gümnaasium) 

 
Osales: 

Õpilaste teadustööde riiklik konkurss 
 

III preemia gümnaasiumiastmes 
 

Uurimistöö käsitleb Petserimaa algusaastaid kuulumisel Eesti Vabariigi koosseisu ning protsesse ja 
muutusi, mida sealse piirkonna arengu heaks tarvilikuks peeti. 

Töö käigus tuli välja sealse piirkonna etniline koosseis, sellest tingitud probleemid ja rakendada 
püütud lahendused ning toimunud õnnestumised või ebaõnnestumised.   

Petserimaa siseolukorra kõige problemaatilisem teema seisnes venelaste ja setode omavahelises 
kooselus: kuuludes Eesti Vabariigi koosseisu, oli setodel võimalus säilitada oma rahvuskultuur ning 
venelastel tuli silmitsi seista võõra riigi ja kultuuri olude ning kommetega. Vastupidise olukorra puhul 
oleksid olnud kannatajateks setod ning tagajärjeks ühe omanäolise ja mitmekülgse kultuuri 
hääbumine. Venelased seevastu oleksid jätkanud vähemusrahvuse rõhumisega. 

Selgus, et setodel oli probleeme olukorra adekvaatse hindamisega. Pidev püüd olla venemeelne 
toimis vastupidiselt eestlastest ametnike kavatsustele aidata setodel nende kultuuri säilitada ja 
eneseteadvust läbi hariduse tõsta. Kuulumine Eesti Vabariigi koosseisu tähendas setodele sisuliselt 
kõiki võimalusi oma elujärje parandamiseks. Arusaadavalt võttis sellelaadne uue olukorraga 
kohanemine teatava aja. 

Meetmed, mida eesti soost inimesed Petserimaal kasutusele võtsid, olid alati põhjendatud ja 
vastavuses piirkonna eripäraga. Eesmärkide täitmise nimel oldi kohaliku rahvaga kannatlikud, kuid 
ratsionaalsed.  

Petseri maakonna elanike iseteadvus oli 1921. aasta lõpuks märgatavalt tõusnud. Seda tänu 
Esimesele Seto Kongressile, mille korraldamises olid tegevad ka perekonnanimede panemise 
aktsiooni liikmed. Nende visioonid Petserimaa rahva koolitamiseks panid aluse hariduse 
populaarsuse järk-järgulisele kasvule ning selle olulisuse juurdumisele.  

Kuuludes esmakordselt Eesti Vabariigi koosseisu, sai Petserimaa võimaluse olla Eesti ajakirjanduse 
huviorbiidis ja eestlastest ametnike arenguprogrammide osa. Taoline kuuluvus oli vastloodud 
maakonnale uudne ja kindlasti kasulik.  

Setode etnos sai minu poolt uuritud aastatel oma rahvusliku alustala: loodi Seto Kongress, mis on ka 
tänapäeval setosid esindav kogu. Pandi alus seaduslikule asjaajamisele ja põhiseaduse 
tähtsustamisele ning läbi perekonnanimede saamise kinnitati oma identiteet.  
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Polümeerse katte PolyE-323 sobivus liitlipiidide 
kapillaarelektroforeetiliseks analüüsiks 
 

Kristiin Resik, 12. klass 
Tallinna Reaalkool 

 
Juhendajad: Kert Martma, Xochitl Martinez Ramirez (Tallinna Ülikool) 

 
Osales: 

Õpilaste teadustööde riiklik konkurss 
 

I preemia gümnaasiumiastmes 
 

Viimastel aastakümnetel on ühes biomembraanide üha intensiivsema uurimisega tõusnud vajadus 
meetodite järele, mis võimaldaksid lipiidide kiiret ning efektiivset analüüsi.  

Uurimistöö „Polümeerse katte PolyE-323 sobivus liitlipiidide kapillaarelektroforeetiliseks analüüsiks“ 
eesmärgiks oli välja selgitada polümeeriga PolyE-323 kaetud kapillaari sobivus liitlipiidide 
kapillaarelektroforeetiliseks analüüsimiseks ning ühtlasi ka hinnata PolyE-323 vastupidavust 
orgaanilistele solventidele.  

Esimeses peatükis anti kirjanduslik ülevaade liitlipiididest, nende peamistest funktsioonidest 
inimkehas ning nende analüüsimise olulisusest eelkõige seoses lipiidide peroksüdatsiooniga. Samuti 
tutvustati lähemalt kapillaarelektroforeesi ning polümeeri PolyE-323. Teises peatükis kirjeldati 
materjale ning katsemetoodikaid. Kolmandas peatükis esitati tulemuste analüüs ning arutelu.  

Katsete käigus leiti optimaalsed tingimused PolyE-323 katmisprotseduuri teostamiseks ning töös 
toodi välja olulised menetlused PolyE-323 kaetud kapillaariga töötamisel. Teostati mahukad 
analüüsiseeriad sageli kasutatavate lahustitega, nagu kloroform, metanool, atsetonitriil, 
isopropüülalkohol, tolueen ning etaanhape. Samuti viidi läbi lipiidiproovide kapillaarelektroforeetiline 
analüüs, mille käigus kasutati erinevaid orgaanilisi solvente sisaldavaid taustelektrolüütsüsteeme.  

Solventide modifitseeriv mõju ei osutunud mitte üheski analüüsiseerias ega ka lipiidiproovide katsete 
vältel märkimisväärselt tugevaks ning ei põhjustanud katte eemaldumist.  

Uurimistöö käigus saadud tulemuste põhjal võib öelda, et PolyE-323 kaetud kapillaar on vastupidav 
orgaanilistele solventidele ning potentsiaalselt sobiv liitlipiide kapillaarelektro-foreetiliseks 
analüüsiks. 
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Puu- ja juurvilja tähtsus menüüs ning vastava programmi väärtustamine 
Paide Ühisgümnaasiumi 6.–12. klasside õpilaste seas 
 

Kätlin Rikberg, 11. klass 
Paide Ühisgümnaasium 

 
Juhendaja: Maarika Männil (Paide Ühisgümnaasium) 

 
Osales: 

Tervishoiu ja meditsiinialaste teadustööde konkurss 
 

 

Meie koolis on aastaid kestnud õpilastele puuvilja programm, kuid kahjuks üsna sageli on koolis 
koridorides õpilaste maha visatud poolikud puuvilju Sellest tekkis huvi uurida õpilaste suhtumist ja 
teadlikkust puu- ja juurviljade söömisest. Uurimistöö eesmärk on anda kirjanduse põhjal ülevaade 
puu- ja juurviljade tähtsusest inimese igapäevases menüüs ja uurida Paide Ühisgümnaasiumi 6.–12. 
klasside õpilaste teadlikkust ning suhtumist puu- ja juurviljade tarbimisse. 

Andmeid ning materjale puu- ja juurvilja tähtsusest menüüs koguti internetist ja raamatutest. 
Õpilaste suhtumise ja teadlikkuse teadasaamiseks viidi läbi küsitlus 17.–19. detsembril 2012, millele 
vastas 132 õpilast 6.–12. klassist. 

Puu- ja juurviljade tähtsus inimese menüüs on suur, sest need on organismile mineraalainete, 
vitamiinide ja kiudainete allikaks ning on madala energiasisaldusega. Seetõttu on neil viljadel oluline 
tähtsus mitmete haiguste, nagu näiteks südame-veresoonkonna- ja seedetraktihaiguste, diabeedi, 
vähktõve ennetamisel. 

Küsitluse abil saadi teada, et Paide Ühisgümnaasiumi 132 vastanud õpilasest arvab 73%, et puu- ja 
juurviljade söömine on vajalik sealt saadavate vitamiinide tõttu ning need on organismile tervislikud. 
Selgus, et 86% vastanutest ei tea, et saavad koolis puu- ja juurvilju enda igakuise makstud raha eest 
programmi „Puu- ja juurvilja osa koolitoidus“ raames. Vastanutest pooltele on oluline saada puu- ja 
juurvilju koolis, sest vaid 46% õpilastest saavad neid süüa igapäevaselt ka kodus. Vastanutest 77% on 
kooli sööklast võtnud puu- või juurvilja ning neid ka prügikasti visanud. Õpilastest, kes on visanud 
toitu prügikasti, tõi 65% põhjuseks, et toit on halvaks läinud või nad pole jõudnud seda puuvilja 
lõpuni süüa. Põhikooli ja gümnaasiumi astmes on igas klassis rohkem neid õpilasi, kes on puuvilju 
prügikasti visanud kui neid, kes seda teinud ei ole. Kõige enam on seda teinud gümnaasiumi astme 
tüdrukud ja põhikooli poisid. 

Õpilaste teadmisi võib hinnata puu- ja juurvilja vajalikkusest halvaks, kuna õpilased võiksid teada ja 
osata konkreetsemalt nimetada puu- ja juurviljade tähtsust organismile. Arvan, et kui õpilased 
oleksid rohkem teadlikumad puu- ja juurvilja tervislikust toimest, suureneks nende viljade tarbimine 
märgatavalt ja nad ei viskaks enam nii kergekäeliselt väärtuslikku toitu prügikasti. Seega tuleks 
noortele koolis ja kodus rohkem rääkida tervislikust toitumisest ning selle toimest ja toiduga viisakast 
ümberkäimisest. 
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Mutantse keraheina laiguviiruse levik elusas taimes 
 

Laura-Liisa Rohtla, 11. klass 
Tallinna Reaalkool 

 
Juhendajad: Kristjan Kamsol (Tallinna Tehnikaülikool) 

Kersti Veskimets (Tallinna Reaalkool) 
 

Osales: 
Õpilaste teadustööde riiklik konkurss 

 
 

Keraheina laiguviirus (CfMV) on üheahelalise, positiivse orientatsiooniga RNA genoomiga taimeviirus, 
mis kuulub sobemoviiruste perekonda. Selle peamisteks levialadeks on Põhja-Euroopa, Uus-
Meremaa, Jaapan ja Suurbritannia. Viiruse looduslik peremees on kerahein, kuid see on võimeline 
nakatama ka kaera, nisu ja otra. On teada, et keraheina laiguviiruse genoomi 5' otsale on kovalentselt 
kinnitunud 78 aminohappejäägi pikkune VPg valk, milles aminohappejäägid Thr20 ja Ser71 on 
posttranslatsiooniliselt fosforüleeritud. Töö eesmärgiks oli selgitada välja eelmainitud 
aminohappejääkide fosforüleerituse olulisus viiruse paljunemisel konkreetsel peremeestaimel (nisu).  

Töö käigus konstrueeriti kaks viirusmutanti E-GFP ja TS-GFP, mida hiljem jälgiti roheliselt 
flourestseeruva valgu (GFP) abil. Esimeses mutandis oli aminohape Ser71 asendatud glutamaadiga – 
aminohappega, mis mimikeerib oma omadustelt fosforüleeritud seriini. Teises mutandis olid 
mõlemad fosforüleeritud aminohapped, Thr20 ja Ser71, muudetud alaniiniks ehk aminohappeks, 
mida ei ole võimalik fosforüleerida. Mutante ja ka metsiktüüpi viirust kasutati nisutaimede 
pommitamiseks ning seejärel vaadeldi viiruse levikut nakatatud lehtedes nelja päeva vältel.  

Viirusmutant E-GFP osutus täiesti elujõuliseks, mis näitas võimalust, et viiruse jaoks ei ole oluline 
fosforüleerimine kui selline, vaid fosfaatrühma poolt sinna tekitatud negatiivne laeng. Viirusmutandi 
TS-GFP normaalsest levimisest võis aga järeldada, et antud peremeestaimes ei ole ei ole viirusele 
vajalikud ei Ser71 ja Thr20 fosforüleeritus ega ka nende negatiivne laeng.  

Samas on teada, et aminohappejääkide Thr20 ja Ser71 fosforüleerituse vajalikkus võib olla 
peremeesspetsiifiline. Põhjalikemate järelduste tegemiseks oleks seega vaja korrata katseid 
erinevates peremeestaimedes ning vaadelda mutante ka mehaanilisel ülekandel ja viirusosakese 
moodustumisel. 
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5. klasside rahvaluule kogumik 2002–2012 
 

Kelly Rumm, 7. klass 
Anu Širogorov, 7. klass 

Lasila Põhikool 
 

Juhendaja: Tiina Mesi (Lasila Põhikool) 
 

Osales: 
Õpilaste teadustööde riiklik konkurss 

 
 

Meie töö „5. klasside rahvaluule kogumik 2002–2012 „Liisusalmid, mängud ja norimislaulud““ 

eesmärk on uurida ja kokku koondada 5. klasside poolt kirjutatud liisusalme, mänge ja 

norimislaulukesi. Ajaloo õpetaja on neid kogunud kümne aasta jooksul ja neid hoitakse Baeri tornis. 

Ka meie oleme rahvaluulet kogunud, kui käisime 5. klassis. 

Töös anname ülevaate, millised on kõike populaarsemad ning kui palju erinevaid variante võib ühel ja 

samal liisusalmil, mängul ja norimislaulul olla. Töösse kuuluvad meie poolt puhtalt ümber kirjutatud 

kogumikud ning lisades on tabelitena välja toodud nende esinemissagedus. Viimases lisas on ühe 5. 

klassi õpilase Anna-Liisa Konovalovi rahvaluulekogumik, et näidata, millised näevad meie arhiivis välja 

laste rahvaluulekogumikud. 

Meie töö oli väga mahukas. Kokku uurisime 70 lapse töid. Probleeme oli õpilaste käekirjast 

arusaamisega. Mõnedes töödes oli ka ebatäpsusi ja rumalaid sõnu. 

