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Algustäheortograafia muutumine ajas ja tundmine tänapäeval
Triin Aasa, 11. klass
Koeru Keskkool
Juhendaja: Reet Aule (Koeru Keskkool)
Stend 1

Suure ja väikese algustähe õiget kasutamist hakatakse õppima juba algklassides, põhikoolis
saadakse teemast põhjalikum ülevaade ning gümnaasiumis korratakse. Pikema vaatluse käigus
hakkavad silma reeglid, mille vastu sageli eksitakse, ning teised, mida näikse tuntavat.
Töö teema valisin oma huvist eesti keele vastu. Soovisin teada saada, millal hakati
algustäheortograafiat põhjalikumalt kirja panema, kuidas on algustähereeglid aja jooksul
muutunud, kui hästi inimesed suure ja väikese algustähereeglid omandanud on ning kui hästi
neid kasutada oskavad. Olles ise mõnikord õige algustähe valikul ebakindel, tahtsin ka
algustähereeglid kindlamalt omandada.
Töö esimeseks eesmärgiks oli uurida algustäheortograafia muutumist aastatel 1912-2016.
Selleks lugesin erinevaid grammatikaõpikuid, keelealaseid käsiraamatuid, sõnaraamatuid ja
artikleid. Selgus, et aastatel 1912-1932 ilmunud trükistes polnud reeglite käsitlus
süstemaatiline. Selles ajavahemikus käsitleti pärisnimede, seltside ja ühisuste, geograafiliste
nimede, rahvaste, kuude, päevade, pühade ning kohanimelise omadussõna algustähereegleid.
1936-2016 aastatel ilmunud trükistes on reeglite käsitlus süsteemne. Uurimisel selgus, et
algustähereeglid on üldiselt püsivad ning enamik reegleid kehtib 1997. aastast tänaseni.
Algustäheortograafia on muutunud lihtsamaks. Osa uuendusi on soovituslikud ehk lubatud on
ka vana kirjaviis.
Töö teine eesmärk oli uurida algustähereeglite tundmist tänapäeval internetipõhise testi abil.
Testi analüüsi tulemusel selgus, et kõige rohkem eksisid gümnaasiumiõpilased ning kõige
vähem vastajad alates 40. eluaastast. Enim eksiti kohanimelise täiendiga ühendi,
rahvuskuuluvuse, ajaloosündmuse, tähtkuju, püha nimetuse ja saatepealkirja õigekirjas.
Järeldasin, et netikeel, meedia ja omandamata jäänud reeglid mõjutavad inimeste
õigekirjaoskust. Gümnaasiumis peaks õigekirja õpetamisele rohkem tähelepanu pöörama.
Hüpotees, et noored teevad kirjutamisel rohkem vigu kui vanemad inimesed, osutus tõeseks.
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Glüfosaadi analüüsimetoodika arendamine – lihtne massispektromeetriline meetod
Betty Abel, 11. klass
Tapa Gümnaasium
Juhendajad: Max Hecht (Tartu Ülikool),
Tõiv Haljasorg (Tartu Ülikool)
Stend 2

Töö autor valis teema kuna ta on huvitatud taimetoidu puhtusest ja tervislikkusest. Samuti
soovis tutvuda laboriseadmete ja töövõtetega ning omandada lisateadmisi loodusteaduste
valdkonnas. Alles viimastel aastatel on hakatud rohkem tähelepanu pöörama pestitsiididele
ning nende toimele keskkonnas ja inimesele. Euroopa Liit on sihiks seadnud
taimekaitsevahendite vähendamise. Glüfosaat on põllumajanduses üldkasutatav pestitsiid.
Ökotoksilisuse mõju tõttu on oluline analüüsida keskkonnast ja toidust saadud proove, et
kontrollida glüfosaadi jääkide ja ainevahetussaaduste olemasolu. Glüfosaadi keemiliste
omaduste tõttu on selle ühendi identifitseerimine ja kontsentratsiooni mõõtmine keeruline,
mistõttu on analüüside jaoks välja töötatud arvukalt meetodeid, sealhulgas analüütide
derivatiseerimine ja kromatograafiline eraldamine. Lisaks on välja töötatud uus meetod –
käsnpihustamine, mille rakenduvust massispektromeetrias töö autor katsetas.
Töö eesmärkideks oli välja selgitada, milliseid meetodeid kasutatakse taimekaitseks ja
missugused juhised on selleks kehtestatud ning kuidas mõjutab glüfosaat loodust ja kui
ulatuslikult glüfosaati kasutatakse. Samuti, milliseid tulemusi annab glüfosaadi analüüsimine
Mitra® seadmetega massispektromeetrilisel meetodil.
Analüüsidest selgus, et Mitra® seadmed ei sobinud massispektromeetrilisel meetodil
käsnpihustamiseks, sest glüfosaat jäi oma polaarsuse tõttu käsna kinni ning elueerus sealt väga
aeglaselt. Sellegipoolest on käsnpihustamine kiire ja tõhus viis, kuidas analüüsida erinevaid
bioloogilisi proove ilma eelneva ettevalmistuseta, mistõttu oleks see kulude ja töö suhtes
kasulik analüüsimeetod.
Edasisel uurimisel peab tähelepanu pöörama Mitra® seadmete muutmisele või muu meetodi
kasutamisele, et glüfosaati paremini analüüsida. Kindlasti tuleb uurida käsnpihustuse
rakendatavust teiste saasteainete analüüsil, sest probleemid glüfosaadiga võivad olla
erandlikud.
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Molotovi-Ribbentropi pakti sõlmimise ja märtsiküüditamise aastapäevade tähistamise
kajastamine ajalehtedes aastatel 1987-1990
Greete Ahu, 12. klass
Tartu Jaan Poska Gümnaasium
Juhendaja: Sirje Allik (Tartu Jaan Poska Gümnaasium)

Teema valikul sai määravaks autori huvi Eesti ajaloo vastu ning soov saada rohkem teada Eesti
taasiseseisvumisele eelneva aja kohta. Teema on aktuaalne, sest 2018. aastal on Eesti Vabariigi
100. sünnipäev ja sellega seoses on oluline meenutada ka aega, mil Eesti Vabariik polnud veel
vaba, kuid suundus selle poole. Molotovi-Ribbentropi pakt (MRP) ja märtsiküüditamine valiti,
sest mõlemad sündmused on mõjutanud olulisel määral Eesti riigi saatust ja ajalehtedest
saadav informatsioon annab meile võimaluse vaadata tagasi meie riigi ajalukku detailsemalt.
Töö eesmärgiks oli uurida, kuidas kajastati ajalehtedes MRP ja märtsiküüditamise aastapäevade
tähistamist aastatel 1987-1990.
Töö on jagatud kaheks peatükiks, mis jagunevad omakorda kaheks alapeatükiks. Esimeses
peatükis antakse ülevaade MRP ja märtsiküüditamise ajaloolise tausta kohta. Põhilisteks
materjalideks olid Seppo Zettenbergi teos „Eesti ajalugu”, mitmete autorite poolt kirjutatud
„Eesti ajalugu VI” ning Herbert Lindmäe teos „Kannatuste aastad 1940-1991”, kuid kasutati ka
teisi teoseid. Teises peatükis antakse ülevaade MRP ja märtsiküüditamise aastapäevade
tähistamise kajastamisest ajalehtedes Noorte Hääl, Edasi ja Stockholmi Eesti Päevaleht aastatel
1987-1990.
Tööst selgus, et MRP ja märtsiküüditamise aastapäevade tähistamise kajastamine oli aastatel
1987-1990 ajaleheti ja aastati erinev. Aastatel, mil Eesti väljaannetes sündmused kajastamist ei
leidnud või leidis väga vähe, võis teemakohaseid artikleid leida Stockholmi Eesti Päevalehes.
Üldiselt ei saa aga väita, et mida lähemale jõudis Eesti taasiseseisvumine, seda rohkem
sündmustest ajalehtedes kirjutati. Kõige rohkem kirjutati MRP ja märtsiküüditamise
aastapäevadest siis, kui oli tegemist aastapäeva juubeliga aastal 1989. Samas muutus keele
kasutus iga aastaga järjest vabamaks, sõnastuse poolest oli kõige julgem Stockholmis ilmunud
Eesti Päevaleht.
Selle uurimistöö tegemine andis autorile uusi teadmisi Eesti ajaloost ja oskuse kasutada vajalike
ajalehtede otsimiseks erinevaid võimalusi. Kolme erineva ajalehe põhjal saab hea ülevaate MRP
ja märtsiküüditamise aastapäevade tähistamise sündmuste kajastamisest ajalehtedes aastatel
1987-1990 nii Eesti siseselt kui ka väliseestlaste poolt Rootsis. Töö jätkamiseks on võimalik
uurida, kuidas kajastati seda teemat samal ajal Nõukogude Liidu ajalehtedes.
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Veebidisaini e-kursuse õppematerjalide koostamine
Gert Air Allas, 12. klass
Tartu Jaan Poska Gümnaasium
Juhendaja: Merike Hein (Tartu Jaan Poska Gümnaasium
Stend 3