Laste töid ümber kirjutades saime teada, et kõige populaarsemad liisusalmid olid „Üki kaki kommi 

nommi“ (22 korda), „Üks helevalge tuvi“ (13 korda) ning „Kapten, kapten kannan ette“ ja „Üks kits 

läks üle jõe“ (8 korda). Kõige rohkem kirjeldasid lapsed mänge „Mats“ (15 korda)  ja „Peitus“ (13 

korda). Lisaks „Peituse“ mängule on väga populaarne ka „Ukakas“ (8 korda), mis on peitusele väga 

sarnane. Norimislaulukestest oli kõige rohkem mainitud „Pruut ja peigmees“ (15 korda), „...kapsapea, 

matemaatikat ei tea“ (11 korda). 

Kokkuvõtteks võime öelda, et Lasila Põhikooli 5. klassi lapsed teavad palju mänge, liisusalme ja 
norimislaulukesi. Meile oli see huvitav uurimistöö. Tahame anda oma töö tulemuse Lasila Põhikooli 
algklassi õpetajatele ja mängurühmale, kes saavad seda kasutada lastega tegeledes.  
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Uni 
 

Kristi Rüütel-Sorgin, 9. klass 
Tallinna Mustjõe Gümnaasium 

 
Juhendaja: Oksana Voltskova (Tallinna Mustjõe Gümnaasium) 

 
Osales: 

Õpilaste teadustööde riiklik konkurss 
Tervishoiu ja meditsiinialaste teadustööde konkurss 

 
 

Uni see on üks huvitavamaid nähtusi meie elus.  

Töö läbiviimiseks korraldati küsitlus 7.–9. klassides. Läbiviidud küsitlusest selgus, et kõik küsitletud 
näevad erinevaid unenägusid. Mõned unenägudest võivad täituda, mõned mitte. Unenäod võivad ka 
ööst öösse korduda nagu seeriafilm. Osadel unenägudel võivad olla erinevad põhjused. Näiteks kui 
magades on külm, võib näha, kuidas kõnnitakse mööda tänavat ilma riieteta. Unenäod võivad ruttu 
ununeda ning mida noorem on inimene, seda rohkem unenägusid ta näeb, sest noore inimese 
fantaasia on väga lai. Kõik unenäod on seotud inimeste mõttemaailmaga.  

Sama uuring näitas, et uni on inimese elus väga oluline. 

Lõpus tahaksin soovitada: hoolige oma unest, magage ja olge terved! 
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Londoni tuur: Oxford Circus kuni London Eye 
 

Grete Marie Sepp, 12. klass 
Saue Gümnaasium 

 
Juhendaja: Anu Tammeleht (Saue Gümnaasium) 

 
Osales: 

Õpilaste teadustööde riiklik konkurss 
 

 

Käesoleva uurimistöö „Londoni tuur: Oxford Circus kuni London Eye“ teemaks on tuuri koostamine 
Londoni vaatamisväärsustega tutvumiseks. 

Töö eesmärgiks oli välja valida marsruut, mida saaks jalgsi läbida ja mille jooksul saaks tutvuda 
võimalikult paljude vaatamisväärsustega. Selleks valiti välja Londoni kesklinn, kus on ühendatud nii 
kultuuriväärtused kui sisseostude tegemine. 

Uurimistöö koosneb kahest osast. Esimeses peatükis antakse teoreetiline ülevaade valitud 
vaatamisväärsuste kohta. Teises peatükis on koostatud tuur, mille alguspunktiks on Oxford Circus ja 
lõpp-punktiks on London Eye. 

Uurimisküsimusteks olid: Mis on alguspunktiks? Milliseid kohti jala läbida? Milliseid ehitisi külastada? 
Millised vaatamisväärsused on tasuta? Mille poolest need vaatamisväärsused kuulsad on?  

Uurimistöö tulemusel võib öelda, et tuur Oxford Circuse’st kuni London Eye’ni hõlmab viitteist kõige 
kuulsamat vaatamisväärsust Londonis. Tuuri alguspunktiks valiti Oxford Circus. Uurimuse käigus saadi 
teada, et enamjaolt on need vaatamisväärsused kuulsad oma pika ajaloo tõttu. Veel saadi teada, et 
üheksat kohta viieteistkümnest saab tasuta külastada. Välja on toodud ka vaatamisväärsuste 
lahtiolekuajad. 

Tulevastes uurimistöödes võiks koostada Londoni tuuri ka marsruudil Londoni Tower kuni Püha Pauli 
katedraal. 
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Valga linn 1944 
 

Kristjan Sepp, 12. klass 
Tartu Kivilinna Gümnaasium 

 
Juhendaja: Piia Jullinen (Tartu Kivilinna Gümnaasium) 

 
Osales: 

Õpilaste teadustööde riiklik konkurss 
 

 

Käesolev uurimistöö käsitleb võitlusi Valga lahingruumis 1944. aastal ning kaitseliini Walk tähtsust 
Valga kaitselahingutes. Lisaks sõjasündmustele käsitleb uurimistöö kohalike elanike eluolu sõja ajal 
ning sõjavangilaagrit Priimetsas.  

Töö käigus leidis kinnitust asjaolu, et Valga oli tähtis sõjaliste teede sõlmpunkt, mida oli nii Saksa 
armeel kui Punaarmeel tarvilik hoida. Küsitledes kohalikke elanike selgus, et sakslasi peeti pigem 
vabastajateks ning venelasi pigem anastajateks. Lahingutandri jõudmisel Eestisse mobiliseeriti 
tuhanded eesti mehed Saksa väegrupi Nord koosseisu. Jõud ühendati ning Omakaitse hakkas 
võitlema koos Saksa vägedega Punaarmee laviini vastu, lootuses kaitsta Eestit iseseisvana. Peeti 
veriseid võitlusi Valga lahingruumis, kus rinnet suudeti maakonnakeskusest eemal hoida peaaegu 
terve kuu. Plaan „Aster“ viidi küll ellu loetud päevade jooksul 1944. aasta septembri teisel poolel. 
Ometi oli see piisav aeg Saksa üksuste taandumiseks Riia poole.  

Eestlased on näidanud oma visadust võidelda võõrvõimu vastu. 1944. aastal toimunud lahingud Eesti 
pinnal olid selle ilmekaks näiteks. Eesti rahvas ei soovinud olla osa NSV Liidust. Valgas olid 
vangilaagrid tuhandete sõjavangidega, kes ehitasid sõjas purustatud kesklinna. Alles 1953. aastal sai 
linn vabaks vangilaagrite asukatest, kes saadeti Nõukogude Liidu avarustesse. Uurimuse käigus 
selgus, et elanikele pakkus rohkem vabadust Saksa võim. Lubatud oli pidada poode ning teha 
vabamalt igapäevatoimetusi. Ka kõige rängemate kuritegude kõrval tuli elanikel lihtsalt elada, teha 
tööd ja osta toitu või muud vajalikku. Karistused oli ka leebemad. Kohalike elanike meenutuste 
kohaselt andsid sakslased ebameeldivuste puhul peksa ning lasid minema. Venelased seevastu viisid 
karistatu püssimeeste saatel vangi. Seetõttu kardeti rohkem ikkagi venelasi.  
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Teismeliste enesehinang ja selle kujunemine 
 

Meelika Seppel, 10. klass 
Kuressaare Gümnaasium 

 
Juhendaja: Sirje Kereme (Kuressaare Gümnaasium) 

 
Osales: 

Õpilaste teadustööde riiklik konkurss 
Tervishoiu ja meditsiinialaste teadustööde konkurss 

 
II preemia Tervishoiu ja meditsiinialaste teadustööde konkursil 

 
 

Enesehinnang on iga inimese elus väga suure tähtsusega ja sellest sõltub, kuidas keegi meist tulevikus 
hakkama saab. Tänapäeval on aga kõrge või isegi normaalse enesehinnangu säilitamine muutunud 
keeruliseks. Aina enam võib leida inimesi, kes peavad end halvemaks kui teised ja neid, kes langevad 
selle tõttu depressiooni või masendusse. Uuringud on selgitanud, et see, kuidas inimene ennast 
näeb, mõjutab väga palju tema tervist. Näiteks võib väga madala enesehinnanguga inimene 
kannatada rasvumise, anoreksia või muude sarnaste haiguste käes. Meie ühiskonnas mõjutavad 
enesehinnangut kõige rohkem meedia ja eakaaslased ning nende arvamus. Seega nendele asjadele 
tähelepanu pöörates võime vähendada madala enesehinnangu käes vaevlevate teismeliste arvu.  

Antud teema osutus valituks, kuna autor tunneb huvi teismeliste probleemide vastu ning selle vastu, 
kuidas aidata madala enesehinnangu all kannatavaid noori. Samas arvab autor, et teemavalikule 
võisid anda tõuke erinevad kokkupuuted selliste teismelistega. Töös on kasutatud nii eesti- kui 
võõrkeelset materjali.  

Töö on jaotatud kahte osasse. Esimeses pooles on välja toodud erinevad teemad enesehinnangu ning 
selle tõstmise ja hoidmise kohta. Kirjutatud on ka sellest, mis mõjutab enesehinnangut kõige rohkem. 
Teine osa koosneb kahest uuringust, mis on koostatud eesmärgiga, saada teada tänapäeva noorte 
arvamus enesehinnangu ja madala enesehinnangu leviku kohta noorte seas ning täiskasvanute 
teadlikkusest enesehinnangu probleemidega noorte kohta.  

Tutvudes erinevate materjalidega sai autor teada, mis mõjutab kõige rohkem teismeliste 
enesehinnangut ning kuidas tuleks madala enesehinnanguga noori aidata. 

Küsitluste analüüsimisel saadi teada järgmist: 

 üks suurimaid enesehinnangut mõjutavaid faktoreid on kool; 

 paljud teismelised ei pöördu abi saamiseks kuhugile, kuigi teavad, et neil on probleem; 

 osad täiskasvanud ei ole teadlikud enesehinnangu probleemidega noortest 

 usk on üks lahendus madalale enesehinnangule. 

Töös püstitatud hüpoteesid said kinnitust: 

 madala enesehinnanguga teismelisi on rohkem kui arvatakse; 

 kool on üks suurimaid faktoreid, mis mõjutab enesehinnangut; 

 paljud noored ei ole kuhugi abi saamiseks pöördunud, kuigi teavad, et neil on madal 
enesehinnang. 
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Õpilaste nägemus koolipsühholoogi tööst 
 

Mari Siilsalu, 12. klass 
Tartu Herbert Masingu Gümnaasium 

 
Juhendaja: Karin Lätt (Tartu Herbert Masingu Gümnaasium) 

 
Osales: 

Õpilaste teadustööde riiklik konkurss 
 

 

Uurimustöö eesmärgiks oli selgitada, kas ja milliseid raskusi esineb õpilastel psühholoogi poole 
pöördumisel ja temalt abi saamisel ning kuidas on võimalik neid õpilasi aidata. Veel uurisin õpilaste 
ootusi psühholoogidele ja teadmisi psühholoogide tööst ning nende arvamusi psühholoogiast ja 
psühholoogidest. Selleks tutvusin varem tehtud uurimustega õpilaste teadmistest psühholoogide 
tööst ja küsitlesin kümmet 9.–12. klassi õpilast. Õpilasi küsitledes püüdsin saada neilt võimalikult 
põhjalikke vastuseid, mis kajastaksid nende isikupäraseid uskumusi ja suhtumist psühholoogiasse 
ning psühholoogidesse. Et paremini mõista õpilaste vastuseid minu küsimustele ja pakkuda lahendusi 
ilmnenud probleemidele, kogusin informatsiooni sotsiaalsete mehhanismide, koolipsühholoogi töö ja 
tugiõpilastöö kohta. 

Eelnevad uurimused, mis kajastasid õpilaste suhtumist psühholoogidesse, keskendusid pigem 
küllaltki laia valimi põhjal statistiliste andmete kogumisele. Käesolevas uurimustöös keskendusin 
pigem küsitluse vastuste analüüsimisele, et märgata ka õpilastel tekkivaid spetsiifilisi probleeme, mis 
statistika tegemisel ei avaldu, ning pakkuda nendele lahendusi. 

Varasemates uurimustes leiti, et enamasti suhtuvad õpilased psühholoogidesse positiivselt, mis 
ilmnes ka minu töös. Nii nagu varasemad uurijad, täheldasin ka mina puudujääke õpilaste teadmistes 
psühholoogidest. Veel ilmnes, et on palju õpilasi, kelle suurimaks hirmuks psühholoogi poole 
pöördumisel on see, et psühholoog on ebadiskreetne. Käesoleva töö raames märkasin ka õpilaste 
seas levivaid vääruskumusi ja hoiakuid, mis võivad tekitada isegi rohkem kahju kui teadmatus. Veel 
osales minu küsitluses õpilasi, kes pidasid oma kooli psühholoogi ebakompetentseks. 

Töö tulemuste põhjal järeldasin, et õpilaste teadlikkuse tõstmiseks tehtavas teavitustöös on oluline 
tegelda ka õpilaste seas levivate vääruskumuste muutmisega. Diskreetsus on õpilastele väga oluline 
ja sellega peavad kõik nendega tegelevad spetsialistid kindlasti arvestama. Kuna psühholoogi töö 
kvaliteet sõltub väga palju tema teadmiste kvaliteedist, peaksid koolijuhid psühholoogi tööle võttes 
kontrollima, et tal oleks piisavalt teadmisi õpilaste aitamiseks. 