Graafiline disain ja selle n-ö sõsar veebidisain on tänapäeva maailmas üsna aktuaalsed
valdkonnad, millega puututakse vähemal või suuremal määral kokku iga päev, lihtsalt seda ei
mainita või ei panda tähele. Veebilehtede disainimist kasutatakse näiteks enda kodulehe
loomisel.
Käesoleva uurimis-praktilise töö eesmärgid oli luua uued õppematerjalid Tartu Jaan Poska
gümnaasiumi e-kursusele “Veebidisain” ja saada selle käigus teada, kuidas käib ühe kursuse kui
õppeaine loomine algusest lõpuni.
Tööülesanne: püüda muutmisele minevas veebikeskkonnas teemad „disain“ ja „veebisaitide
loomine“ jätta samaks, kuid muuta need kaasaegsemaks ja õpilastele huvitavamaks ning
kaasahaaravamaks. Loodud e-kursus anti 2016/17. õppeaasta “Veebidisaini” valikkursuse
õpilastele katsetada ajavahemikus 20. veebruar kuni 10. aprill 2017.
Uurimis-praktiline töö koosneb kolmest peatükist, kus esimeses antakse ülevaade
olemasolevast veebidisaini kursusest Tartu Jaan Poska gümnaasiumis ja teistest keskkondadest
ning materjalidest, kust saab infot veebisaidi loomise kohta. Edasi tutvustatakse veebidisaini
olemust – veebilehtede keskkonnad, lehe registreerimine. Kõige lõpus kirjeldatakse valminud
e-kursuse ülesehitust ja selle raames valmis tehtud videopõhiseid õppematerjale, teste,
ülesandeid.
Praktilise töö teostamiseks seati üldisemad sihid. Veebidisaini e-kursuse temaatikasse jäeti alles
nii joonistamise kui ka veebisaitide loomise osa. Õpetatavate tarkvarade valimisel sai
otsustavaks see, et need oleksid kasutatavad nii Mac kui Windows operatsioonisüsteemiga
arvutitel. Mõlemad eelpool toodud eesmärgid sai täielikult täidetud, kuna kõik programmid –
Inkscape, GIMP, HTML-Kit, WIX - on kasutatavad mõlema operatsioonisüsteemiga. Nendest
kahe esimesega saab kujundada veebi jaoks sobivaid pilte ja kahe viimasega programmeerida
veebilehti. Töö autor kirjutas, illustreeris ja ekraniseeris GIMP ning WIX programmide kohta
käivad õpetused. Samuti koostas õpilaste teadmiste kontrollimiseks testid ja mängud. Kõik
valminud materjalid on veebidisani valikkursuse valijatele vabalt kasutatavad ja testitavad.
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Eesti Õpilasesinduste Liidu XXXVI üldkoosoleku kriisi lahendamine
Mait Allas, 12. klass
Viljandi Gümnaasium
Juhendaja: Monika Mändmaa (Viljandi Gümnaasium)

Käesolev uurimistöö annab ülevaate 2017. aasta kevadel toimunud Eesti Õpilasesinduste Liidu
(edaspidi EÕEL) XXXVI üldkoosoleku korraldusprotsessist, noroviiruse puhangust ja olukorrale
reageerimisest.
Uurimistöö eesmärk oli analüüsida EÕEL XXXVI üldkoosoleku korraldusmeeskonna tegevust
noroviiruse puhangu lahendamisel. Sündmuste kulgu kirjeldatakse osalejate, korraldajate,
haigestunute ja autori vaatenurkadest, intervjueeritakse erinevaid eksperte ja ametnikke. Töö
põhilised meetodid on kirjeldamine, intervjueerimine ja analüüsimine.
Töö esimeses peatükis antakse ülevaade koosolekut ettevalmistavatest tegevustest, teises
peatükis kirjeldatakse kriisi kujunemist ja kriisi kommunikatsiooni erinevate osapoolte vahel,
kolmandas peatükis kirjeldatakse järeltegevusi ja neljandas peatükis on välja toodud
eksperthinnangud korraldajate tegevuse hindamiseks. Lisades on välja toodud planeeritud
tegevuste kava, abikõnede transkriptsioonid, korraldajate tagasisideküsitluse ning tervisekaitse
ameti terviseküsimustiku ankeedid.
Uurmistöö teema valimise ajendiks on autori isiklik side teemaga. 2017. aasta kevadel oli autor
EÕEL XXXVI üldkoosoleku üks kahest peakorraldajast. Uurimistöö on vajalik, sest sellest
lähtuvalt saavad tulevased ürituste korraldajad valmistuda sarnasteks kriisiolukordadeks.
Analüüs on oluline, et korraldajad saaksid teha järeldusi ja õppida oma tegevusest.
Intervjueerides mitmeid oma ala spetsialiste, selgus, et korraldajad said üldiselt hästi hakkama.
Eksperdid tunnustasid korraldajate professionaalsust ja operatiivsust olukorra lahendamisel.
Kommunikatsioon korraldajate, osalejate, vanemate ja erinevate asutuste vahel oli ladus.
Korraldajate tegevus oli korrektne. Lahendati kiirelt ettetulnud probleemid ja prooviti vältida
kriisi eskaleerumist.
Korraldajate tegevuses oli ka puudujääke, kuid see ei mõjutanud ekspertide hinnangul oluliselt
sündmuste kulgu. Analüüsist tulenevalt peab autor vajalikuks välja arendada
kriisikommunikatsiooni plaan ja riskianalüüs enne sündmust.
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Fotograafia Tartu Jaan Poska Gümnaasiumi õpilaste peredes
Eliise Aniott, 12. klass
Tartu Jaan Poska Gümnaasium
Juhendajad: Kaie Mägimets (Tartu Jaan Poska Gümnaasium),
Jaanus Järva (OÜ Loov Loodus)

Uurimistöö teema on valitud autori isiklikust huvist fotograafia ja selle arengu vastu.
Võimalused pildistamiseks ja piltide hoiustamiseks on alates praeguste gümnasistide vanemate
lapsepõlvest hüppeliselt muutunud.
Töö koosneb kahest peatükist. Esimeses peatükis käsitletakse kaamerate ajalugu, Eesti foto
arengut aastast 1970 ning piltide hoiustamise võimalusi ja kriteeriumeid piltide õigesti
hoiustamiseks. Teises peatükis analüüsitakse Tartu Jaan Poska Gümnaasiumi õpilaste ja nende
vanemate küsitluste põhjal saadud tulemusi ning võrreldakse neid.
Töö eesmärgiks oli uurida ning võrrelda pildistamise võimalusi ja piltide hoiustamise harjumusi
gümnasistide vanemate noorusajal – ca 1980 aastatel ja praeguste gümnasistide igapäevaelus.
Tööst saab teada fotograafia ajaloo ja muutuste kohta (tarbe)fotograafias alates 1970.
aastatest.
Uurimistöö üheks hüpoteesiks oli, et Tartu Jaan Poska Gümnaasiumi õpilaste peredes jäetakse
võrreldes õpilaste vanemate noorusajaga pigem pildid andmekandjatele või laetakse üles
sotsiaalmeediasse, kui ilmutatakse paberfotodeks. Teiseks hüpoteesiks oli, et kvaliteetseid
fotokaameraid kasutatakse võrreldes varasemaga gümnasistide peredes vähem, kuna
kaamerad on asendatud telefonidega.
Tööst selgus, et püstitatud hüpotees „Tartu Jaan Poska Gümnaasiumi õpilaste peredes jäetakse
võrreldes õpilaste vanemate noorusajaga pigem pildid andmekandjatele või laetakse üles
sotsiaalmeediasse, kui ilmutatakse paberfotodeks“ pidas paika. Samuti osutus tõeseks
hüpotees „Kvaliteetseid fotokaameraid kasutatakse võrreldes varasemaga gümnasistide
peredes vähem, kuna kaamerad on asendatud telefonidega“. Tehnika on viimase 20 aasta
jooksul hüppeliselt arenenud ning on loodud uusi ja lihtsamaid võimalusi fotode tegemiseks ja
nende hoiustamiseks.
Küsitluste võrdlusest tuli välja, et tänapäeval on nii vanemate kui õpilaste seas populaarseim
pildistamisvahend telefonikaamera ning samuti eelistatakse suures osas hoiustada pilte
andmekandjatel. Samuti selgus, et paberfotosid ilmutatakse õpilaste, kes hindasid enda jaoks
paberfotot vähem väärtuslikuks kui vanemad, seas vähem. Piltide hoiustamiseks valisid
õpilased vanematest rohkem uuendusliku pilve. Tänapäeval on piltide tegemine kordi lihtsam
kui oli mõnikümmend aastat tagasi ning ka küsitlusest selgus, et vanemad pildistavad
tänapäeval palju rohkem, kui tegid seda nooruspõlves. Õpilased hindasid enda jaoks paberfotot
vähem väärtuslikuks kui vanemad.
Töös kasutati kvalitatiivset ja kvantitatiivset meetodit. Uurimistöö põhilisteks allikateks olid
Peeter Linnapi raamat „Eesti fotograafia ajalugu 1839-2015“ ning fotograafiateemalised
teadustööd. Tööd saaks edasi arendada ja uurida piltide temaatika muutust ning kvaliteetsete
kaamerate või telefonide eelistust tänapäeval.
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Süüfilis varauusaegses Eestis: arheoloogilistele luuleidudele rajanev uurimus
James Arney, 11. klass
Miina Härma Gümnaasium
Juhendaja: Martin Malve (Tartu Ülikool)
Stend 4

Sugulisel teel leviv nakkushaigus süüfilis on inimesi nuhelnud sajandeid. Patoloogia leviku
uurimine ajaloolistes populatsioonides annab meile väärtuslikku teavet tollal elanud inimeste
eluviisi ja tervise kohta.
Uurimistöö eesmärgiks oli anda ülevaade süüfilise levikust ja esinemisest Eestis varauusajal.
Kasutatud andmed pärinevad Tartus toimunud arheoloogilistelt kaevamistelt, mida luustike
tervikmahus pole varasemates uurimustes sellises ulatuses analüüsitud. Andmeteks on valim
inimluudest (1810 skeletti), millelt uuritakse süüfilise esinemissagedust visuaalsel teel:
vaadeldakse süüfilisele omast luukahjustust. Kõikidel skelettidel, millel tuvastati
nakkushaigusele omased tunnused, esines seda enim koljudel. Ülejäänud luudel tuvastati
süüfilist tunduvalt vähem.
Nähtavaid süüfilisele omaseid luukahjustusi esines valimis 0,5%. Tulemus sarnaneb
Suurbritannia andmetele samast ajastust (0,77%), mil linnapopulatsioonides esines mitu
süüfiliseepideemiat. Järeldatakse, et süüfilist esines varauusajal Eestis märkimisväärselt.
Kõik skeletid pärinesid Tartust ja selle ümbrusest. Edasised uuringud peaksid hõlmama kogu
Eestit, saamaks kindlamat tervikpilti süüfilise leviku kohta.
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Teadlikkus homoseksuaalsusest ja sellesse suhtumine
Iiris Karmel Arula, 12. klass
Tartu Jaan Poska Gümnaasium
Juhendaja: Inga Vendelin (Tartu Jaan Poska Gümnaasium)

Homoseksuaalsus on üks kolmest seksuaalse orientatsiooni põhikategooriast. Sellele lisaks
eristatakse veel hetero- ja biseksuaalsust. Homoseksuaalsuseks ehk homofiiliaks nimetatakse
romantilise armastuse ja seksuaalse külgetõmbe suunatust samast soost inimestele.
Uurimistöö eesmärk on juhtida tähelepanu Tartu Jaan Poska gümnaasiumi õpilaste
teadlikkusele homoseksuaalsusest ning analüüsida nende suhtumist ja kokkupuuteid
käsitletava teemaga. Uurimistöö teema valiti lähtuvalt selle aktuaalsusest ning autori enda
huvist. Eestis hakati homoseksuaalsust avalikult teadvustama alles 1980.-1990. aastatel. Hiljuti
põhjustas meedias palju poleemikat diskussioon kooseluseadusest, mis puudutas ka
samasooliste paarisuhteid. Sellest tulenevalt saadi inspiratsiooni küsimustiku koostamiseks, et
analüüsida gümnasistide arusaamasid homoseksuaalsusest.
Töö teoreetiline taustainfo tugineb raamatutele ning internetiallikatele, mis käsitlevad
homoseksuaalsust, näiteks Igor Kon „Kuuvalgus koidikul – omasooarmastuse palged ja maskid“,
Brigitta Davidjants jt „Kapiuksed valla. Arutlusi homo-, bi- ja transseksuaalsusest“. Uurimistöö
raames viidi läbi küsitlus Tartu Jaan Poska gümnaasiumi õpilaste seas. Töö koosneb viiest
peatükist. Esimene peatükk võtab kokku inimese identiteedi kujunemise protsessi ning seda
mõjutavad tegurid. Teises peatükis seletatakse lahti erialatermineid ja räägitakse lühidalt nende
ajaloost. Kolmas peatükk käsitleb homoseksuaalsuse eeldatavaid põhjuseid. Neljas peatükk
analüüsib ühiskonna suhtumist homoseksuaalidesse ja selle mõju ühiskonnale. Uurimistöö
teises osas on kokkuvõte läbiviidud küsitluse tulemustest ja lisad.
Küsimustikule vastas 255 õpilast, kellest paljudel on isiklik kokkupuude homoseksuaalidega.
Vastanutest 15 on ise homoseksuaalse orientatsiooniga. Sellest tulenevalt võib olla mõjutatud
ka vastanute tolereerimise võime. Tulemused näitasid, et valdavat osa õpilastest ei häiri
homoseksuaalsuse avalik eksponeerimine.
Uurimistöö autor teeb ettepaneku korraldada koolis teemakohaseid loenguid, et laiendada
õpilaste silmaringi ja teadmisi seoses seksuaalsusega. Uurimuse temaatikat oleks võimalik edasi
arendada, süvenedes näiteks homoseksuaalsuse mõjule ühiskonnas (rahvastiku
jätkusuutlikkus, enesetappude intensiivistumine vms).
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Erasmus+ ISLE projekti tegevuste kajastamine
Eeva Liisa Bender, 12. klass
Hugo Treffneri Gümnaasium
Juhendaja: Tiina Niitvägi-Hellamaa (Hugo Treffneri Gümnaasium)
Stend 5

Erasmus+ ISLE projekt (2015-2017) on strateegilise koostöö projekt üldhariduse valdkonnas,
millest võttis Hugo Treffneri Gümnaasium (edaspidi HTG) osa Eesti esindajana, olles partner
kokku neljale koolile Euroopas. ISLE on lühend ingliskeelsest projektinimetusest „Impact of
Science and Technology on the Lives of Europeans“. Projekt keskendus teadusele ning
tehnoloogiale rahvusvahelise koolidevahelise koostöö raames.
Erasmus+ ISLE projekti tegevuste kajastamine HTG-s toimus alates aprillist 2015 kuni augustini
2017 tööülesannete täitmisena, mis tutvustasid Erasmus+ ISLE projekti, aitasid kaasa projekti
õnnestumisele või andsid kokkuvõtvat informatsiooni projektitöö kohta.
Esimese tutvustava elemendina valmis kaks plakatit Erasmus+ ISLE projekti kohta, tutvustamaks
ISLE projekti ning Eestit kui partnerriiki lähemalt ning 16 eksemplari teisest plakatist jagati
projektiriikidele koolides projektistendidel kasutamiseks.
Lisaks koostati Tartut, HTG-d ning ISLE Tartu projektikohtumise programmi tutvustav mapp
partnerkoolide õpilastele ja õpetajatele. Programmimapid jagati laiali nii kõikidele projektis
osalevatele vastuvõtjatele kui ka külalistele ning osutusid vajalikeks igapäevastes
projektitegevustes.
Praktilise töö raames koguti kokku ka projektis osalenud eesti õpilaste kaastööd ajakirjale The
Erasm Tribute ning selle põhjal koostati ning toimetati ajakirja kolmas väljaanne, mida trükiti
Prantsusmaal 100 eksemplari ning millest iga partnerkool sai oma käsutusse 20 eksemplari
huvilistele laialijagamiseks. HTG-s oli samuti võimalik ajakirjaga tutvuda projektistendi kõrval.
Lisaks kirjutati ISLE projektile vahekokkuvõte Rootsi ja Eesti ning lõppkokkuvõte Saksamaa,
Belgia ja Prantsusmaa projektikohtumiste rahuoluküsimustike põhjal. Mõlemad kokkuvõtted
leidsid kasutust nii projekti vahe- kui lõpparuande koostamisel.
Pidevalt toimus ka HTG-s ISLE projekti stendi jooksev täiendamine ja uuendamine foto- ning
plakatimaterjaliga ja just Eesti eeskujul otsustati projektistendi ideed rakendada ka teistes
partnerkoolides. Kooli stendil oleva dokumentastiooni ning fotode kaudu said õpilased ja kooli
töötajad võimaluse tutvuda Erasmus+ ISLE projektiga ning näha, mida rahvusvahelised
projektid endast kujutavad.
Lisaks omandas töö autor uusi ning vajalikke oskusi – näiteks uue programmiga plakatite
kujundamine või ajakirja loomine internetipõhises keskkonnas, arenes ka aja- ja tegevuste
planeerimise oskus. Läbi Erasmus+ ISLE projekti tegevuste kajastamise leidsid nii koolikeskselt
kui ka rahvusvaheliselt laiemat kõlapinda nii Erasmus+ rahvusvahelised projektid kui ka Eesti
ning HTG osalus ISLE projektis.
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Kaartidel esitatud muutused Tallinna linna ümbritsevate valdade asustustiheduses
aastail 2001–2016
Ilmar Lembit Berestovski, 12. klass
Tallinna Mustamäe Gümnaasium
Juhendaja: Heli Stroom (Tallinna Mustamäe Gümnaasium)

Uurimistöö käsitleb asustustiheduse muutusi Harku, Saue, Saku, Kiili, Rae, Jõelähtme ning
Viimsi vallas aastail 2001–2004, 2004–2007, 2007–2010, 2010–2013 ja 2013–2016. Mainitud
vallad valiti uurimiseks seetõttu, et neis on erinevalt paljudest Eesti piirkondadest toimunud
pidev rahvastikukasv hiljutistel kümnenditel.
Töö koostamiseks vajalik statistika pärineb Statistikaameti andmebaasist. Perioodi 2013-2016
puudutava statistika jaoks tehti vajalikud arvutused, et viia andmed kooskõlla eelnevate aastate
puhul kasutatud Statistikaameti arvutusmetoodikaga. Töö üheks eesmärgiks oli analüüsida
käsitletavaid rahvastikutiheduse muutusi. Teiseks eesmärgiks oli luua viis pildiformaadis kaarti,
mis edastaksid andmeid asustustiheduse kohta. Nendel kaartidel olevad andmed kujutavad
elanike arvu ruutkilomeetri kohta. Pildiformaadis kaardid loodi pilditöötlusprogrammiga GIMP
2.8.
Uurimistöö teoreetiline osa põhineb eelkõige Statistikaameti poolt avaldatud artiklitel ning
väljaannetel, mis annavad lugejale ülevaate Tallinna lähedal toimunud muutustest
asustustiheduses 20. sajandi lõpul ning 21. sajandi algul. Samuti edastatakse selles konkreetseid
andmeid töös käsitletavate valdade kohta.
Uurimistöö praktiline osa keskendub olemasolevate rahvastikuandmete graafilisele esitamisele
ja võrdlemisele. Kõik töös valminud kaardid põhinevad Maa-ameti Geoportaalis leitavale
maakonna ja omavalitsuse piiride ülevaatekaardile seisuga 06.03.2015. Autor on
ülevaatekaardi moonutamiseks ja töö tulemuste esitamiseks saanud Geoportaalilt loa.
Vastavalt töö eesmärkidele püstitati kolm uurimisküsimust:
1. Millisel määral on asustustihedus 15 aasta jooksul muutunud Harku, Saue, Saku, Kiili, Rae,
Jõelähtme ning Viimsi vallas?
2. Millises vallas on asustustihedus tõusnud kõige rohkem?
3. Millises vallas on asustustihedus tõusnud kõige vähem?
Töö tulemusel selgus, et asustustihedus kahekordistus 15 aasta jooksul Harku, Kiili, Rae ja Viimsi
vallas. Kõige rohkem tõusis asustustihedus 15 aasta jooksul Viimsi vallas (+142,1 elanikku
ruutkilomeetri kohta). Kõige vähem tõusis asustustihedus 15 aasta jooksul Jõelähtme vallas
(+4,8). Töös ilmnes lisaks eeldatavatele rahvastikumuutustele ka üllatavat informatsiooni,
näiteks Rae valla asustustiheduse muutuste hüppelisus ja 2001. aastal veel väikese näitajaga
Kiili valla asustustiheduse kahekordistumine.
Antud uurimistöö põhjal on võimalik teha järeldusi Tallinna ümbruses toimuvate
asustustiheduse muutuste kohta, kuid andmete põhjal saab ka oletada, millised muutused
võivad käsitletud valdades aset leida tulevikus.
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Ravimtaimed tervise teenistuses
Linda Blande, 11. klass
Pärnu Koidula Gümnaasium
Juhendajad: Ain Raal (Tartu Ülikool),
Sirje Miglai (Pärnu Koidula Gümnaasium)