Uurides sotsiaalseid mehhanisme selgus, et õpilasi, kes koolipsühholoogi ei usalda, saab paljudel 
juhtudel aidata psühholoogiaalast täiendõpet saanud tugiõpilane. Tugiõpilastöö tugevusteks on 
praegu juhtumipõhine lähenemine ja uuenduslikkus. Need omadused ei tohiks mingil juhul kaduda. 
Seetõttu on oluline jälgida, et tugiõpilasrühma prioriteediks jääks ikka õpilaste kogemustepõhine 
aitamine ning neil oleks piisavalt vaba aega, et koolis ringi käia ja märgata abivajajaid ning nendega 
tegeleda. Tartu Herbert Masingu Kooli õpilastel on võimalus saada õpilastuge. Töö raames 
intervjueerisin ka ühte õpilastuge saavat õpilast, et saada temalt tagasisidet tugiõpilastööle. 

Sarnaseid uurimusi võiks ka tulevikus läbi viia, et tuua rohkem juhtumipõhisust õpilaste aitamisse 
psühholoogi poole pöördumisel tekkivate probleemide korral. 
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Põhikooliõpilaste hooajaline kasvu muutumine Narva Pähklimäe 
Gümnaasiumi näitel 
 

Regina Slessarevskaja, 11. klass 
Jekaterina Gataullina, 11. klass 
Narva Pähklimäe Gümnaasium 

 
Juhendajad: Anna Matvjeeva, Jelena Tsõvareva (Narva Pähklimäe Gümnaasium) 

 
Osales: 

Õpilaste teadustööde riiklik konkurss 
Tervishoiu ja meditsiinialaste teadustööde konkurss 

 
 

Uurimistöö käigus saadi teada, et kasv on oluline inimese antropomeetriline tunnus, mis ei muutu 
korrapäraselt ning läbib nelja perioodi. Analüüsi käigus leiti, et Euroopa Liidus on meeste keskmine 
kasv 176 sentimeetrit ja naiste keskmine kasv 164 cm.  

Leiti, et lisaks pärilikkusele mõjutavad kasvu hormonaalne tegur, toitumine, geograafiline keskkond, 
kroonilised haigused ja psühholoogilised tegurid. Analüüsiti kasvu mõju inimeste tajule, vaimsele ja 
füüsilisele tervisele, materiaalsele rikkusele, karjäärile ning elule.  

Vahemikus 05.12.11 kuni 30.11.12 viidi Narva Pähklimäe Gümnaasiumis läbi õpilaste kasvu põhilised 
mõõtmised, millest võtsid osa nii poisid kui tüdrukud. Määrati poiste ja tüdrukute kasvu keskmine 
aastane ja hooajaline muutus 1., 2. ja 3. kooliastmes. Kõige suurem kasvu muutus leiti 9aastastel 
tüdrukutel (5,4 cm) ja 15aastasel poistel (5,7 cm) ning madalaim 13aastasel tüdrukutel (4,78 cm) ja  
9aastastel poistel (5,1 cm). Kasvu muutuse intensiivsus määrati kõigi vanuserühmades, eriti 
9aastastel poistel ja tüdrukutel ning 13aastastel tüdrukutel. Kõige väiksemad muutused toimuvad 
talvel.  
Töö käigus õpiti, kuidas tõlgendada kasvu mõõtmise tulemusi tabeli abil, mis võimaldab teha 
prognoose keha pikkuse kohta täiseas sõltuvalt kasvust erinevatel eluperioodidel. Nädala jooksul 
alates 17.12.12 kuni 23.12.12 mõõdeti katsealuste kasvu kaks korda päevas ja leiti, et muutus 
hommikul ja õhtul oli vahemikus 0,5–1,2cm. 

Üheksakümne 3., 6. ja 9. klasside õpilase hulgas läbi viidud küsitlusest selgus, et kasvuga seotud 
probleemid huvitavad peaaegu kõiki õpilasi vanuses 9–15 aastat. Mõned 3. ja 6. klassi tüdrukud on 
juba käinud konsultatsioonil spetsialisti juures.  

Uuringu käigus selgus, et on noori, kes pööravad oma kasvu teemal mõtlemisele liiga palju 
tähelepanu. Tähtis on, et 3. klassi poisid ning 6. ja 9. klassi tüdrukud ei keskenduks liialt palju oma 
kasvule ega saaks tarbetuid komplekse.  

Vastajad nimetasid kaks peamist probleemi, mis on seotud kasvuga ning põhjustavad ebamugavusi. 
Näiteks märkisid mõned kolmanda ja kuuenda klassi õpilased, et lühikese kasvu tõttu ei ole neil 
võimalik tegeleda korv- või võrkpalliga. 12- ja 15aastastel tüdrukutel on mõnikord häbi oma kasvu 
pärast seetõttu, et nende eakaaslastest poisid on lühemad.   

Enamik küsitletud õpilasi teab, et aktiivne eluviis, tervislik toitumine ja piisav kogu vitamiine aitavad 
kiirendada kasvu.  

On hea meel tõdeda, et nii poisid kui tüdrukud seostavad oma edaspidiseid saavutusi karjääris jm 
siiski oma püüdlikkuse ja tööga, mitte kasvuga.   
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Poekettide kilekotid: lagunemine kompostis ja tarbijate eelistused Jõgeval 
 

Karl Sobak, 11. klass 
Jõgeva Ühisgümnaasium 

 
Juhendaja: Neeme Katt (Jõgeva Ühisgümnaasium) 

 
Osales: 

Õpilaste teadustööde riiklik konkurss 
 

 

Töö eesmärgiks oli uurida, kui kiiresti lagunevad pinnases erinevate kauplusekettide kilekotid, kuidas 
mõjutab aluseline keskkond lagunemise kiirust ning mis on tarbijate poekoti valiku aluseks.  

Uurimiseks valiti kuue erineva poeketi kilekotid. Igast kotist pandi üks riba tavalisse komposti, teine 
tuhaga leelistatud komposti ning kolmas jäeti võrdluseks. Kileribad maeti kolmeks kuuks. Seejärel 
mõõdeti kileribade lagunemise määra hindamiseks ribade tõmbetugevused. Viidi läbi ka küsitlus 
Jõgeva elanike hulgas, selgitamaks nende eelistusi poekoti valiku osas.  

Küsitluse tulemused näitasid, et enim pööratakse poekoti ostul tähelepanu hinnale või siis võetakse 
lihtsalt esimene ettejuhtuv kott. Mõõtmistest selgus, et kuigi kolme kuuga ei olnud kilekottide 
lagunemist eriti märgata, oli mõnede kileribade vastupidavus siiski tunduvalt vähenenud. Kõige 
paremini lagunenud kileriba kaotas oma tugevusest ligikaudu ⅔. 
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Üks päev printsess Elizabeth Tudori elus 
 

Kristiina Suigusaar, 12. klass 
Saue Gümnaasium 

 
Juhendaja: Anu Tammeleht (Saue Gümnaasium) 

 
Osales: 

Õpilaste teadustööde riiklik konkurss 
 

 

Selle uurimistöö teemaks on Elizabeth Tudori varane elu. Töö keskendus kuninganna Elizabeth I elu 
varajastele aastatele, nägemaks, mis muutis kuninganna Elizabethi nii fenomenaalseks.  

Töö eesmärgiks oli anda printsess Elizabethi ühest päevast ilukirjanduslik ülevaade, tuginedes 
faktimaterjalidele tema vanematest, õest-vennast ja õukonnaelust. 

Uurimistöö koosneb kahest peamisest peatükist, esimene neist kirjeldab Elizabethi tausta, mis on 
eelnevalt teiste poolt uuritud, ja teine peatükk kujutab ühte päeva printsess Elizabethi elus nii, nagu 
autor seda ette kujutas.  

Põhilisteks uurimisküsimusteks olid: Kuidas mõjutasid Elizabethi tema vanemad (kui üldse)? Mis ja 
kes mõjutasid tema arengut kõige rohkem? Millal ja miks ta otsustas, et tahab saada kuningannaks?  

Uurimistöö tulemusena võib öelda, et Elizabeth oli suuresti mõjutatud oma isa usust, et ainult mehed 
suudavad valitseda kuningriiki. Soov tõestada vastupidist oli Elizabethile peamine tõukejõud saamaks 
kuningannaks. Elizabethi puhul oli tugevalt näha tema soov tõestada, et on igati sama võimekas kui 
ükskõik milline mees. Selline suhtumine sai alguse juba lapsepõlvest.  

Elizabeth Tudori teismeliseiga võiks jääda tulevaste uurimistööde teemaks. 
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Londoni 1666 aasta tulekahju 
 

Birgit Suuder, 12. klass 
Saue Gümnaasium 

 
Juhendaja: Anu Tammeleht (Saue Gümnaasium) 

 
Osales: 

Õpilaste teadustööde riiklik konkurss 
 

 

Käesoleva uurimistöö teemaks on uurida 1666. aasta Londoni tulekahju mõjutusi Londoni 
arhitektuurile ja arengule.  

Töö eesmärgiks oli teda saada, milline oli London enne suurt tulekahju ja millised olid muudatused 
peale laastamistööd.  

Uurimistöö koosneb kahest osast. Esimeses peatükis antakse teoreetiline ülevaade Londoni 1666. 
aasta tulekahju sündmustest, St Pauli katedraalist ning tulest puutumata jäänud ehitistest. Teises 
peatükis uurib autor tulekahju mõjusid. Millised olid Londonis tehtud muudatused ning kuidas tuli 
linnamüürist välja sai. 

Uurimisküsimusteks olid: Kuidas tulekahjus hävinud linnaosa muutus? Milline oli London 1666. 
aastal? Missugune oli Londoni suur tulekahju? Millised muudatused leidsid linnas aset ja miks? Miks 
levis tuli linnamüürist välja? 

Autor leidis, et hävinud linnaosa muutus palju. Tehti palju muudatusi, et vältida uute õnnetuste 
tekkimist. Londoni tulekahju oli laastav, neli viiendiku linnast linnamüüri sees oli hävinud. Linnas 
leidsid aset suured muudatused. Tänavad ehitati laiemaks ja sirgemaks, et tuli ei leviks enam üle 
tänava ja et liiklusolud oleks paremad. Autor arvab, et tuli levis linnamüürist välja, kuna väravate all 
oli palju kergesti süttivat materjali. Tuli levis ka üle linnamüüri järgmistele majadele.  

Tulevased tööd võiksid põhjalikumalt uurida Sir Christopher Wreni töid. 
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Gümnaasiumiõpilaste suhtumine globaalprobleemidesse ja selle 
muutumine 1991–2012 
 

Martin Talvik, 11. klass 
Tallinna Reaalkool 

 
Juhendaja: Piret Karu (Tallinna Reaalkool) 

 
Osales: 

Õpilaste teadustööde riiklik konkurss 
 

I preemia gümnaasiumiastmes 
 

Elame ajajärgul, mil Eesti elanikud Euroopa Liidu liikmetena tajuvad igapäevaelus ebastabiilsust. 
Maailmakorraldus on sattunud kriisi ning tsivilisatsiooni arengu tagajärjel tekkinud 
globaalprobleemid kujutavad endast aina suuremat ohtu inimliigi säilimisele. 

Käesolevas töös uuritakse Eesti gümnaasiumiõpilaste suhtumist globaalprobleemidesse ning selle 
muutumist kahe kümnendi jooksul. Küsimustikule vastas 2012. aastal 1391 gümnaasiumiõpilast üle 
kogu Eesti. Tulemusi võrreldi ajavahemikul 1991 kuni 1995 korraldatud küsitluste tulemustega. 
Küsimustikus kirjeldatud 39 globaalprobleemi kohta tuli õpilastel anda hinnang viiepallisel skaalal, 
määrates probleemi tähtsuse. Seejärel tuli skaalal -100%-st kuni +100%-ni hinnata kirjeldatud 
probleemi tähtsuse muutumist 50 aasta pärast. Statistilisel andmetöötlusel kasutati ühe- ja 
kahemõõtmelise analüüsi meetodeid, faktoranalüüsi ning dispersioonanalüüsi meetodeid ANOVA ja 
MANOVA. 

Uurimistöös selgus et globaalprobleemid on Eesti ühiskonnas gümnaasiumiõpilaste arvates tähtsad. 
Kahe kümnendi jooksul on muutunud õpilaste poolt tähtsustatavad probleemid. 2012. aastal 
muretsesid noored rohkem energiaressursside ammendumise, inimkonna jätkuva kasvu ja sotsiaalse 
ebavõrdsuse pärast. Tähtsuse on kaotanud tuumasõja oht ning AIDSi probleem. 

Usutakse, et globaalprobleemid on 50 aasta pärast tähtsamad kui nad on täna. Kasvanud on 
pessimism eelkõige sotsiaalsete ja poliitiliste probleemide osas.  

Sotsiaal-demograafilistest faktoritest mõjutasid suhtumist globaalprobleemidesse enam sugu, 
piirkond ja õppekeel. Ilmnes, et naised tähtsustavad kõiki globaalprobleeme rohkem kui mehed ning 
on tuleviku suhtes pessimistlikumad. Lõuna-Eestis olid probleemid tähtsamad ning tuleviku suhtes 
oldi pessimistlikumad kui Tallinnas. Eesti õppekeelega koolide õpilased tähtsustasid enam 
keskkonnaprobleeme, vene õppekeelega koolide õpilased rohkem terviseprobleeme ja sotsiaalseid 
probleeme ning olid nende suhtes ka eesti õppekeelega koolide õpilastest pessimistlikumad. 
Tulemustest selgub et õpilased on tähtsaks peetavate globaalprobleemide suhtes pessimistlikud ja 
mittetähtsaks peetavate probleemide suhtes optimistlikud. 