Tänapäeva maailma inimene on unustanud vajalikud teadmised ravimtaimede
kasutusvõimalustest. Üha suurem hulk erinevate haiguste käes kannatajaid sirutab käe kallite
ja sageli ohtlikke aineid täis apteegiravimite poole, proovimata ennast algselt taimsete
preparaatidega ravida. Selline tihe ravimite tarvitamine võib kokkuvõttes organismile kui
ühtsele tervikule aga veelgi rohkem kahju teha.
Töö teema osutus valituks uurimistöö autori sügava huvi tõttu rahvameditsiini vastu, kes soovis
erinevate haigusnähtude ohjeldamiseks leida looduslikumaid alternatiive. Samuti soovis töö
koostaja informeerida kasulikkude teadmistega kõiki teisi teemast huvitatuid.
Eesmärgiks oli uurida ravimtaimede ajalugu, keemilist koostist, kasutusvõimalusi ning
põhitõdesid, kuidas drooge korjata, kuivatada ja tarvitada. Selle koostamiseks tutvuti süvitsi nii
eesti kui ka välismaa autorite erialase kirjandusega. Viidi läbi ka praktiline osa, kus töö autor
nõuetekohaselt ise korjas, kuivatas ning pakendas drooge.
Töö tegemise käigus sai autor oma küsimusele: „Kuidas drooge korjata, kuivatada ja tarvitada?’’
väga sisuka vastuse, mida oskas ka oma praktilist tööd tehes hõlpsasti ära kasutada.
Kogu vajalik informatsioon ravimtaimede korjamise, kuivatamise ja tarvitamise kohta koguti
kokku vahetult enne esimeste droogide valmimist. Värskelt ammendatud teadmisi oma ala
profesionaalidelt oli töö praktilise osa tegemise ajal mugav ja lihtne ära kasutada, tänu millele
sujus kõik plaanipäraselt ning mängleva kergusega. Lisaks uutele praktilistele oskustele sai autor
töö käigus teada ka palju uusi ning huvitavaid fakte taimede ajaloo, koostise, leidumuse ja
kasutusvõimaluste kohta.
Saadud teadmiste põhjal võib autor kindlalt väita, et ravimtaimedega tegelemine (nende
korjamine, kuivatamine, säilitamine ning tarbimine) iseenda tervise parandamise nimel on
midagi niivõrd lihtsat, millega on võimeline iga inimene toime tulema.
Kuigi antud töö oli vägagi ajamahukas, oli iga kulutatud tund seda väärt, sest käsitletud teema
on tõesti väga põnev ning õigupoolest ka väga lai ning igati silmaringi avardav.
Antud teema huvilistele ning tulevastele uurimistöö tegijatele soovitab autor siitmaalt edasi
uurida, kuidas ühe või teise droogi tarvitamine tervisele ka praktikas mõjub, nimelt viia selleks
läbi vastav eksperiment mitme erineva ravimtaime kasutamise näol.
Samuti oleks huvitav uurida, kui palju vajalikke ja kasulikke aineid erinevates korjatud taimedes
ka tegelikkuses leidub ning mis on just need olulised komponendid, mida erinevate haiguste
ravis tarvis manustada on.
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Väävli ja benseeni sisalduse uurimine erinevates bensiini liikides
Andrey Dashuk, 11. klass
Narva Pähklimäe Gümnaasium
Juhendajad: Jelena Tsõvareva (Narva Pähklimäe Gümnaasium),
Dmitri Tsõvarev (Viru Keemia Grupp Oil AS)
Stend 6

Igal aastal muutuvad nõuded bensiini kvaliteedi suhtes karmimaks. See tähendab, et paljudes
maailma riikides püütakse vähendada bensiinis sisalduvate kahjulike ja mürgiste ainete arvu või
isegi kõrvaldada need koostisest. Väävel, benseen ja nende derivaadid võivad kahjustada autot,
keskkonda ja inimeste tervist.
Uuringu teoreetilises osas on vaadeldud küsimused, mis on seotud bensiini iseloomustusega ja
kütuse põlemissaaduste mõjuga keskkonnale ja autodele. Samuti on esile toodud bensiini
koostisosade suhtes esitatavad normid Euroopas ja kirjeldatud kütuse väävli ja benseeni
sisalduse uurimise meetodid.
Uuringu praktilises osas on esitatud bensiiniproovide benseeni ja väävli sisalduse uuringu
tulemused. Bensiin oli ostetud erinevatest Eesti ja Venemaa tanklatest. Uuringud olid läbi viidud
gaasikromatograafia ja röntgen-fluorestsents-spektromeetria lainepikkuse dispersiooni abil.
Uuringu jaoks koguti 22 kütuseproovi 10 erinevast tanklast. Bensiini proovide võtmine tehti
ajavahemikul 6.01.2018 kuni 9.01.2018.
Läbiviidud uuringute põhjal on väävli ja benseeni sisaldus normi piires ainult bensiinis, mis oli
võetud eesti tanklast Circle K. Osaliselt on nende ainete sisaldus normi piires Venemaa tanklas
Kirishskaya ja Eesti tanklas Olerex. Väävli sisaldus vastab normidele 95. bensiini liigis, mis oli
ostetud Kirishskaya tanklas, ja 98. bensiini liigis, mis oli ostetud Olerex tanklas. Kõikidel teistes
kütuse provides on väävli sisaldus lubatust kõrgem. Ainult vene tanklast Kirishskaya ostetud
kütuses on benseene sisaldus kõrgem, kui on lubatud.
Uuringu viimases osas on läbi viidud Narva linna elanike küsitlus. Intervjueeriti 100 inimest (48
naist ja 52 meest). Küsitlus oli läbi viidud ajavahemikus 01.05.2018.a kuni 19.01.2018.a.
Peaaegu kõik uuringu osalejad teadsid, et madala kvaliteediga bensiini kasutamine mõjutab
autot negatiivselt. 95% küsitletud inimesi teab, kuidas mõjutavad kütuse põlemisel
moodustunud ained keskkonda ja inimeste tervist. Aga ainult 31% küsitletuid arvab, et nende
teadmised on päris head. 90% respondente on veendunud, et kõik Euroopa normid on täidetud
Eesti tankimisjaamades. Venemaal asuvate tanklate osas avaldas sellist usaldust ainult 40%
vastanutest.
Töö lõpus on antud soovitused kütuse valimiseks, mis on ohutu nii autole, nii ka keskkonnale.
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Söömishäirete tekkepõhjused, haigustunnused ja ravivõimalused
Aleksandra Deljanskaja, 12. klass
Nõo Reaalgümnaasium
Juhendaja: Annika Markson (Kirjastus Avita)

Söömishäire ehk psüühikahäire, mis tekib liialdatud murest figuuri või kehakaalu pärast on
üldlevinud probleem olnud vaid mõnikümmend aastat, mis tähendab, et tegemist on suhteliselt
uue psüühikahäirega. Viimaste aastate jooksul on ka Eestis selle haiguse eri vormid tihedamalt
esinema hakanud. 2010. aasta populatsioonipõhise uuringu järgi esines anoreksiat, buliimiat,
ortoreksiat või kompulsiivset söömishäiret 7% elanikest ning nelja aastaga tõusis haigete arv
3% võrra. Eestis on aga vähe ravivõimalusi ja spetsialiste, sest need haigused ei ole meil veel nii
levinud kui teistes Euroopa riikides. Seepärast ei oska ka inimesed tähele panna, kui nende
lähedased kannatavad söömishäire käes.
Autor püstitas neli uurimisküsimust:
1)
2)
3)
4)

Mis põhjustel tekivad söömishäired?;
Kuidas söömishäireid ära tunda?;
Millised ravivõimalused on olemas, et ravida söömishäireid?;
Kas söömishäirete kohta kirjutatud teooria ühildub neid haigusi põdevate inimeste
praktilise kogemusega?

Uurimuse esimeses kahes peatükis antakse põhjalik referatiivne ülevaade nelja söömishäire
tekkepõhjustest, haigustunnustest ja ravivõimalustest. Töö kolmandas osas tuuakse välja 27
intervjuu tulemused ning tehakse järeldusi. Autor küsitles haigeid, kes on põdenud või põevad
jätkuvalt anoreksiat, buliimiat, ortoreksiat ja/või kompulsiivset söömishäiret. Kirjalikud onlineintervjuud 27 naisega toimusid 2017. aasta veebruaris. Selgus, et haigustunnused ei ole vaid
psühholoogilised, vaid mõjuvad ka füüsilisele tervisele: lisaks sellele, et söömishäired rikuvad
haige vaimset tervist ja tema suhteid lähedastega, võivad need tekitada veel mitmeid raskeid
haigusi. Anoreksial on rohkem haigustunnuseid kui teistel söömishäiretel, kuid tekkepõhjused
on üldjuhul sarnased: need on alati seotud haigeid ümbritseva keskkonnaga, kus esineb
koolikiusamist, tugevat ühiskondlikku survet ja meedia negatiivset mõju. Ravivõimalusi on ka
kõigil söömishäiretel võrdselt, kuid haiglaravi vajavad üldjuhul anorektikud. Peamiselt
kasutatakse ambulatoorset ravi, st haige kohtub psühholoogi, psühhiaatri ja
toitumisnõustajaga.
Söömishäired muutuvad aina levinumaks probleemiks. Väga suurt mõju avaldavad noortele
lähedased – pere ja sõbrad –, mispärast on oluline söömishäiretest rääkida igas vanuses
inimestele, nii et kõik näeksid neid ümbritsevaid inimesi teadlikuma pilguga. Meedia mõju võib
olla nii negatiivne kui ka positiivne, seega tuleks ebarealistlike kehavormide idealiseerimise
asemel tegeleda rohkem lugejate-vaatajate teadmiste parendamisega. Hetkel levib küll palju
üldist informatsiooni söömishäirete kohta, aga autor arvab, et see ei ole piisav, sest vähe
teatakse, mis on söömishäirete tagajärjed.
Autor on veendunud, et kõigi töös käsitletud haiguste tekkepõhjuste ja haigustunnuste
väljaselgitamiseks on vaja rohkem ja mõlemast soost intervjueeritavaid, nii et seda teemat saab
ja tuleb kindlasti edasi uurida.
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Jakob Westholmi gümnaasiumi VI, IX ja XII klasside arvuti kasutamise harjumused ja
valmisolek e-testideks
Evert Edesi, 11. klass
Jakob Westholmi Gümnaasium
Juhendajad: Karin Rannaste (Jakob Westholmi Gümnaasium),
Erge Edesi (Tallinna Tehnikaülikool)
Stend 7

Uurimistöö tulemus annab võimaluse näha Jakob Westholmi gümnaasiumi (JWG) õpilaste
arvutialaste teadmiste hetkeseisu ja valmisolekut e-testideks. Antud tööle saab tugineda ka
JWG juhtkond, et mõista, millised on õpilaste soovid ja vajadused. Paremate õpitulemuste
nimel tuleks mõelda, kuidas soovitusi ja tähelepanekuid rakendada.
Töö käigus uuriti, kas JWG õpilane on valmis tegema arvutites e-teste ja e-eksameid. Kas õpilane
oskab kasutada erinevaid arvuti programme ilma abiprogrammideta ja milliseid programme
osatakse kasutada arvutis üldse. Millistes tundides ta juba kasutab arvutit ja millistes tundides
sooviks kasutada. Samuti pakub huvi, kuidas hindavad õpilased enda oskuseid arvuti
kasutamisel ja kas neil oleks vaja selleks abi. Töö hüpoteesiks on, et õpilane ei oska piisavalt
hästi kasutada elus vajaminevaid (nt MS Word, MS Excel ja MS PowerPoint) programme.
Hüpoees leidis osaliselt kinnitust.
Uurimustöö tulemustest lähtuvalt on ettepanek JWG-le, et arvutiõppe tundidega tehtaks algust
juba enne 6. klassi. Neis tundides on oluline hakata kasutama MS Office`t üldiselt ja teisi
programme, mida kasutatakse tänapäeval (MS Excel, MS Word, MS PowerPoint). Miks mitte
jõuda kunagi nii kaugele, kus kasutatakse nt ka joonestamise tunnis igapäevaselt
töösituatsioonides digitaalseid vahendeid. Tänapäeva joonised on arvutites. Kas on kunstis
võimalik rakendada arvutigraafikat ja ehk ka muusikatundides komponeerida digisonaate.
Samuti eeldab see rohkem tundidesse digitaalsemate vahendite toomist (vahest ka telefonide
kasutamisvõimalust). On teada, et iga koolilaps omab juba esimesest klassist telefoni. Kuna
praegu on rohkem inimesi harjunud paberõpikuga, siis tuleks hakata nii õpetajale kui õpilasele
uuema ajastu tehnikat õpetama ja nii, et see tooks ka paremaid õpitulemusi.
Uurimustöö sõnumina võib välja tuua õpilaste valmisoleku e-testideks kõikides uuritud
klassiastmetes. Kindlasti on vaja JWG õpetajatel mõelda, kuidas toetada õpilasi, et
arvutioskuste algteadmised saaksid õpilastele paremini selgeks. Samuti on oluline tähelepanu
pöörata sellele, et õpilased omandaksid oskused kasutada eluks vajaminevaid
arvutiprogramme optimaalselt – kasutades maksimaalselt inimeste tööd lihtsustavaid,
automaatseid funktsioone ning vähendades käsitööd.
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Etniline segregatsioon Tallinna koolinoorte vaba aja ruumikasutuses
Martina Eerme, 12. klass
Tallinna Saksa Gümnaasium
Juhendajad: Ivi Olev (Tallinna Saksa Gümnaasium),
Rein Ahas (Tartu Ülikool)
Stend 8

Kuna Eestis elab väga palju vene emakeelega inimesi, on etnilised suhted ning segregatsioon
siin olulised uurimisvaldkonnad. Antud uurimistöö eesmärgiks oli saada uut infot noorte
rahvuspõhise eraldumise ehk segregatsiooni põhjuste kohta vaba aja tegevustes. Keskmeks
küsimuseks oli, kas rahvuslik kuuluvus mõjutab samas koolis õppivate noorte vaba aja veetmise
harjumusi.
Sellest lähtuvalt püstitas autor neli täpsustavat uurimisküsimust, mis otsisid vastuseid eesti ja
vene emakeelega õpilaste võimalikule erinevale vaba aja käitumisele ning nende põhjustele.
Eesmärgi täitmiseks intervjueeriti 14 õpilast Tallinna Saksa Gümnaasiumist (eesti kool) ning
nelja õpilast Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasiumist (vene kool). Kuus TSG õpilasest olid vene
emakeelega, kuus eesti emakeelega ja kaks kakskeelsed. Intervjuu oli struktureeritud, see
tähendab küsiti samu küsimusi samas järjekorras ning viidi läbi eesti keeles. Lisaks
positsioneeriti nelja õpilast mobiiliga, kasutades Tartu Ülikooli äppi YouSense. Üks
mobiilipositsioneeritud õpilane oli eesti emakeelega, ülejäänute kodune keel oli vene keel.
Intervjuu tulemusi analüüsides selgus, et noorte rahvuslik kuuluvus mõjutab osaliselt nende
vaba aja käitumist. Kõige suurem on eesti ja vene õpilaste vaba aja segregatsioon pühade ajal,
mis veedetakse oma pere ning rahvuskaaslastega koos. Ka nädalavahetused veedetakse
enamasti erinevates keelekeskkondades. Vene emakeelega õpilased suhtlevad rohkem
venekeelsete õpilastega, kuid vahel ka eestikeelsete õpilastega. Samal aja eestlased veedavad
oma nädalavahetuse ainult eestikeelses seltskonnas.
Tööpäevadel käivad peaaegu kõik eesti ja vene õpilased kuskil huviringis. Kuna vene
emakeelega õpilased räägivad nii eesti kui ka vene keelt, on neil huviringide valikul suurem
valikuvabadus ning tihti osaletakse nii eesti kui ka venekeelsetes ringides. Eestlasedkäivad
keelebarjääri tõttu vaid eestikeelsetes trennides ja ringides. Ülejäänud vaba aja veedavad
õpilased kõik erinevalt. Nii eesti kui ka vene emakeelega õpilased viibivad vabal ajal tavaliselt
oma kodulähedastes asumites, samuti olid mõlema rahvuse seas populaarsed vaba aja
veetmise kohad kesklinn ja vanalinn.
Eelnev tuli välja ka nelja õpilase ruumikasutust mobiilipositsioneerimise teel analüüsides.
Õpilaste ruumikasutus on kõigil erinev, kuid enamasti veedetakse vaba aega oma koduasumis,
kohtades, kus asuvad trennid ja huviringid ning kus elavad sõbrad. Mobiilipositsioneerimise
kaarte analüüsides selgus, et ka vanalinn on õpilaste seas populaarne. Kokkuvõttes võib öelda,
et eesti ja vene emakeelega õpilaste vaba aja ruumikasutus mõneti erineb. Kuid kuna selles
uurimuses osalenute arv ei olnud suur, siis ei saa antud töö põhjal teha veel suuri üldistavaid
järeldusi.
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Erinevate lahuste mõju tõlvlehikule, alpikannile ja säntpooliale
Erna-Marie Ehasalu, 12. klass
Vastseliina Gümnaasium
Juhendaja: Marika Lepp (Vastseliina Gümnaasium)