Õpilaste poolt tähtsaks peetavad kesskonnaprobleemid leidsid ka meedias enim kajastamist. Naiste 
jaoks tähtsamaid probleeme käsitleti enam just naistele mõeldud veebiväljaannetes. 
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Ökoloogilise jalajälje kalkulaatorid 
 

Kadi Jette Tamjärv, 12. klass 
Tallinna Reaalkool 

 
Juhendaja: Kersti Veskimets (Tallinna Reaalkool) 

 
Osales: 

Õpilaste teadustööde riiklik konkurss 
 

Käesoleva uurimistöö teemaks on „Ökoloogilise jalajälje kalkulaatorid“ ning see teema on aktuaalne, 
sest elame tarbijaühiskonnas, kus diskussioon inimtegevuse mõjust keskkonnale on pidevalt 
päevakorras. Uurimistöö eesmärgiks oli selgitada ökoloogilise jalajälje mõistet, tutvustada mitut 
erinevat ökoloogilise jalajälje kalkulaatorit, saada teada, mida neis küsitakse ehk mis info põhjal 
arvutatakse tulemus ning võrrelda nendega saadud tulemusi.  

Esimene hüpotees, et erinevad ökoloogilise jalajälje kalkulaatorid annavad samade algandmete 
põhjal erinevaid tulemusi, leidis kinnitust. 

Teine hüpotees, et välismaised ökoloogilise jalajälje kalkulaatorid annavad täpsema tulemuse kui 
kodumaised, ei leidnud kinnitust. Selgus, et töös võrreldavast neljast kalkulaatorist täpseimaid 
tulemusi annavad Tartu Ülikooli ja World Wildlife Fundi kalkulaatorid, millest esimene on kodumaine 
ja teine võõramaine. 

Töö tulemusena selgus, et kõige kasutajasõbralikumad on Tartu Ülikooli ja World Wildlife Fundi 
ökojalajälje kalkulaatorid. Kõige ebamugavam kasutajale on KESA kalkulaator. Kõige pikemad olid 
Tartu Ülikooli ja CSE kalkulaatorite küsimustikudning kõige lühemad World Wildlife Fundi ja KESA 
kalkulaatorite küsitlused. Tartu Ülikooli kalkulaatori tulemust mõjutab enim lennutranspordi 
kasutamise harjumused, KESA puhul on selleks elektri ja vee tarbimise harjumused, WWF kalkulaatori 
tulemust mõjutab inimese toodete ostmise harjumused ning CSE kalkulaatori tulemuse peamiseks 
mõjutajaks on kasutatavad kütteliigid, elamispinna suurus pereliikme kohta ning liha ja kala tarbimise 
harjumused. 

Tööst ei saa teha järeldusi, milline kalkulaator annab täpsemaid tulemusi, sest ei ole teada, kuidas 
eksperdid on selle kokku pannud ja mis on need logaritmid, mida nendes kasutatakse. Kalkulaatorite 
tulemuste võrdlemine oli keerukas, sest kalkulaatorid annavad tulemused erinevates ühikutes, 
mistõttu pidi neid mingil määral ühtlustama, et viia läbi võrdlus. On aga tõenäoline, et kalkulaatorite 
arvulised tulemused teisendamisel said moonutatud ja ei ole enam nii täpsed kui algselt. 
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Energiajookide mõju inimese füsioloogiale 
 

Timothy Henry Charles Tamm, 11. klass 
Gustav Adolfi Gümnaasium 

 
Juhendaja: Helina Reino (Gustav Adolfi Gümnaasium) 

 
Osales: 

Õpilaste teadustööde riiklik konkurss 
 

 

Teema valisin, kuna peaaegu kõik noored on energiajooke millalgi tarbinud ja päris paljud teevad 
seda regulaarselt. Kui küsida, kas need tõesti toimivad nii nagu neid reklaamitakse, on arvamused 
seinast seina, kuid keegi ei tea kindlalt. Samuti otsustasin uurida energiajookide tarbitavust Tallinna 
kesklinna koolinoorte seas, et saada aimu, kui levinud need siiski on. Minu töö uudsus seisnebki 
selles, et proovin leida lahendust väga levinud küsimusele, millele noored ei tea vastust. 

Töö hüpoteesid olid: energiajooke tarbib tihti ehk vähemalt kord kahe nädala jooksul umbes 15% 
Tallinna kesklinna koolide õpilastest; energiajoogid võivad põhjustada peavalusid ja unetust; 
energiajoogid mõjuvad nii nagu reklaamitakse. 

Töö koosneb kolmest suuremast osast: energiajookide ja nende toimainete uurimisest, küsitlusest 
energiajookide tarbimuse kohta ja katsest energiajookide mõju kohta inimese vaimsele võimekusele. 

Esimeses osas selgus, et peaaegu kõik energiajookide toimeained on kasuliku toimega, kuid nende 
liigse tarbimise puhul kaasnevad negatiivsed kõrvalmõjud. Energiajookides on paraku peaaegu kõiki 
toimeaineid mitmekordselt rohkem kui on soovitatud ühes päevas tarbida.   

Küsitlusest selgus, et energiajoogid on suhteliselt populaarsed Tallinna keskkooli noorte seas ehk 
neid tarvitab sagedaselt peaaegu 20% õpilastest. Enamasti tarbitakse neid kas energia saamise 
eesmärgil, harjumusest või maitse pärast. Umbes neljandikul küsitletutest on esinenud tervislikke 
probleeme seoses energiajookide tarbimisega.  

Katsest selgus, et kuigi energiajookide üheks reklaamitavaks mõjuks on inimese vaimse võimekuse 
suurendamine, siis tegelik mõju neil puudub. 

Kuna energiajookidega kaasnevad tõsised negatiivsed mõjud, mis on seotud nende liigse tarbimisega, 
siis tuleks nende kättesaadavust noorte seas piirata. Tänaseks on mitmed riigid ja poeketid 
keelustanud energiajookide müügi noortele, nagu näiteks Läti ja Eestis poekett Rimi. 
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Taimedevaheline konkurents ja äratundmine rapsi (Brassica napus) näitel 
 

Tõnis Tamme, 9. klass 
Tallinna Ühisgümnaasium 

 
Juhendaja: Sirgi Saar (Tartu Ülikool) 

 
 

Taimedevaheline äratundmine on olnud juba pikemat aega suhteliselt aktuaalne teema. Viimastel 
aastatel on läbi viidud mitmeid katseid äratundmise kohta, näiteks S. A. Dudley on katsetanud 
müürlooga taimedel sugulastevahelist äratundmist ning on leidnud, et need taimed tõepoolest 
tunnevad oma sugulasi ära.  

Käesoleva töö eesmärkideks oli (1) saada teada, kas raps tunneb oma sugulasi ära; (2) kas süsi omab 
mullas mingisugust tähtsust juureeritiste tajumisel taimedevahelises äratundmises; (3) kas sugulaste 
vahel ja mittesugulaste vahel oli konkurentsi tugevus ühesugune või erinev. Püüdsime oma 
eesmärkideni jõuda katse teel. Uurimistöö katseliigiks valiti raps (Brassica napus), mis on 
kiirekasvuline ning põllumajanduslikult oluline kultuurtaim (rapsist saab toota õli ning biodiislit). 
Uurisime, kas raps tunneb oma sugulasi ära ning kas sellest võiks saada põllumajanduslikku kasu. 
Sugulaste äratundmise ning konkurentsi uurimiseks tegime rapsiga katse, istutades taimed 
kahekaupa pottidesse (sugulased ja mittesugulased koos), millest pooltesse lisati aktiivsütt. 
Kontrolliks istutasime taimi ka üksikult pottidesse, millest pooltesse lisati samuti aktiivsütt. Süsi peaks 
blokeerima võimaliku taimedevahelise keemilise signaliseerimise. Tulemustest järeldus, et söel oli 
mõju küll taime pikkusele (vähendas taimede kasvu), ent arvatavasti mitte taimedevahelise 
suhtlemisele. Kindlalt saab seda väita peale juurte tunnuste mõõtmist. 

Taimed konkureerivad omavahel toitainete, valguse ja vee pärast. Käesolevas uurimistööd vaadati, 
kuidas käituvad taimed, kui nende kõrval kasvas sugulane või mittesugulane. Selgus, et sugulaste 
ning mittesugulaste kasvul ja viljade arvul erilist vahet ei olnud. Seega võib olemasolevate andmete 
põhjal öelda, et võsukonkurents sugulaste ja mittesugulaste vahel oli ühesugune, kuid edaspidi 
plaanime uurida ka juurtevahelist konkurentsi.  

Uurimistöö eesmärk näidata, kas raps tunneb oma sugulasi ära, jäi praegusel hetkel täitmata, sest 
senise katse põhjal ei saanud me veel lõplikke tulemusi. Siiski võib antud hetkel arvata, et rapsil 
ilmselt sugulastevahelist äratundmist ei ole.  

Saime oma uurimuse käigus teada, et koos kasvavad taimed konkureerisid omavahel ning jäid kasvult 
madalamaks ja andsid vähem vilju. Sellest järeldame, et rapsi ei ole soovitatav külvata liiga tihedalt, 
sest siis jääb viljade arv väikeseks. Kokkuvõtteks saame uurimistöö põhjal öelda, et kuigi rapsil 
kultuurtaimena arvatavasti puudub sugulastevaheline äratundmine, siis söe olemasolu mullas võib 
mõjutada taimede kasvu toitainete sidumise kaudu.  
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Erinevate keskkondade (6% NaCl lahus; 0,15M NaOH lahus; 0,15M HCl 
lahus; merevesi; vihmavesi) mõju erinevate naelte tüüpide (terasnael, Zn- 
kattega nael, kahjustatud Zn-kattega nael, Cu-kattega nael, kahjustatud Cu- 
kattega nael) 
 

Kirill Tammela, 12. klass 
Tallinna Inglise Kolledž 

 
Juhendaja: Lilian Kippasto (Tallinna Inglise Kolledž) 

 
Osales: 

Õpilaste teadustööde riiklik konkurss 
 

 

Töö eesmärgiks oli uurida erinevate keskkondade (6% NaCl, 0,15M NaOH, 0,15M HCl, merevesi 
vihmavesi) mõju erinevate naela tüüpide (Terasnael, Zn-kattega, kahjustatud Zn-kattega, Cu-kattega 
ja kahjustatud Cu-kattega nael) korrosioonile. Eesmärk saavutati mõõtes massi muutust pindala 
ühiku kohta [Fe(0), Zn(0), Zn(/), Cu(0) ja Cu(/)] (Terasnael, Zn-kattega, kahjustatud Zn-kattega, Cu- 
kattega ja kahjustatud Cu-kattega nael, vastavalt) järgnevate elektrolüütide lahustes: 6% NaCl, 0,15M 
NaOH, 0,15M HCl, merevesi, vihmavesi. Meetodit järgides olid erinevad naelatüübid (igat tüüpi viis 
naela: terasnael, Zn-kattega, kahjustatud Zn-kattega, Cu-kattega ja kahjustatud Cu-kattega nael = 
pandud 25 hermeetiliselt suletavatesse kolbi, mis sisaldasid erinevaid keskkondi (iga keskkond viies 
kolvis: 6%NaCl, 0,15M NaOH, 0,15M HCl, merevesi vihmavesi) 

Töö uurimisküsimuseks püstitasin: „Kuidas mõjutavad erinevad keskkonnad massi muutust pindala 
ühiku kohta erinevate naela tüüpide korral?“  

Katse kestis seitse nädalat ja igal nädalal mõõdeti naelte mass analüütiliste kaaludega ning arvutati 
kogu massi muutus pindala ühiku kohta.  

Katse tulemustest järeldus, et neutraalsetes elektrolüütide lahustes (6%NaCl, merevesi, vihmavesi), 
on tsinkkattega naelte vastupidavus korrosioonile kõige suurem. Kuigi vaskkate pole nii vastupidav 
korrosioonile kui tsinkkate, pidas vaskkate korrosioonile paremini vastu kui terasnael. Happelises ja 
aluselises elektrolüütide vesilahuse korrodeerusid Cu-kattega naelad kõige vähem. Zn-kate 
suurendab oma aktiivsuse tõttu naela korrosiooni ning selliseid naelu ei ole mõistlik kasutada 
eelnevalt nimetatud keskkondades.  

Tulemustest ilmnes, et kahjustatud kate suurendab märgatavalt naela korrosiooni peaaegu kõikides 
elektrolüüdi lahustes galvaanipaari tekke tõttu. Ainus erand oli kahjustatud kattega vasknael 
merevee keskkonnas, mis korrodeerus vähem kui kahjustamata kattega vasknael.  
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Geomeetria interjööris 
 

Maria Tegleva, 11. klass 
Ahtme Gümnaasium 

 
Juhendaja: Galina Peskova (Ahtme Gümnaasium) 

 
Osales: 

Õpilaste teadustööde riiklik konkurss 
 

 

Uurimistöö „Geomeetria interjööris“ kirjutati eelmise õppeaasta jooksul. Töö põhieesmärgiks oli 
uurida geomeetria ja interjööri omavahelist seost ning luua hea ja motiveeriv interjöör kooli 
matemaatika kabinetis. Uurimistöös kasutati järgmisi meetodeid: küsitlus, võrdlus, analüüs, 
uuringud, kogemus. 

Uurides temaatilist kirjandust sai autor teada, et geomeetrilistel kujunditel on erinevatele inimestele 
erinev mõju ning selgitas välja, kuidas on võimalik ribade abil lae kõrgust visuaalselt suurendada või 
vähendada.  