Huvi taimede ja nendega katsete tegemisest on mul olnud juba ennegi, kuid see süvenes alles
Misso Kooli 8. klassi minnes, kui loodusainete klassis (bioloogia, geograafia ja keemia klass) olid
aknalaual mitmed taimed. Peamine küsimus taimedega seoses on mul alati olnud – kuidas ning
mis muudab taimed lopsakamaks või mis hävitab nad kiiresti.
Töö käigus viidi 3 kuu jooksul läbi 5 erinevat katset.
Enamus toataimi eelistavad nõrgalt happelist või neutraalset mulda. pH määramiseks
kasutatakse lakmuspaberit, universaalindikaatorit, pH - testrit või pH - meetrit. Oma katses
kasutasin selleks pH sensorit.
Taimed vajavad kasvamiseks ja paljudeks reaktsioonideks lämmastikku (N), fosfori (P) ja
kaaliumi (K). Need on makroelemendid ehk põhitoiteelemendid, mida taimed vajavad oma
elutegevuseks kõige rohkem. Uurimistöö katsetes on kasutatud aluselist amooniumnitraat
(NH4NO3) ja happelist (Coca-Cola) lahust, punase toiduvärvi lahust, destilleeritud vett,
orgaanilist väetist, milleks on hobuse sõnnik ja mineraalset Spezialdünger Zimmerpflanzen
kasvuväetist. Katsetes on peamiselt kasutatud poest ostetud vett, mille pH jäi vahemikku
7,4...7,8 ja nõrgalt aluselist vett, sest kodune kraanivesi oli taimede jaoks liiga aluseline (pH 8,1).
Uurimistöös tehtud katsed näitavad, et samasuguse lahuse mõju võib olla erinevatele
taimedele erinev. Uurimistöö eesmärk sai täidetud. Kõigile taimedele sobivaim lahus on
anorgaaniline ehk vedelväetis ning kõige sobimatum toiduvärvi lahus. Alpikannidele sobivaim
lahus on ammooniumnitraadi lahus (aluseline lahus), samas kui säntpooliatele ning
tõlvlehikutele on sobivaimaks lahuseks anorgaaniline ehk vedelväetis. Tõlvlehikutele kõige
mittesobilikum lahus on happeline Coca-Cola lahus, samas kui alpikannidele kõige
mittesobilikumad lahused on toiduvärvi lahus ning liiga aluseline kodune kraanivesi.
Säntpooliatele samas on kõige mittesobilikumad lahused happeline Coca-Cola lahus ning
toiduvärvi lahus. Samuti võib tõdeda, et väheste kogemustega inimestel võivad tõlvlehik,
alpikann ning säntpoolia kohe hukkuda, eriti alpikann ja säntpoolia, kes ei tundu vajavat palju,
kuid kelle eest hoolitsemine on raskem kui esialgu tundub. Uurimistöö ajal sain juurde rohkem
teadmisi ja kogemusi taimede hoolitsemisest.
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Meetodi leidmine arseeni tuvastamiseks topistes
Ethel Enniko, 12. klass
Hugo Treffneri Gümnaasium
Juhendajad: Koit Herodes (Tartu Ülikool),
Eha Paabo (Hugo Treffneri Gümnaasium)
Stend 9

Praktilise töö idee tuli vajadusest lahendada probleem, milleks olid kaebused tervisehäirete üle
nagu uimasus ja peavalu. Need kaebused tulid muuseumi töötajatelt, kes olid pidanud topistega
ühes ruumis pikalt viibima. Muuseumi töötajad hakkasid oma tervisehädades kahtlustama
topiseid, kuna neid töödeldakse erinevate mürkidega. Seetõttu oli vaja kindlaks teha, kas nende
muuseumis olevad topised on mürgised. Potentsiaalselt mürgised topised kujutavad ohtu nii
muuseumi töötajatele kui ka külastajatele, kes tihti katsuvad erinevaid topiseid, kuigi see pole
lubatud.
Topiste ohutuses veendumiseks on tarvis tuvastada, kas need sisaldavad arseeni, kuna arseen
ja selle ühendid on olnud peamiseks vahendiks loomanahkade töötlemisel taksidermias.
Arseeni tuvastamine topistes on aktuaalne probleem senikaua, kuni kõik arseeni sisaldavad
topised on muuseumidest asendatud.
Hetkel on arseeni tuvastamiseks olemas erinevad meetodid, kuid nende kättesaadavus ja
kasutatavus on piiratud ja need ei taga muuseumitöötajatele võimalust saada kiireid tulemusi
muuseumis kohapeal. Minu praktilise töö peamine eesmärk oli leida meetod arseeni
tuvastamiseks topistes. Lisaeesmärgiks oli komplekti väljatöötamine, mis sobiks
muuseumitöötajatele kasutamiseks. Komplekti valmimisel oli eesmärgiks lisada ka juhendi,
kuidas komplekti valmistada. Meetodi arendamise aluseks võtsin ma olemasolevate
komplektide põhimõtteid.
Praktilise töö tulemusena valmis testkomplekt, mis võimaldab kontrollida topiseid
muuseumides arseenisisalduse osas, et vähendada terviserikete tekkimise ohtu külastajatel ja
töötajatel. Valmistatud komplekti saavad muuseumitöötajad muuseumisse kaasa võtta ning
testimise tulemused selguvad suhteliselt kiiresti, võrreldes olemasolevate meetoditega.
Loodud testkomplekt suudab määrata vähemalt 8,5 mikrogrammi arseeni 5-s milliliitris lahuses.
Komplekti saab kätte kiirelt, laboris valmib see mõne tunniga, ja komplekti maksumus on
mõistlik. Mul kujunes ühe testi hinnaks umbes 12 senti.
Testkomplekti saavad valmistada kõik, kellel on olemas minu töös sisalduv juhend arseeni
tuvastamise komplekti tegemiseks ja juurdepääs vajalikele vahenditele. Komplekti
valmistamisel tuleb kinni pidada ohutusnõuetest ja topiste testimisel tekkinud ohtlikud
kemikaalijäätmed tuleks viia jäätmekäitlusesse.
Loodud komplekt on eesmärgikohaselt taskukohasem, kiirem ja võimaldab kohapeal testimist
ning sobib ka muuseumitöötajatele kasutamiseks. Lisaks pole selle testkomplekti kasutus
piiratud ainult topiste uurimisega, põhimõtteliselt on see kasutatav arseeniühendite
tuvastamiseks ka muudes proovides, näiteks tapeetides või toidus. Pärast töö valmimist selgus,
et arseeniühendeid kasutati muuseumites ka tekstiilmaterjalide konserveerimiseks. Seega on
oluline neidki testida, et muuseumitöötajad saaks neid ohutult käsitseda ja ei kujutaks ohtu
külastajatele.
26

Vanemate lahutuse mõju Eesti laste vaimsele tervisele ja lähitulevikule
Marite Ennuste, 12. klass
Audentese Spordigümnaasium
Juhendaja: Auli Andersalu-Targo (Audentese Spordigümnaasium)

Seoses vanemate lahutuse teema laialdase aktuaalsusega ühiskonnas ja autori isiklikul
kokkupuutel teemaga, otsustas käesoleva töö autor uurida inimeste arvamust ja isiklikku
kogemust seoses vanemate lahutusega ning selle mõju lastele. Töö teoreetilises osas kirjeldas
autor kolme erinevat etappi lahutatud vanemate laste elus:




Laps pingelises keskkonnas
Laps lahutusprotsessis
Laps pärast lahutust

Lisaks mõtestas lahti laste raskused, mõtted, tunded seoses lahutusprotsessiga ning lisas
teadmisi ja mõtteid, mis aitavad lapsel lahutusprotsessiga toime tulla. Uurimusliku osa eesmärk
oli saada kinnitus esitatud hüpoteesidele ja pärast analüüsida kõiki esitatud küsimusi
üksikasjalikult. Uurimus sisaldas nii valikvastuselisi, märkeruutude kui ka vastajate oma
arvamuse kirjutamise võimalust Google Docs keskkonnas. Küsimustikule said vastata kõik
inimesed, kelleni see jõudis ajavahemikus 08.12.2016-08.01.2017. Antud küsimustikku jagas
autor oma Facebooki seinal ja Audentese spordigümnaasiumi informaatika õpetaja sama kooli
abiturientide seas.
Uurimistöö teine osa sisaldab uurimust ja sellest saadud tulemuste analüüsimist. Uurimuses
osales 341 vastajat, kellest 234 oli naissoost ning 107 meessoost. Kõige rohkem vastajaid oli 1617 aastaseid. Uurimusliku osa esimene hüpotees, et pooled lastest elavad lahutatud
perekonnas, ei leidnud kinnitust, sest antud küsimustiku põhjal 199 (58,4%) last elavad koos
oma bioloogiliste vanematega ning 142 (41,6%) last elavad lahutatud perekonnas. Töö teine
hüpotees, et noored ei usu vanemate lahkumineku puhul lapse pooleldi orvuks muutumist,
leidis kinnitust. 182 (53,4%) vastanut ei uskunud sellel lausel tõepõhja all olevat. Uurimuse
kolmas hüpotees, et tüdrukutele mõjub vanemate lahutus emotsionaalselt raskemalt, leidis ka
kinnitust, sest 236 (69,2%) vastanut arvasid, et tüdrukutele on see protsess emotsionaalselt
raskem kui poistele. Neljas hüpotees, et vanemate lahutust meenutavad lapsed tavaliselt kurva
sündmusena, leidis samuti kinnitust. 265 (77,7%) küsimustikule vastanut väitsid, et vanemate
lahutus on pigem kurb sündmus lapse elus. Viimane hüpotees, et lahutatud vanemate lapsed
püüavad tulevikus oma vanemate suhtevigu vältida, leidis taas kinnitust, sest 67 inimest (50%)
vastasid, et nad kindlasti mõtlevad oma vanemate tehtud vigadele.
Antud uurimistöö autor leiab, et edasistes uurimustes võiks rohkem tähelepanu pöörata soo ja
vanuselistele eripärasustele. Näiteks võrrelda antud teema olulisust soo ja vanusegruppide
võrdluses.
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Kaupade hinnamuutus jõulude eel
Steven Ester, 9. klass
Tabasalu Ühisgümnaasium
Juhendajad: Sigrid Laanemets (Tabasalu Ühisgümnaasium),
Helena Rand (Roosi Talu OÜ)
Stend 10

Uurimistöö eesmärk oli teada saada kas ja kuidas hinnad enne jõule muutuvad.
Me kõik oleme tähele pannud, et enne jõule ja jõulude ajal on meil kahtlaselt suur väljaminek
võrreldes näiteks kevadkuudega. Kas asi on selles, et ostetakse palju, või selles, et kaupade
hinnad tõstetakse lakke. Minu uurimustöö küsimused olid:



Kas hinnad tõusevad jõulude eel?
Miks hinnad muutuvad?

Oma uuringu raames külastasin 2016. aasta viiendast oktoobrist 2017. aasta viienda jaanuarini
kolme toidupoodi, milleks olid: Muraste Konsum, Tabasalu Rimi ja Rocca al Mare Prisma
Mänguasju vaatlesin kahes mänguasja poes milleks olid: XS-mänguasjad ja Juku
Mänguasjakeskuses, lisaks ka Rocca al Mare Prisma mänguasja osakonnas. Kokku jälgisin 15
toodet (11 toiduainet ja neli mänguasja), nendeks olid: Haribo kuldkarud, Jacobs Krönungi
masinakohv, Eesti Pagari must vormileib, Leiburi kirde sai, Põltsamaa praekapsas, Meie Mari
pohlamoos, Rakvere verikäkk, Alma vahukoor, Eesti Leivatööstuse valge piparkoogiglasuur,
Eesti Pagari piparkoogitaigen, Coca-Cola, Lego tuletõrjedepoo, Lego politseijaoskond,
lauamäng Tsirkus ja kaardimäng Uno.
Uurimistöö tulemusena selgus, et tavahind tõusis vaid kahel tootel:



Alma vahukoor 0,13€
Coca-Cola 0,20€

Hinnad aga langesid






Eesti Pagari must vormileib 0,01€
Rakvere verikäkk 0,26€
Jacobs Krönungi masinakohv 0,05€
Leiburi kirde sai 0,11€
kaardimäng Unol 4,20€

Suurem osa toodetest oli soodushinnaga vaadeldaval ajal. Tava hinna muutus oli tingitud kas
sisseostu hinna muutumisest või soovis mitte olla turu kalleim pakkuja.
Lisaks hinnavaatlusele tegin kaks intervjuud Konsumi ja Rimi juhatajatega, seal sain teada, et
kaubad mida jõulude ajal ei tarbita nii palju, kui näiteks suve kuudel, on poodides
allahindlusega, et tasakaalustada erinevate kaupade ostetavust.
Teema edasiuurimiseks soovitan:



suurendada nimekirja
jätkata hinnavaatlust ka veebruaris.
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Kiudained toidus ja nende metabolism soolebakterites
Eva Fink, 12. klass
Tallinna Reaalkool
Juhendajad: Signe Adamberg (Tallinna Tehnikaülikool),
Kaarel Adamberg (Tallinna Tehnikaülikool, TF TAK)
Stend 11

Tänapäeva arenenud piirkondades süüakse üha vähem kiudaineid, sagenenud on haiguste
esinemine ja ülekaalulisus. Uurimistöö eesmärgiks oli uurida, kuidas mõjutavad erinevad
polüsahhariidid inimese soolebakterite koosluse kasvu ja ainevahetust. Kitsamaks eesmärgiks
oli koostada ülevaade arabinogalaktaani ja teiste polüsahhariidide leidumisest toiduainetes,
analüüsida arabinogalaktaani preparaadi koostist ja fermenteeritavust fekaalse
mikroobikoosluse poolt.
Püstitati kaks hüpoteesi:
1. Ülekaaluliste ja normaalkaalus laste soole mikroobikooslused fermenteerivad kiudaineid
erinevalt.
2. Arabinogalaktaan kui jämesoolebakterite kasvusubstraat on oluline kehakaalu
reguleerimisel.
Töö praktilises osas analüüsiti arabinoosi ja galaktoosi sisaldust arabinogalaktaanis ning
kasvatati fekaali bakterikooslusi isotermilises mikrokalorimeetris erinevatel polüsahhariididel
temperatuuril 37°C. Katse lõpus analüüsiti, milliseid orgaanilisi happeid ja millises koguses
bakterite kasvul keskkonda tekkis ning kuidas muutus bakterikooslus. Hüpotees kiudainete
erineva ainevahetuse kohta ülekaaluliste ja normaalkaaluliste laste soolekoosluste poolt leidis
kinnitust. Kuna reaalses elus ei toitu keegi üksikutest puhastest kiuainetest ja laborikatseid ei
saa otse eluga võrrelda, siis teise hüpoteesi tõestamine vajab lisakatseid. Üldiselt võib öelda, et
normaalkaaluliste laste soolekooslused näitasid mõnevõrra suuremat metaboolset aktiivsust –
tootsid rohkem orgaanilisi happeid ning gaase. Katsete füsioloogilise tähenduse mõistmiseks
on vaja teha lisauuringuid.
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Töölehed kui motivatsioon loodus-ja reaalsuunda kujundavate õppeainete õppimiseks
viiendas klassis
Akim Gadalshin, 11. klass
Narva Pähklimäe Gümnaasium
Juhendaja: Jelena Tsõvareva (Narva Pähklimäe Gümnaasiumi)
Stend 12

Ajavahemikus 25.08.2017- 18.01.2018 oli autorite poolt koostatud 17 töölehte, 233 ülesannet.
Ülesanded liigitati 10 tüübiks.
Suuremat tunnustust väärisid töölehed teemal «Õhk ja taimed», «Õhu roll looduse ja inimese
elus».
Ajavahemikus 08.01 - 21.01.2018 oli koostatud anketeerimine uurimise teema raames,
küsimustele vastasid 5. klassi 27 õpilast, nendest 13 tüdrukut (48,1%) ja 14 poissi (51,9%).
(51, 9%) vastanutest väitsid, et neile meeldis sellist tüüpi tegevus.
Kolmandik vastanutest ei saanud anda kindlat vastust. Kahjuks 2 poisil ja 2 tüdrukul tekitasid
töölehtede täitmine segadusi ega innustanud neid edasi tegutsema.
Kõige huviäratavamateks ülesanneteks osutusid ristsõnad ja mõistatused, teisel kohal töö
joonis ja skeemidega.Viimasel kohal IT-tehnoloogiaga seonduvad ülesanded koos QEkoodidega.
Kahjuks tulemused kinnitasid oletust, et kaasaegsed õpilased ei harrasta lugemist ega tööd
tekstiga, seega töö graafikute ja skeemidega ei saanud heakskiitu.
Töös esitatud hüpotees, et integreeritud ja loominguliste ülesannete täitmine äratab huvi,
ergutab mõttetegevuse protsessi, innustab hankima lisa informatsiooni, leidis üldkokkuvõttes
kinnitust.
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Veiste kloonimise tingimused
Samuel Gavronski, 12. klass
Hugo Treffneri Gümnaasium
Juhendajad: Saima Kaarna (Hugo Treffneri Gümnaasium),
Marilin Ivask (Tartu Maaülikool)

Kloonimistehnoloogia on viimaste aastakümnete jooksul võimaldanud kasutada geneetiliselt
muundatud koduloomi põllumajandusliku tootlikkuse tõstmiseks ja mudelitena erinevate
ravimeetodite väljatöötamisel, et leida ravi näiteks erinevatele südameveresoonkonna
haigustele. Selline ravimite tootmine on efektiivne ja odav, mis soodustab antud valdkonna
edasi arendamist ka tulevikus.
Uurimistöö eesmärgiks oli uurida milliseid metoodikaid kasutatakse veiste kloonimisel ja miks
just mikromanipulaatorit kasutav meetod on teistest eelistatum ning millised tingimused on
soodsaimad veiste kloonimiseks. Selleks koguti faktilist informatsiooni teadusartiklitest ja
praktilises osas eraldati mikromanipulaatori abil munaraku tuum, antud tuuma asemele süstiti
somaatilise raku tuum ja saadud blastotsüstidest tehti ülesvõtted, et selgitada kloonimisel
vajaminevaid tingimusi. Selgus, et veiste kloonimiseks kasutatakse kaht meetodit:
mikromanipulaatori kasutamist, et süstida geneetiliselt modifitseeritud keharaku tuum
munarakku, millelt on eelnevalt tuum eemaldatud. Soovitud tulemuseks on saadakse arenev
munarakk. Selleks on vaja keharaku tuumaga munarakk fuseerida ning aktiveerida, et
võimaldada raku edasist arengut ja kujunemist blastotsüstiks. Mikromanipulaatori abil
kloonimine võimaldab zona pellucida alles jätmist. Teine, vähem kasutuses olev meetod,
seisneb käsitsi kloonimises, mis on võrreldes eelnevaga palju ebatäpsem ja vähem uuritud.
Käsitsi kloonimise puhul tuleb silmas pidada, et selline kloonimisviis eeldab zona pellucida
eemaldamist. Mõlemal meetodil on omad eelised ja puudused, kuid enamjaolt kasutatakse
tehniliselt lihtsamat ja kontrollitavamat mikromanipulaatorit. Transgeense veise loomiseks on
kloonimine hetkel kõige efektiivsem viis. Veiste munarakud sisaldavad suuri lipiidseid
vesiikuleid, mis raskendavad DNA mikroinjektsiooni kasutamist ja ka ootsüüdi tuuma
eemaldamist, sest tuuma ei ole võimalik eristada. Kasutades varasemalt modifitseeritud
somaatilisi doonorrakke, on võimalik tagada iga järglase transgeensus. Veiste kloonimise puhul
tagab mikromanipulaator vajaliku täpsuse ja töökindluse. Veiste kloonimise tingimuste kohta ei
saa ühest vastust uurimistulemusena välja tuua. Igat katset tuleb eraldi käsitleda, sest katsete
tulemused võivad olla erinevad tulenevalt aparatuurist ja munarakkude kvaliteedist. Üheselt
peavad olema tagatud kontrollitud ja optimeeritud kehavälised kasvutingimused munarakkude,
doonorrakkude ja embrüote arenemiseks, sest nende kvaliteet on kloonimise aluseks.
Edasisel uurimisel oleks huvitav keskenduda teistele loomaliikidele ja uurida nende kloonimist
ja selleks vajalikke vahendeid ja tingimusi.
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Inimese neelurõnga olemus, talitlus ning sellega seonduvad probleemid
Natalija Golubenko, 12. klass
Valga Gümnaasium
Juhendajad: Kristel Kivisild (Valga Haigla),
Irja Kängsepp (Valga Gümnaasium)