Uurimistöö praktiline osa koosneb kahest osast – esimene osa on anonüümne küsitlus ning teine osa 
on matemaatika kabineti interjööri projektile. 

Autor mõistis uurimistöö lõppedes, et orienteerub nüüd interjööris paremini, suudab luua iseseisvalt  
hea interjööri ning kavatseb saadud teadmisi tulevikus kasutada. 
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Võõrsil töötamine ja peresuhted: Eesti õpilaste nägemus 
 

Mirjam Tenno, 10. klass 
Kuressaare Gümnaasium 

 
Juhendaja: Sirje Kereme (Kuressaare Gümnaasium) 

 
Osales: 

Õpilaste teadustööde riiklik konkurss 
 

 

Antud uurimistöö on kirjutatud eesti keeles ja koosneb 41 leheküljest. Uurimistöös on kasutatud  18 
raamatu- ja 15 internetiallikat. Töö sisaldab seitset joonist ja kuut tabelit. 

Pärast Euroopa Liiduga liitumist hoogustus oluliselt võõrsile elama ja tööle suundumine. Töörännet 
on suurendanud veelgi langustendents Eesti majanduses. Olukorras, kus Eesti sissetulekute erinevus 
võrreldes teiste Euroopa Liidu riikidega on erinev, on paljud vanemad näinud võõrsile tööleminekus 
võimalust, kuidas peret normaalselt ülal pidada. Antud uurimise objektiks on sotsiaalne probleem, et 
võõrsile tööle suundunud vanematel ei ole enam piisavalt aega osaleda pereelus, kuna nende 
peamiseks ülesandeks on töölkäimine ja raha teenimine. 

Autor valis antud teema sellepärast, et uurida, kui paljude õpilaste vanemad töötavad kodust 
kaugemal ja kuidas on see mõjutanud nende pereelu.  

Uurimistöö koosneb kolmest peatükist. Esimeses peatükis kirjeldatakse perekonda ning 
tutvustatakse perepoliitikaga seonduvat. Teises peatükis keskendutakse migratsioonile: eestlaste 
töömigratsioonile ja eestlastele välisriigis. Kolmandas peatükis esitatakse autori poolt läbiviidud 
uuringu tulemuste analüüs. 

Antud töös uuriti Eesti õpilasi vanuses 11–25 aastat. Uurimise jaoks viidi läbi küsitlus 50 õpilase seas. 

Küsitluse analüüsimisel saadi teada järgmist: 

 peamiseks välismaale tööle mineku põhjuseks on suurem palk; 

 vanematest läheb välismaale tööle peamiselt isa; 

 lastele on üldjuhul vanematega koos veedetud aja pikkus piisav, kuid leidub ka erandeid; 

 vanema äraolek avaldab lapsele halba mõju, sest lapsed ei saa piisavalt hoolitsust ja sageli 
jääb ühe vanema armastusest väheseks; 

 välismaal töötava(te) vanema(te)ga suheldakse enamasti tihti; 

 kõige rohkem kasutatakse suhtlemisvahenditeks Skype-i ja telefoni; 

 perega koos tehakse palju ühiseid tegevusi, kuid populaarseimaks osutusid sportimine, 
sugulaste külastamine, maal käimine; 

 välismaale tööleminek on üldjuhul andnud vähem võimalusi perega kvaliteetaja veetmiseks; 

 peresuhted peale vanema(te) tööleasumist välismaale on muutunud halvemaks ning 
pingelisemaks ning eelkõige kannatavad selle all lapsed ning vanem, kes on lastega kodus, 
sest talle jääb suurem koorem ja vastutus kanda.  

Autorile oli töö kirjutamine huvitav väljakutse. Selle käigus kerkis esile mitmeid uusi küsimusi ja 
probleeme, mida autor oleks huvitatud edasi uurima. 
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Eesti Vabariigi julgeolek: Eesti kodanike arvamusest Eesti Vabariigi 
turvalisuse ja kaitsevõime kohta 
 

Kristjan Teär, 10. klass 
Kuressaare Gümnaasium 

 
Juhendaja: Sirje Kereme (Kuressaare Gümnaasium) 

 
Osales: 

Õpilaste teadustööde riiklik konkurss 
 

 

Riikliku julgeoleku all mõistetakse kehtivale seaduslikule riigikorrale, riigi valitsemisviisile või riiklikule 
terviklikkusele ohtu kujutatavate väliste ja sisemiste faktorite kohta informatsiooni kogumist, selle 
hindamist ning vastavate ametkondade poolsete adekvaatsete vastuabinõude tarvituselevõtmist, mis 
antud ohte vähendavad või kõrvaldavad. 

Eesti on läbi aegade olnud mitme võõra võimu all. Antud teema on valitud, sest autorit huvitab, 
kuidas toimib Eesti riigikaitse tänapäeval. On see turvaline või oli riigikaitse palju parem näiteks 50 
aastat tagasi? Teema on aktuaalne ja seda kajastatakse meedias väga tihti. 

Uuring viidi läbi Google Docsi keskkonnas ajavahemikus 18.01.2013–12.02.2013. Uuringu meetodiks 
oli ankeetküsitlus. Kokku esitati ankeedis 13 küsimust. Uuringus osalesid kodanikud vaba valimi 
põhjal ning küsitlusele vastas 100 inimest üle Eesti. 

Uuringust ilmnes: 

 Eesti kaitsevõimet peetakse kehvaks, kuid Eesti Vabariigis tuntakse ennast siiski turvaliselt. 

 Peamiseks põhjuseks, mis mõjutab inimeste turvalisust, olid kaitseliitlaste vähene arv ja vene 
rahvuse osatähtsus Eestis. 

 Kõige suuremaks julgeolekuohuks peetakse kontrollimatuid arenguid maailmas ja 
rahvusvahelisi kriise. 

 Kaitsekulutuste piisavuse osas jagusid arvamused kaheks, kuid 2% võrra rohkem vastas, et 
kaitsekulutused ei ole piisavad. 

 Kaitseväekohustust peeti õigustatuks ja vajalikuks ning praegune ajateenistuse aega 
piisavaks. 

 Usaldus rahvusvahelistesse organisatsioonidesse oli keskmiselt kõrgem kui 6 palli. 

 Enamike inimeste arvates on Eestis turvaline elada. 

 Enamik inimesi usaldab rahvusvahelisi julgeolekuorganisatsioone. 
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Kooliruumide õhu mikrofloora 
 

Tannar Tint, 12. klass 
Kohila Gümnaasium 

 
Juhendaja: Edith Maasik (Kohila Gümnaasium) 

 
Osales: 

Õpilaste teadustööde riiklik konkurss 
Tervishoiu ja meditsiinialaste teadustööde konkurss 

 
III preemia Tervishoiu ja meditsiinialaste teadustööde konkursil 

 
 

Looduses leidub mikroobe kõikjal. Antud tööga seadis autor endale eesmärgiks teada saada, kui suur 
on mikroorganismide hulk Kohila gümnaasiumi erinevate ruumide õhus sügisel, talvel ja kevadel. 
Selleks teostati koloniseerimisi kolmel erineval perioodil: 22.11.2011, 14.02.2012 ning 10.04.2012. 

Töö teoreetilises osas kirjeldati mikroorganisme üldisemalt ning toodi välja ülevaade bakterite ja 
seente toitumisest, paljunemisest ning ainevahetusest. Töö praktilises osas kirjeldati 
uurimismetoodikat ning kajastati tulemused koos järeldustega. 

Uurimus teostati mikroorganismide sadestusmeetodil, kus PCA söötmega Petri tassid jäeti 10 
minutiks erinevatesse paikadesse avatuna õhu kätte seisma. Nädala möödudes mikroobikolooniad 
loendati, mõõdeti ja pildistati. Samuti uuriti 25. septembril 2012. aastal paralleelselt 
mikroorganismide esinemist Kohila gümnaasiumi ja Rapla Vesiroosi gümnaasiumi viie ruumi (koridor, 
bioloogia klass, tualettruum, garderoob ja söökla) õhus. Uurimus teostati, et välja selgitada, kui 
suured on koolide mikrofloora erinevused. 

Uurimusest selgus, et Kohila gümnaasiumi uue maja II korruse koridori, bioloogia klassi, tütarlaste 
ning ka noormeeste tualettruumide õhus oli vähe mikroorganisme. Klassis nr 210 oli tunni algul 
silmnähtavalt kõrgem mikroobide hulk kui tunni lõpus. Klassis nr 312 tunni alguses tehtud 
koloniseerimise tulemustest selgus, et selles ruumis oli kogu mõõtmisperioodi jooksul kõige suurem 
mikroorganismide hulk ja selles vaatluspaigas kasvas talvel välja ka mitmeid erinevaid hallitusseeni, 
mille põhjuseks on vead ehituskonstruktsioonides.  

Garderoobi ja söökla mõõtmistulemused olid üsna tagasihoidlikud. Erinevaid mikroobiliike leiti kooli 
ruumides suhteliselt vähe.  

Kohila gümnaasiumis ja Rapla Vesiroosi gümnaasiumis läbiviidud uurimusest selgus, et neljas ruumis 
viiest oli mikroorganismide hulk suurem Kohilas. Selle põhjustena võib välja tuua Vesiroosi 
gümnaasiumi toimiva sundventilatsiooni. 

Töös püstitatud hüpotees: kõige rohkem on mikroorganisme Kohila gümnaasiumi siseruumide õhus 
sügisel, ei leidnud kinnitust, sest tulemustele toetudes ei saa väita, et sügisel oleks olnud igas paigas 
stabiilselt ja silmnähtavalt kõrgem mikroobide hulk. 
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Vanuselis-soolisest suhtumisest narkootilistesse ainetesse ja nende 
tarbimisse 
 

Helena Tomson, 12. klass 
Tallinna Ühisgümnaasium 

 
Juhendajad: Leili Järv, Kaja Saage (Tallinna Ühisgümnaasium) 

 
Osales: 

Õpilaste teadustööde riiklik konkurss 
Tervishoiu ja meditsiinialaste teadustööde konkurss 

 
 

Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse 2011. aasta aruandest selgub, et iga 1000 
inimese kohta on Eestis 15 süstivat narkomaani, kelle aasta keskmiseks suremuseks miljoni elaniku 
kohta oli 146. Võrreldes samu näitajaid teiste Euroopa Liidu riikide keskmistega, vastavalt 1:5 ja 21, 
selgus mulle šokeeriv tõde – narkootikumid on Eestis väga tõsine probleem, mis ajendaski mind 
käesolevat uurimust koostama.  

Käesoleva töö materjal koguti anonüümse ankeetküsitlusega. Selleks koostati kümne küsimusega 
ankeet. Küsitlus oli suunatud 11–12- ja 25–30aastastele. Nooremas vanuserühmas täitsid ankeedi 
Tallinna ühisgümnaasiumi viiendate klasside õpilased. Vanema vanusrühma uuringuks avaldati sama 
ankeet interneti leheküljel http://www.connect.ee/. Küsitlus viidi läbi ajavahemikus 26. oktoobrist 
kuni 21. detsembrini 2011. aastal. Vastajaid oli kokku 107. 

Uurimusest selgus, et: 

 täiskasvanud teadsid varateismelistest enam narkootilisi aineid, 

 naised teadsid küll vähem narkootikume, kuid suhtusid neisse karmimalt, 

 tüdrukud teadsid küll enam narkootikume, kuid suhtusid neisse leebemalt, 

 täiskasvanud suhtusid narkootikumidesse leebemalt kui teismelised, 

 enamasti alustatakse narkootikumide tarvitamisega 16–17aastaselt, 

 enim tarbitakse kanepit, amfetamiini ja ecstasy`t, 

 enamasti oldi narkootikume vaid proovinud või tarbiti kuni kord kuus, 

 narkootiliste ainete saamine on lihtne,  

 keskmiselt teati nimetada nelja narkootikume tarbivat tuttavat. 

Kokkuvõtteks võib öelda, et vaadates kogu uurimuse tulemusi sai kinnitust, et narkomaania on tõesti 
väga suureks ja tõsiseks probleemiks Eestis ning arvan, et selle põhjuseks võib olla inimeste vähene 
teadlikkus narkootikumidest. Enamus inimesi küll teab, et narkootikumid on halvad, kuid ei tea 
täpsemalt, kuidas või miks ja seetõttu suhtutaksegi neisse ka kergekäelisemalt. 

  

http://www.connect.ee/
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Uuring arstiabi kättesaadavusest ja kvaliteedist Saaremaal 
 

Pia-Lotta Toom, 10. klass 
Kuressaare Gümnaasium 

 
Juhendaja: Sirje Kereme (Kuressaare Gümnaasium) 

 
Osales: 

Õpilaste teadustööde riiklik konkurss 
Tervishoiu ja meditsiinialaste teadustööde konkurss 

 
 

Kõik inimesed vajavad arstiabi, olenemata selle hinnast ja kättesaadavusest. Viimastel aastakümnetel 
on meditsiiniteadus läbinud suure arengu.  

Antud teema sai valitud, kuna autor tunneb huvi arstiabi kättesaadavuse, kvaliteedi ja probleemide 
vastu.  

Teema on nii Saaremaal, mujal Eestis kui ka maailmas väga aktuaalne, iga päev võib lugeda 
ajalehtedest midagi uut seoses meditsiiniga. Enamikul inimestest on kindlasti midagi rääkida, kiita või 
laita, selle töö puhul kokkupuutest Saaremaal pakutava arstiabiga. 

Töö eesmärgiks on: 

 uurida inimeste rahulolu Saaremaa meditsiiniga; 

 tutvuda arstiabiga Saaremaal ja ka Eestis; 

 teavitada arstiabi kättesaadavusest ja kvaliteedist. 

Uuring viidi läbi Google Docsi keskkonnas ajavahemikus 18.01.2013–08.02.2013. Uuringu meetodiks 
oli ankeetküsitlus, milles esitati kokku 13 küsimust. Uuringus osalesid Saaremaa elanikud. Vastanud 
inimeste arv oli 66, kellest 59 olid naised ja 7 mehed. Vastajad olid vanuses 22–80 eluaastat. Samuti 
on küsimuste analüüsimisel kasutatud ja lisatud infot „Elanike hinnangud tervisele ja arstiabile 2012” 
uuringu kokkuvõttest. 

Küsitluse analüüsimisel saadi teada järgmist: 

Üldiselt suhtutakse Saaremaal pakutavasse arstiabisse negatiivselt, kuid samas kvaliteedi ja rahulolu 
taset peetakse heaks. Suurima negatiivsuse annabki arstide oskuste piir, suhtumine patsientidesse 
ning ebaviisakas suhtlemine.  

Lähem tutvumine arstiabiga Saaremaal ja ka mujal Eestis tõi välja mitmeid probleeme, mille 
esikolmikusse kuulusid ravijärjekorrad, meditsiini tulevik ning arstide ja õdede puudus. 

Oli ka neid inimesi, kes mõtlesid asjale mitmest aspektist ja tunnistasid, et väga spetsiifilisel eriarstil 
ei olegi tegelikult mõtet Saaremaal vastu võtta ning kui haigus/mure pole väga suur, saab ka saarel 
väga head abi. 
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Veere sadam ja küla loomislugu aastatel 1961–1965 
 

Mart-Mark Tuisk, 7. klass 
Kuressaare Gümnaasium 

 
Juhendajad: Sirje Kereme, Tiina Mai (Kuressaare Gümnaasium) 

 
Osales: 

Õpilaste teadustööde riiklik konkurss 
 

 

Saaremaa loodeosas asuv Veere sadam on vaikne ning kena kohake, selle ehitas aastatel 1960–1963 
tolleaegne kalurikolhoos Saare Kalur. 

Just see sadam ja selle tekkelugu hakkas töö autorit huvitama. Kindlasti oli üheks määravaks teguriks 
töö teema valikul ka see, et autori isa oli laeva tüürimees. 

Sooviks oli teada saada vastuseid järgmistele küsimustele: 

 mis sai otsustavaks Veere sadama koha määramisel, 

 kuidas toimus sadama ehitus, 

 kes olid ehitajad, 

 millised raskused kerkisid esile sadama ehitusega, 

 mil moel sai alguse Veere küla ning millised olid esimesed rajatised selles külas, 

 kas on võimalik kohtuda inimestega, kes sellel ajal seal elasid või töötasid. 

Antud uurimistöö käigus oli autoril võimalus minna tagasi viiekümne aasta taha ning läbi meenutuste 
ja pildimaterjali saada talletada väärtuslik materjal meie, saaremaa inimestele. 

Huvitav oli töö käigus teada saada, kuidas algas sadama ehitus ning millised olid tolle aegsed olud. Et 
paremini mõista antud ajastut, sai autor palju abi ka oma vanaemalt, kes saadud fakte lahti seletas. 

Väga väärtuslikuks osutusid töös Sulev Kallase fotomaterjalid, kes on Veere sadama ajalugu püüdnud 
talletada just fotode ja tolleaegsete lugude põhjal 

Samavõrd väärtuslikuks peab autor ka antud töö käigus avastatud tuntud saarlase Ülo Roosi seotust 
antud objektiga sellel ajal. 

Sadama ehitus oli raske, samas paistis selle töö käigus välja, kui tublid olid selle aja inimesed. 
Kindlasti oli imestamisväärne fakt, et selline suur sadam rajati nii vähese tehnilise baasi ja ajaga. 
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Lahutus ja selle mõju kasvavale põlvkonnale 
 

Diana Turja, 10. klass 
Kuressaare Gümnaasium 

 
Juhendaja: Sirje Kereme (Kuressaare Gümnaasium) 

 
Osales: 

Õpilaste teadustööde riiklik konkurss 
Tervishoiu ja meditsiinialaste teadustööde konkurss 

 
 

Abiellutakse mõttega, et kogu elu veedetakse koos, aga tihti inimestevahelised suhted halvenevad –

tekivad tülid ja probleemid. Kui enam probleeme lahendada ei suudeta, otsustatakse abielu lahutada. 

Lahutav paar arvab, et see otsus mõjutab vaid nende kahe elu, kuid kui abielupaaril on lapsed, siis 

mõjutab see tohutul hulgal ka laste elu ja tundeid.  

Uurimise käigus püüab autor jõuda selgusele, kui palju ja kuidas mõjutab vanemate abielulahutus 

lapsi. Autor tahab teada, kas mõju on ainult negatiivne või leidub lahkuminekul ka positiivseid külgi. 

Teema on aktuaalne, sest meie hulgas on tänapäeval väga palju lapsi, kes on mõjutatud vanemate 

lahkuminekust. 

Töö on jaotatud kahte suuremasse peatükki: esimeses kirjeldatakse lahutuse olemust, põhjuseid ja 

tagajärgi ning antakse ülevaade lahutuses osalejatest, teises peatükis esitatakse autori poolt 

läbiviidud uuringu tulemuste analüüs. 

Uurimistöö peamiseks eesmärgiks oli uurida Eesti elanike, vanuses 10–... arvamust lahutuse mõjust 

kasvavale põlvkonnale. Selleks viidi läbi küsitlused 142 inimese seas. Üks küsitlus oli mõeldud lastele 

vanuses 10–18 ja teine täiskasvanutele vanuses 19–... . Autor koostas eraldi küsitlused, et uurida 

lahutuse mõju lapsele nii laste kui ka täiskasvanute vaatenurgast. 

Küsitluse analüüsimisel saadi teada järgmist: 

 lahutuse läbi teinud inimesed ei ole valmis sellest eriti rääkima; 

 naissoost isikud väljendavad emotsionaalseid tundeid rohkem kui meessoost isikud; 

 tänapäeva noored ei tunne end üldjuhul vanemate lahkuminekus süüdi 

Enamik töös püstitatud hüpoteese sai uuringu põhjal kinnitust: 

 lahutuste põhilised põhjused on vägivald, erinevate iseloomude mittesobivus, sõltuvused 
(alkohol), truudusemurdmine; 

 lahutuses on kõige suuremateks kannatajateks lapsed; 

 lapsed peaksid olema teadlikud lahutusprotsessist. 

Leidus ka hüpotees, mis uurimuse käigus kinnitust ei leidnud: lahutus tekitab lastes süütunnet. 

Töö käigus kerkis esile mitmeid uusi küsimusi ja probleeme, mida autor tahaks edasi uurida. 
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Euroopa naaritsa (Mustela luterola) taasasustamine Saaremaale 
 

Hanna Tuus, 10. klass 
Saaremaa Ühisgümnaasium 

 
Juhendajad: Inge Vahter (Saaremaa Ühisgümnaasium) 

Riina Lillemäe (Keskkonnaamet) 
 

Osales: 
Õpilaste teadustööde riiklik konkurss 

 
 

Euroopa naarits on olnud Eesti looduse murelaps juba aastakümneid. Tema väljasuremine ähvardab 

kogu Euroopat. Täna moodustavad naaritsa asurkonnad Euroopas alla 5% (!) kunagistest. 

Eestis tehti esimesed katsetused euroopa naaritsa taasasustamiseks Hiiumaal, nüüd on Saaremaa 

kord. Sellega kaasnevad mitmed küsimused ning avalikkuse suur huvi. Olukorras, kus inimene 

otsustab liigi olemasolu üle, ei tohi kõrvale jätta üldsuse arvamust. Uurimistöö koostamise peamiseks 

ajendiks oli naaritsaprojektiga tegelevate inimeste teadmatus saare elanike suhtumise osas selle liigi 

taasasustamisse. Kas saarlane, kes looduse teemadel enamasti vastutulelik ei tundu, on valmis 

euroopa naaritsaga taas oma kodusaart jagama?  

Uurimistöö eesmärkideks olid: 

 Koostada ülevaade euroopa naaritsa bioloogiast, levikust ning ohustatusest. 

 Koostada ülevaade naaritsa Saaremaale taasasustamise teemal ilmunud artiklitest 

ajakirjanduses. 

 Selgitada välja, milline on saarlaste suhtumine naaritsa taasasustamisse. 

Uurimistöö hüpoteesiks püstitati: 

 Saarlased on nõus euroopa naaritsa taasasustamisega Saaremaale. 

Uurimistöö praktilises osas võrreldi naaritsaprojekti teemal Saaremaa ajakirjanduses ilmunud 

artikleid ning huvigruppide esindajate seas, keda naaritsa olemasolu peaks kõige tugevamini 

mõjutama, viidi läbi küsitlus. Saadud andmeid analüüsiti ning tehti järeldused. 

Artiklite analüüsi tulemusena selgus, et Saaremaa ajakirjanduses peeti naaritsaprojekti tähtsaks ning 
sel teemal kirjutati enamasti erapooletult. Küsitluse analüüsist selgus, et saarlased ei leia, et nende 
informeeritus naaritsaprojekti osas oleks piisav. Küsitlusele vastanud inimesed peavad naaritsat isegi 
ohutumaks, kui ta seda tegelikult on. 91,9%  huvigruppidesse kuuluvatest saarlastest pooldab liigi 
taasasustamist Saaremaale. Uurimistöö eesmärgid täideti. Hüpotees, et saarlased on nõus euroopa 
naaritsa taasasustamisega, leidis kinnitust. Seega võib julgelt jätkata naaritsaprojekti arendamist ning 
liigi taasasustamist Saaremaale: see tegevus on kooskõlas nende saarlaste arvamusega, keda naarits 
oma elutegevusega mõjutaks. 
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Narva Pähklimäe Gümnaasiumi 7ndate klasside kronotüübi määratlemine 
ja uurimine 
 

Jelena Tõsjatova, 7. klass 
Narva Pähklimäe gümnaasium 

 
Juhendajad: Jelena Tsõvareva, Heidi Orav (Narva Pähklimäe Gümnaasium) 

 
Osales: 

Õpilaste teadustööde riiklik konkurss 
 

 

Töö tulemuse käigus selgus, et kõik elusorganismides toimuvad protsessid omavad teatud 

rütmilisust. Biorütmide kestvus on väga laia ulatusalaga – poolest sekundist kuni aastakümneteni 

välja.  

Oma biorütmide tundmine aitab paremini korraldada oma elu, vältida tööalast stressi, selgitada 

haiguste põhjusi.  

Sõltuvalt ööpäevase aktiivsuse perioodist võib inimesi jaotada kolme kronotüübi alusel „lõokesteks“, 

„tuvideks“, „öökullideks“. Inimese kronotüüp hakkab kujunema suguküpsuse perioodil, täielikult on 

see välja kujunenud 20ndateks eluaastateks ja on püsiv 50ndate eluaastateni.  

Kronotüüpide määratlemiseks on olemas mitmesuguseid meetodeid, milleks on testid ja 

temperatuuri skaalad, mida võib kasutada iseseisvalt.  

8.02.13 kuni 11.02.2013 viidi läbi NPG 7ndate klasside õpilaste anketeerimine, milles osales 76 

õpilast. Anketeerimise käigus selgus, et kõige rohkem on „tuvi“ kronotüübiga õpilasi. See tõestab töö 

alguses esitatud hüpoteesi, et murdeeas inimese kronotüüp on muutuv.  

Kuna murdeealiste kronotüüp ei ole täielikult välja kujunenud, siis ei saanud välja selgitada õpilaste 

kronotüübi seost sünniajaga, iseloomuga, tervisenäitajatega, kehaehitusega ja õppeedukusega. Kuna 

„öökulli“ kronotüübiga õpilasi oli väga vähe, ei saanud läbi viia kvaliteetset võrdlust teiste 

kronotüüpidega.  

Tulemused näitavad, kui oluline on meie elus päevarežiim. See tõestab hüpoteesi, et kronotüübi 

kujunemisele avaldab mõju päevarežiim.  

Erinevate kronotüüpidega inimeste kohanemiseks tavalise töörežiimiga on olemas oma reegel. 
Jälgides töö lõpus esitatud soovitusi, võib oma elu lihtsamaks muuta. 
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Orhideeliste leidumine Väike-Maarja vallas 
 

Susanna Vain, 12. klass 
Tallinna Inglise Kolledž 

 
Juhendaja: Kaisa-Helena Luht (Tallinna Inglise Kolledž) 

 
Osales: 

Õpilaste teadustööde riiklik konkurss 
 

 

Selles uurimistöös uuriti orhideeliste leidumist Väike-Maarja vallas. Selleks püstitati uurimisküsimus: 
mis orhideeliigid, kui arvukalt ja mis kasvutingimused seletavad nende leidumist Väike-Maarja vallas 
aastal 2012? Uurimisküsimusest tulenevalt oli selle töö eesmärk uurida orhideeliike ja nende 
arvukust Väike-Maarja vallas ning leida võimalikke seletusi põhjendamaks nende orhideeliste kasvu 
sealses keskkonnas, kuna kõik käpalised on Eestis looduskaitse all ja seega üsna haruldased. Kokku 
uuriti ligikaudu 50 võimalikku kasvukohta maist augustini – orhideede peamisel õitsemisperioodil. 
Orhideelisi leiti 13 kasvukohast, millest neli on kas loodus- või maastikukaitsealad. Uurimuse käigus 
loendati 8149 orhideed 12 eri liigist. Kõige arvukam liik oli Epipactis palustris 3262 isendiga. 
Arvukuselt teine liik oli Gymnadenia conopsea 3074 taimega. Kõiki leitud orhideeliike ja nende kasvu 
mõjutavaid tegureid Väike-Maarja vallas on analüüsitud uurimistöös lähemalt. Kuigi käpalisi leiti 
kokku 13 paigast, loendati neid kõige arvukamalt kolmes kasvukohas: Varangu-Kriidi ja Kiltsi niidult 
ning Kurangu metsast.  

Selle uurimuse suurim piirang oli, et mitte kõiki võimalikke kasvukohti polnud võimalik uurida, sest 
need asusid eramaal või olid ligipääsmatud looduslikel põhjustel (nt sood või muud märgalad). Teine 
suur piirang oli, et osad vallas kasvamas täheldatud orhideeliigid on väga tagasihoidliku välimusega ja 
seetõttu võisid jääda märkamatuks. Piirangutest hoolimata kajastub leitud orhideeisendite arvus, et 
käpalistel on Väike-Maarja vallas soodsad kasvutingimused. Asukoht Pandivere kõrgustikul tagab 
lubjarohke pinnase, mida eelistavad mitmed orhideeliigid. Samuti peaks jätkuma kasvukohtade seire, 
et kindlaks teha, mis faktorid on orhideeliste arvukust mõjutamas, ning et tagada käpaliste levik 
Väike-Maarja vallas ka tulevikus.  
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Naatriumlaurüülsulfaadi ja naatriumlaurüüleetersulfaadi 
kontsentratsiooni mõju viie piimhappebakteri kasvule 
 

Birgit Valgemäe, 12. klass 
Tallinna Inglise Kolledž 

 
Juhendajad: Kaisa-Helena Luht (Tallinna Inglise Kolledž) 

Tiina Ailt (Tallinna Tehnikaülikool) 
 

Osales: 
Õpilaste teadustööde riiklik konkurss 

Tervishoiu ja meditsiinialaste teadustööde konkurss 
 

III preemia gümnaasiumiastmes õpilaste teadustööde riiklikul konkursil 
 

Käesolev uurimistöö uurib kahe sarnase kasutusalaga pindaktiivse aine – naatriumlaurüülsulfaadi 
(SDS) ning naatriumlaurüüleetersulfaadi (SLES) – kontsentratsiooni mõju viie suuõõne mikrofloorasse 
kuuluva piimhappebakteri kasvule. Antud töö eesmärgiks on välja selgitada, kas eelmainitud 
pindaktiivsed ained omavad lisaks emulgeerivale ja vahutavale omadusele ka inhibeerivat toimet viie 
piimhappebakteri kasvule. Sellest tulenevalt on uurimusküsimus järgmine: kuidas mõjutab SDS ja 
SLES kontsentratsioon Streptococcus thermophilus, Lactococcus lactis, Leuconostoc mesenteroides, 
Lactobacillus casei ja Lactobacillus lactis kasvu? 

Uurimistöö eksperimentaalne osa hõlmas kahte meetodit – katsed vedelsöötmes kasvatatud 
piimhappebakteritega ning katsed sügavkülviga Petri tassidele kantud piimhappebakteritega. 
Spektrofotomeetriga mõõdeti vedelsöötmes kasvatatud bakterikultuuride lahuste läbipaistvust 
kolmel erineval SDS ning SLES kontsentratsioonil (0,5%, 1,0%, 2,0%). Petri tassidel mõõdeti 
inhibitsiooni tsoonide diameeter viiel erineval SDS ning SLES kontsentratsioonil (0,25%, 0,5%, 1,0%, 
1,5%, 2,0%). 

Uurimistulemustest selgus, et SDS ning SLES inhibeeriv toime Streptococcus thermophilus, 
Lactococcus lactis, Leuconostoc mesenteroides, Lactobacillus casei ja Lactobacillus lactis kasvule 
suurenes vastavalt kontsentratsiooni kasvule. Inhibitsiooni tsoonid Petri tassidel illustreerisid selgelt 
mõlema pindaktiivse aine inhibeerivat toimet. Mõlema meetodi kohaselt avaldas SDS tugevamat 
inhibeerivat toimet kui SLES, sõltumata kontsentratsioonist. Uurimistulemused katsetest 
spektrofotomeetriga näitasid, et SDS inhibeeriv toime ei suurenenud proportsionaalselt 
kontsentratsiooni kasvule, vaid oli ühtlaselt tugev kõigil kolmel kontsentratsioonil. SLES inhibeeriv 
toime oli nõrgem kui SDS toime, kuid esimese inhibeeriv toime kasvas vastavalt kontsentratsiooni 
kasvule. Uurimistulemuste statistilises analüüsis teostati t-test, mis võimaldas võrrelda kontrollgrupi 
tulemusi SDS ning SLES erinevatel kontsentratsioonidel saadud tulemustega. T-test näitas, et 
tulemused olid mõlema meetodi korral statistiliselt oluliselt erinevad. Uurimistulemustest võib 
järeldada, et mõlemad pindaktiivsed ained omavad lisaks emulgeerivale ja vahutavale toimele, mis 
on oluline toidujääkide eemaldamisel, suhteliselt madalatel kontsentratsioonidel inhibeerivat toimet 
piimhappebakteritele. Mõlemal hambapastade koostises leiduval pindaktiivsel ainel on bakterite 
kasvu pärssiv toime, mis aitab kaasa tervisliku suuhügieeni säilitamisele. 
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XXI sajandi alguse majanduskriisi mõjudest Muuga sadama kaudu 
toimunud konteinerite kaubaveole 
 

Aleksandr Vdovets, 12. klass 
Maardu Gümnaasium 

 
Juhendaja: Jelena Semendjajeva (Maardu Gümnaasium) 

 
Osales: 

Õpilaste teadustööde riiklik konkurss 
 

 

Uurimistöö on koostatud tänapäevaselt aktuaalsel teemal, kuna Muuga sadam on suurim  
konteinervedude terminal Eestis ning majanduskriisi probleemid ja mõjud konteinerite vedude 
toimimisele vägagi tuntavad. Paljusid tänapäeva majandustegelasi ja majandushuviga inimesi huvitab 
niisugune  kaubaartikkel väga. 

Uurimistöö aktuaalsus tulenes sellest, et konteinerite vedu on suhteliselt uus ehk teisisõnu uue 
põlvkonna leiutis. Konteinersadama toimimine mitmete aastate jooksul, kuhu mahub sisse ka 
majanduskriis, näitab ära selle vajalikkuse. Majanduskriisid on esinenud läbi mitmete aastate ning 
iseenesest ei ole selles midagi uut. Tähtsaimad on just otsused, milliseid tehakse, samuti milliste 
mõjudega on hilisemalt võimalik kokku puutuda ja ka neid hinnata. 

Uurimistöö eesmärgiks on välja selgitada majanduskriisi mõju Muuga sadama tegevusele.  Autor 
kasutas nii kriisieelset, kriisiaegset kui ka kriisijärgset statistilist materjali, millist on väga hea 
võrrelda, et teha ka vastavaid järeldusi. Lähtuvalt eesmärgist püstitas autor ka ülesanded, millised 
toetavad eesmärgi saavutamist 

Autor uuris oma uurimustöös Muuga konteinerterminali juhtkonna viie aasta töö põhimõtteid 
majanduskriisi mõjude leevendamisel ettevõttele. Sissejuhatuses on autori poolt koostatud ka joonis, 
mis käsitleb majanduskriisi tsükleid. 

Uurimistöö esimeses osas on autor andnud ülevaate konteinerite vedude ajaloost. Samuti  on  autori 
poolt välja toodud konteinervedude põhilised eelised ja puudused. Autor märgib töös, et 
konteinervedude teke on üheks 20. sajandi suurimaks saavutuseks. 

Töö teises osas on autor välja toonud Muuga sadama  kaudu aastatel 2007–2011 toimunud 
konteinervedude erisused võrreldes teiste konteinervedudeks kohaldatud sadamate 
majandusaruannete näitajatega. Autor analüüsis  importkaubanduse osatähtsust Eesti 
majandusarengus, milliste kohta on uurimustöös koostatud ka vastavad diagrammid. Diagrammid  
ilmestavad eriti hästi kaubavahetuse mahtusid läbi mitmete aastate. 

Uurimistöö kolmandas osas on autor esitanud  Muuga sadama kaudu  aastatel 2007–2011 toimunud 
eksportkaubanduse mahtude võrdlusandmestiku, sest autor uuris eksportkaubanduse mahtusid ja 
hindu 2007, 2009 ja 2011. aastal. Uurimustöösse on lisatud  autori poolt statistiliste andmete alusel 
koostatud diagrammid. 

Uurimistöö neljas osa käsitleb konteinervedude osakaalu transiitvedudes läbi Muuga sadama  
aastatel 2007–2011. Töös on autor ära toonud ekspordi ja impordi võrdlusanalüüsi ning ilmestanud 
neid diagrammidega. 
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Arvutiklaviatuuride mikrobioloogiline reostus 
 

Mart Veerus, 9. klass 
Tallinna Inglise Kolledž 

 
Juhendajad: Kaisa-Helena Luht (Tallinna Inglise Kolledž) 

Leene Nigul (Tallinna Tehnikaülikool) 
 

Osales: 
Õpilaste teadustööde riiklik konkurss 

Tervishoiu ja meditsiinialaste teadustööde konkurss 
 

 

Taustainfo: Arvutiklaviatuure soovitatakse regulaarselt puhastada, et vältida nende mikrobioloogilist 
reostust. Oma uurimustöös soovisin kontrollida, kui reostunud on minu kaasõpilaste ja õpetajate 
laua- ja sülearvutid. 

Uurimisküsimused: Millised mikroobid elutsevad arvutite klaviatuuridel ning kui palju neid seal on? 
Kas on erinevusi õpetajate ja õpilaste ning laua- ja sülearvutite arvutite sõrmistike mikrobioloogilises 
reostuses? 

Hüpoteesid: Arvutite või rüperaalide klaviatuuridel leidub suures koguses erinevaid mikroobe. 
Tõenäoliselt on sülearvutite reostus suurem, kuna neid võetakse kaasa väga erinevatesse paikadesse. 
Loodetavasti puhastavad õpetajad oma arvuteid korralikumalt kui õpilased. 

Meetodid: Võtsin lauaarvutite ja rüperaalide klaviatuuridelt bakteriaalse külvi ning panin nad 
kasvama neile soodsatesse tingimustesse vastavatele söötmetele. Söötmetel määrasin kolooniate 
arvu ja iseloomu. Edasi määrasin mikroskoopiliselt kasvama hakanud bakterite ja seente tüübid ja 
tegin kindlaks, kas nende hulgas on potentsiaalseid haigustekitajaid. Kokku võtsin külve 27-lt arvutilt, 
neist 14 olid süle- ja 13 lauaarvutid. Arvutitest kuulus 9 õpilastele ja 16 õpetajatele, ülejäänud 2 olid 
minu koduarvutid. 

Tulemused: Kokku esines söötmetel 20 eri tüüpi bakterite ja seente kasvu. Bakterite kasvu esines 
sagedamini kui seente kasvu. Keskmiselt esines ühel söötmel 141,6 kolooniat. Üldse leidus kõigil 
söötmetel kokku 3822 kolooniat erinevaid baktereid, hallitusi ning seeni. Grammnegatiivsete 
bakterite kasvu esines sagedamini ja nende hulgas võib olla haigustekitajaid. Keskmine kolooniate arv 
söötmel oli õpilastel suurem kui õpetajatel. Rüperaalidelt võetud külvidel oli keskmine kolooniate arv 
söötmel suurem kui lauaarvutitelt võetud külvidel. 

Järeldus: Õpilaste arvutid on mustemad kui õpetajate omad ning sülearvutid mustemad kui 
lauaarvutid. Kõigi arvutite klaviatuure peaks tihedamini puhastama. 
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Depressiooni teadlikkusest Eest rahva hulgas ning selle esinemisest noortel 
ja täiskasvanutel 
 

Birgit Verbitski, 11. klass 
Kuressaare Gümnaasium 

 
Juhendaja: Sirje Kereme (Kuressaare Gümnaasium) 

 
Osales: 

Õpilaste teadustööde riiklik konkurss 
Tervishoiu ja meditsiinialaste teadustööde konkurss 

 
 

Depressioon on üks raskemaid haigusi, mis peitub inimeses aastaid ja varju jäädes võib lõppeda 
õnnetult. Paljud ei taha endale tunnistada, et neil on probleem või ei suuda nad oma haigust kuidagi 
tuvastada. Psüühilistest häiretest tulenevad haigused jäetakse tihti kõrvale, kuigi depressioon on 
ohtlik ning peaks pälvima suuremal hulgal tähelepanu.  

Antud teema valiti, kuna autor tahab teavitada noori ja nende vanemaid depressioon ohtudest ning 
saada teada, kui suurel määral ollakse antud teemast informeeritud. 

Töös viidi läbi uuringud, et teada saada Eesti rahva informeeritusest depressiooni esinemise ning ravi 
kohta. 

Uuring viidi läbi Google Docs’i keskkonnas ajavahemikus 25.02.12‒27.02.12. Küsitluses osales 150 
inimest.  

Uuringust ilmnes: 

 Inimesed on vägagi teadlikud depressioonist. Nende informeeritus skaalal 1–10 on 8. 

 Kõige sagedasem tunnus täiskasvanute depressiooni esinemisel on rõhutud meeleolu. 

 Kõige sagedasem tunnus noorukitel on enesetapumõtted ja rõhutud meeleolu. 

 Kõige sagedasemad põhjused, miks noorukitel ja täiskasvanutel esineb depressioon, on raske 
sotsiaalne pinge ning ühiskondlik vaenulik diskrimineerimine. 

 Ühiskonna arvates ei ole depressioon tabu. 

 Peamine ravi on psühhoteraapia. 

 Inimesed suhtuvad depressiooni all kannatatavatesse haigetesse tolerantselt ning 
kaastundlikult. 

 53%-l vastanutest esines või on esinenud depressioon. 
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Toitumisharjumused ja neid mõjutavad tegurid Harjumaa 10.–12. klasside 
õpilaste seas 
 

Stella Veski, 11. klass 
Gustav Adolfi Gümnaasium 

 
Juhendaja: Helina Reino (Gustav Adolfi Gümnaasium) 

 
Osales: 

Õpilaste teadustööde riiklik konkurss 
Tervishoiu ja meditsiinialaste teadustööde konkurss 

 
 

Toitumine on tänapäeval maailmas ülimalt aktuaalne teema: muret valmistavad nii kasvav 
ülekaaluliste arv kui ka erinevad toitumishäired. Hoolimata võimalike lahenduste paljususest pole 
veel leitud ühtset leevendust probleemile. Seda silmas pidades on valitud sellegi uurimistöö teema, 
mis keskendub toitumisharjumuste analüüsimisele, et saada laiemat pilti seda mõjutavatest 
teguritest, olgugi vaid Harjumaa näitel. Probleemide põhjuste leidmine võib olla võti lahendusteni. 

Töö esimeses osas on analüüsitud erinevate tegurite, millel on teoorias meie toitumisele märgatav 
mõju, tõesust ka päris elus. Teises osas on kolme raamatu põhjal kombineeritud neli erinevat 
biotüüpi ning välja toodud nende põhilised omadused. Töö kolmandas osas on küsitluse tulemusi 
analüüsides otsitud, kui palju peab teooria paika reaalses elus. Küsitlusele vastanuid oli 167. 

Uurimistöö tulemusena selgus, et enamik teoorias käsitletud teguritest tõepoolest mõjutasid 
inimeste toitumist. Samas, erinevate biotüüpide, mis olid teises osas välja toodud, ning inimeste 
toitumisharjumuste vahel ei olnud märgatavaid seoseid. Üks olulisemaid seoseid, mis küsitluse 
analüüsi käigus välja tuli, on see, et perekonnal on üsna suur mõju inimeste toitumisele. Selgus, et 
need õpilased, kes elasid koos ema või mõlema vanemaga, tarbisid märgatavalt rohkem puu- ja 
köögivilju kui teised vastanud. Vendasid saab seostada tihedama loomaliha tarbimisega, samas kui 
vastanud, kes elasid vaid õdedega, eelistasid tunduvalt rohkem kanaliha.  

Perekonna mõju toitumisele ei olnud ainuke faktor, mida küsitluse käigus analüüsiti. Lisaks paljude 
teoorias tuntud tegurite praktilisele seostamisele toitumisega on toodud välja ka huvitav, aga mitte 
nii tuntud toitumist mõjutav tegur, nimelt inimese iseloom. Analüüsist selgus, et on teatud 
iseloomuomadusi, mida saab seostada inimeste toitumisharjumustega. Näiteks hea 
kohanemisvõimega inimesed tarbisid vähem puu- ja köögivilju kui teised. Seda saab seostada ka 
nende kohanemisvõimega ebatervislikuma toidu suhtes. Selge seos leiti ka ekstravertsuse ja alkoholi 
tarbimise vahel. 

Kokkuvõttes saadi uurimistöö analüüsi käigus hea materjal Harjumaa gümnaasiumiosa õpilaste 
üldiste toitumisharjumuste kohta ning leiti, millised tegurid ja kui suurel määral inimeste toitumist 
mõjutavad. Tõenäoliselt kõige innovaatilisem küsitluse analüüsi osa on iseloomu seostamine 
toitumisega. Kuna see idee on suhteliselt uudne, siis oleks kasulik seda edasi uurida mõnes teises 
uurimistöös. 
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Söömishäirete kujunemine ja ravi 
 

Mailis Vinogradov, 11. klass 
Tartu Descartes'i Lütseum 

 
Juhendajad: Keiu Heinla, Indrek Heinla (Tartu Ülikool) 

 
Osales: 

Õpilaste teadustööde riiklik konkurss 
Tervishoiu ja meditsiinialaste teadustööde konkurss 

 
 

Toitumishäire on psüühiline haigus, kus kaal ja keha ilme muutuvad inimese kinnisideeks. 

Uurimistöös käsitlesin söömishäiretena anoreksiat, buliimiat ja liigsöömist. 

Uurimusliku materjali käesoleva töö tarbeks kogusin sügisel 2012 TDL gümnasistide seas läbiviidud 
küsitlusest. Tulemusena sain teada, et noormehed on oma kehast paremal arvamusel kui neiud. 
Meedia on tüdrukuid silmnähtavalt rohkem survestanud ja selle mõjul on tekkinud kujutelmad, 
millised nad peaksid välja nägema. 

Dieet on üheks teguriks, mis võib viia edasi söömishäireteni. Positiivse üllatusena aga selgus, et dieeti 
on gümnasistidest proovinud pisut vähem kui pooled. Sellegipoolest leidsid vastanutest mitu 
tüdrukut, et täiusliku kehakaalu nimel on nad valmis kõike tegema. Nii poisid kui tüdrukud olid 
kasutanud kaalualandamiseks meetodeid, mis sarnanevad söömishäiretele ning mõnedki said selle 
tulemusena positiivset tagasisidet. Söömishäirega inimest mõjutab paljuski teiste arvamus ning kiitus 
on sel juhul edasiviiv jõud. Ootamatult tuli välja, et peaaegu pooled vastanuist on ise või on nende 
tuttavad kannatanud söömishäire all. 

Veel kirjeldasin uurimistöös toitumishäirete ravi võimalusi ja hindasin selle maksumust. Selgus, et 
söömishäired ei taha sugugi ravile alluda ning paranemise protsess on pikaajaline ja keerukas. 
Söömishäirete levik on tänapäeval muutumas järjest sagedamaks, kuid nagu uuringu tulemused 
kinnitasid, on Eesti noorte teadmised antud valdkonnas kahetsusväärselt madalad. Vaadeldes 
söömishäirete levikut on Ameerika Ühendriikides nende ulatus meeste hulgas suurem, kuid naiste 
hulgas väiksem kui Eestis. 

Tähtis oleks tõsta teadlikkust toitumishäiretest ja parandada informatsiooni kättesaadavust ning 
noortele selgitada, et meedia loodud kujutelmad on sageli väärad ja pole vastavuses reaalsusega. 
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Sotsiaalvõrgustik kui uus kommunikatsioonivahend 
 

Martin Vomm, 11. klass 
Ahtme Gümnaasium 

 
Juhendaja: Valentina Borzykina (Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasium) 

 
Osales: 

Õpilaste teadustööde riiklik konkurss 
 

 

Sotsiaalvõrgustik on keskkond, mille kaudu 21. sajandil suhtlemine toimub. 

Miljonid  inimesed soovivad Internetis teiste inimestega tuttavaks saada, jagada informatsiooni 
esmaallikat, otsida kõige värskemaid uudiseid jne. Teemad ja huvid ei ole küll nii mitmekesised kui 
elu ise, aga me teame, et arvutid – see ei ole reaalne maailm ega saa seda kunagi asendama. 

Teatavasti veedavad tänapäeval paljud noored suure osa oma vabast ajast ühes või teises sotsiaalses 
võrgustikus. Ühest küljest  võib sotsiaalset võrgustikku iseloomustada kui piiritut tasuta ja kiiret 
suhtlemist võimaldavat vahendit, mis lubab kasutajal tunda ennast osana globaalsest 
suhtlemisringist. Teisest küljest unustavad kasutajad sageli õppimise, töö ja isegi reaalsuse, milles 
nad elavad. Kui püüda leida kõige populaarsemat sotsiaalvõrgustikku, näitab tulemus tõenäoliselt 
järgmist: MySpace, Friend Wise, FriendFinder, Yahoo, Facebook, Orkut ja Classmates. 

Uurimistöö eesmärgiks  on uurida sotsiaalvõrkude  arengut, aga samuti nende mõju kaasaegsele 
ühiskonnale, arvestades kõiki positiivseid ja negatiivseid aspekte. 

Eesmärkidest tulenevalt võib püstitada järgmised  ülesanded: 

 Teema aktuaalsuse selgitamine. 

 Õppida tundma probleemi puudutavat kirjandust. 

 Õppida tundma erinevaid lähenemisviise teemale. 

 Analüüsida sotsiaalvõrgustike kasutamise positiivseid ja negatiivseid külgi. 

 Uurida sotsiaalvõrgustikke ja täheldada perspektiive tulevikus. 

 Tuua välja nende võimalik kasutamise, aga samuti nende võimalik empiiriline mõju. 
Hüpotees – sotsiaalvõrgustikel on oluline roll kaasaegses ühiskonnas ning need avaldavad inimeste 
elus positiivset mõju juhul, kui nende kasutamist õigesti korraldada. 

Uurimise käigus kasutati järgmisi meetodeid: kirjanduse analüüsimine, küsitlus, võrdlemine, 
välistamine, genereerimine. 

Uurimise objektiks olid sotsiaalvõrgustikud  nagu VKontakte, Facebook, Twitter, Classmates, Linkedln. 

Uurimistöö koosneb kahest osast. Esimeses osas on kaks peatükki, kus antakse selgitus sotsiaalse  
võrgustiku mõistele ning teises uuritakse selle positiivseid ja negatiivseid külgi. Kolmandas peatükis 
täpsustatakse mõju aspekte ja neljas peatükk prognoosib sotsiaalvõrgustike tulevikku. T 
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Tervislik toitumine ja inimeste teadlikkus E-ainetest 
 

Katariina Õunpuu, 10. klass 
Stella-Liisa Lõhmus, 10. klass 

Kuressaare Gümnaasium 
 

Juhendajad: Sirje Kereme (Kuressaare Gümnaasium) 
Kadriann Saar 

 
Osales: 

Õpilaste teadustööde riiklik konkurss 
Tervishoiu ja meditsiinialaste teadustööde konkurss 

 
 

Inimeste vajadused on väga erinevad ja sõltuvad soost, vanusest, eluviisist, ainevahetuse eripäradest 
ja paljudest muudest teguritest. Toitumisharjumused mõjutavad inimese heaolu – söömine võib 
tagada tervise, aga võib ka soodustada haigestumist. Seega tuleks süüa just nii palju kui organism 
vajab. Üha enam eestlasi on hakanud hoolima oma tervisest, hinnates sealjuures kvaliteetset ja 
puhast toitu. 

Tihti tuleb aga valik teha suurpoodides müüdavate toodete seast, milles paratamatult leidub 
lisaaineid. E-ained ehk toiduainete lisaained on sünteetilised või looduslikud ained, mis lisatakse 
töötlemisprotsessis toidu sisse tahtlikult. Lisaainete kasutamise eesmärgiks on tagada toidu parem ja 
pikem säilivus, parandada välimust või struktuuri, maitset, aroomi või mingit muud omadust. 

Töö on jaotatud kolme peatükki: esimeses kirjeldatakse tervisliku toitumise põhimõtteid ja selle 
olulisust, teises peatükis tuuakse välja ohutud ja ohtlikud E-ained ning räägitakse E-ainetest üldiselt, 
kolmandas esitatakse autorite poolt läbiviidud uuringu tulemuste analüüs. 

Tutvudes teemakohaste internetiallikatega said autorid palju teada E-ainete kahjulikkusest, tervisliku 
toitumise olulisusest ja valest toitumisest põhjustatud tervisehädadest. 

Uurimistöö peamiseks eesmärgiks oli uurida gümnaasiumiõpilaste ja Kärla Põhikooli algklassiõpilaste 
toitumisharjumusi ning nende teadlikkust toidus sisalduvate kahjulike ainete kohta. Selleks viidi läbi 
küsitlus 92 gümnasisti ja 27 Kärla Põhikooli algklassiõpilase seas.  

Küsitluste analüüsimisel saadi teada järgmist:  

 peaaegu iga päev käiakse poes endale süüa/maiustusi ostmas; 

 algklassiõpilased kulutavad päevas umbes 1–2 eurot, vanemad õpilased 5–20 eurot; 

 ostmisel jälgitakse ennekõike hinda ja maitset; 

 enamasti ostetakse maiustusi (kommid, šokolaadid, kartulikrõpsud) ning karastusjooke; 
gümnasistide ostuvalikus on ka valmistoit, toorained; 

 paljud õpilased on teadlikud toiduainetes olevatest E-ainetest, samas ei jälgi nende 
sisaldust ostmisel; 

 tervisliku toitumise olulisust hindab enamus õpilasi kõrgelt, kuid ei käitu vastavalt sellele. 

Töös püstitatud hüpoteesid said uuringu põhjal kinnitust: 

 vanemad õpilased on noorematest teadlikumad tervislikust toitumisest; 

 nooremad õpilased ostavad rohkem maiustusi kui vanemad õpilased; 

 ostmisel jälgitakse eelkõige toote hinda ja maitset; 

 ühe korraga kulub õpilasel päevas 5–20 eurot; 

 tervisliku toitumise olulisust hinnatakse kõrgelt. 