Koostöös Valga Haigla kõrva-nina-kurguhaiguste kabinetiga läbiviidud ankeetküsitluse
tulemused kajastavad kõrva-nina-kurguprobleemide laialdast esinemist eri vanusekategooriate
seas ning näitavad nende omavahelist seotust. Analüüsijärgselt selgus, et esmaste probleemide
tekke perioodiks on kas lapse- või noorukiiga, mis samas on ka nende kõrvaldamiseks kõige
õigem aeg, pidades silmas organismi tulevikujärgset tervist ning lümfoepiteliaalse neelurõnga
seisundi mõjutusi sellele. Enamasti on patsientide suhtumine operatiivsesse probleemi
kõrvaldamisse positiivne. Selgus, et mida noorem on organism, seda raskendatum on selle
lõikusejärgne taastumine, kuid õigesti valitud valuravi aitab postoperatiivseid kõrvalnähtusid
kompenseerida. Patsientide tagasisidest ilmnes, et terviseseisundi täielikuks taastumiseks kuluv
aeg on kaks nädalat.
Soovin uurimust jätkata, keskendudes Waldeyer-Pirogovi neelurõnga teistele mandliliikidele
ning nende haigustele. Samuti soovin edaspidi välja selgitada antibiootikumikuuri vajadust ning
mõju postoperatiivses ravis organismi tervise taastumise kiirendamiseks.
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„Teibitud suu“
Eliis Grigor, 9. klass
Ülenurme Gümnaasium
Juhendaja: Piret Rannast (Ülenurme Gümnaasium)
Stend 13

Loovtööks kirjutati ilukirjanduslik raamat haigusest Anorexia Nervosa, kuna autoril endal oli see
äsja diagnoositud. Otsides internetist eestikeelset informatsiooni, ei olnud võimalik leida midagi
sellist, mida tal oli antud momendil vaja, et saada tuge ja teadmist oma haiguse kohta. Töö
autor tundis end sel eluhetkel lootusetult ja abitult. Miks just raamat, aga mitte uurimus selle
haiguse kohta? Töö autor on humanitaarsete huvidega ja seetõttu tundus päevikulaadne
ilukirjanduslik teos õigem valik. Eesmärk oli valmis saada oma esimene raamat. Tänu sellele sai
arendada kirjutamis- ja õigekeelsusoskust ning uurida anoreksiaga seotud meditsiinilisi
valdkondi ja termineid.
Söömishäirete teema sel hetkel, kui tekkis mõte kirjutada, ei olnud meedias ja ühiskonnas väga
aktuaalne. Inimesed ei soovinud sellest rääkida, sest see tundus nende jaoks arusaamatu,
kuidas keegi suudab iseendaga niimoodi teha, kuidas on haigel suutlikkus vastu astuda näljale
ja maitsvatele toitudele, kuidas saab kellegi kinnisidee olla võimalikult peenikene, hoolimata
sellest, kuidas see laastab tema keha. See oli omamoodi tabuteema.
Haiged ei saa selgitust, mis nendega toimub. Neil tekib tohutult palju küsimusi ja jäävad sageli
oma probleemidega üksinda, sest neil ei ole seda, mis juhataks nad õigele teele. Selle kohta,
kuidas vaimsete haiguste tunnetega toime tulla, on laialt levinud kaks varianti: rääkida või
kirjutada. Töö autor otsustas viimase kasuks, sest arvas, et see võib teda paremini aidata.
Haiglakuuri läbi tehes sai ta aru, kui palju stereotüüpset maailmavaadet inimesed
söömishäirete puhul omavad. Ta oleks soovinud enne haiglasse minekut raamatut, mis oleks
olnud tema abiline. Nüüd proovibki töö autor oma teosega pakkuda seda, millest jäi ise ilma.
Töö autor alustas kirjutamist ise haiglas ravil olles, täites iga päeva kohta lühikokkuvõtte sellest,
mida ta tundis ning mis oli toimunud päeva jooksul. Kui haiglaravi sai läbi, algas raamatutu
süvitsi kirjutamine. Päevikuosale otsiti internetist ja erialakirjandusest kommentaare ning teiste
haigete mõtteid haiguse kohta. Samuti mõtles autor välja tegelaste nimed, mis vihjavad toidule:
peategelased Nussa Sai, Muna ja Kala.
Raamatu illustreeris töö autor ise. Teos on välja trükitud digitaalselt ehk prinditult ja köidetud
kokku spiraalköites. Selleks kasutati trükikoja TTPrint teenust, esimene tiraaž 10 eksemplari.
10. novembril 2017. aastal ilmus raamatu teine trükk pealkirjaga „Teibitud suu. Tüdruk, kes
lõpetas söömise“, mis on saadaval raamatupoodides.
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Modernistliku kokanduse praktikad viie rahvusköögi alusel
Liina Hints, 12. klass
Tallinna Prantsuse Lütseum
Juhendaja: Ruth-Katrin Ravell (Tallinna Prantsuse Lütseum)
Stend 14

Praktilise töö eesmärk oli Eesti, Itaalia, Kreeka, Jaapani ja India rahvusköökidele tuginedes
koostada, teostada ja jäädvustada viis modernistliku kokanduse tehnikaid hõlmavat retsepti
ning anda seeläbi panus molekulaarkokanduse rahvuskultuurilise tasandi laiendamisse. Töö
teema valik johtus modernistliku kokanduse hiljutisest buumist ja soovist julgustada ka
kodukokkasid selle valdkonnaga tegelema.
Töö referatiivne osa jaguneb kaheks peatükiks. Esimene ehk molekulaarkokandust käsitlev
peatükk annab ülevaate kulinaaria ajaloost, modernistliku kokanduse eestvedajatest ja nende
põhimõtetest ning kirjeldab lühidalt tähtsamaid modernistlikke tehnikaid ja nende
teostamiseks vajaminevaid tehnoloogiaid. Valdav osa esimesest peatükist refereerib Nathan
Myhrvoldi kuueköitelist kogumikku „Modernist Cuisine – The Art and Science of Cooking”.
Teoreetilise osa teine peatükk resümeerib viie ülalmainitud rahvusköögi ajaloo ja olemuse ning
tõstab esile tähtsaimad rahvusroad.
Töö praktiline osa hõlmas retseptide koostamist, katsetamist ja täiendamist. Retseptide
koostamisele järgnes nende teostamine, esitlus ja jäädvustamine digikaameraga, samuti
retseptide kirjelduste lõplik parandamine ja täiendamine. Praktilise töö käigust annab ülevaate
praktilise töö kirjalik osa.
Töö käigus valmis viis rahvusköökidest inspireeritud rooga koos retseptide, töökäigu ja
pildimaterjaliga. Retseptide koostamisel kasutasin alusena nii olemasolevaid modernistliku
kokanduse retsepte kui ka autentseid retsepte rahvusliku toidukultuuri edasikandjatelt.
Lõplikku tulemust mõjutasid nii isiklik maitse, tehnilised võimalused, koostisosade
kättesaadavus Eestis kui ka taotletud autentsuse ja uudsuse harmoonia.
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Utita veski lugu
Greete Hollas, 12. klass
Hugo Treffneri Gümnaasium
Juhendaja: Mall Matto (Hugo Treffneri Gümnaasium)

Antud uurimistöö keskendub ühe Võrumaa veski ja sellega seotud rahva eluolule 20. sajandil.
Utita vesiveski asub Võhandu jõe kaldal ning tänaseks tühjaks jäänud hoones on aegade jooksul
tegutsenud mitmed möldrid.
Töö eesmärgiks oli kokku panna põhjalik lugu Utita veski ajaloost ning see jäädvustada, et
säilitada autori kodukandis asuva ajaloolise paiga mälestust. Lisaks oli veski pikaaegseks
möldriks autori vanavanaisa Richard Maask, kelle elutööks võib pidada Utita veski tööshoidmist.
Uurimistöö peamisteks allikateks olid intervjuu Richard Maaski lapselapse Peep Hollasega ja
Eesti Rahvusarhiivist leitud säilikud Utita vesiveskist. Töö kirjutamise juures olid suureks abiks
ka Friedrich Haidaku uurimus „Veskid Võhandu ülemjooksul“ ning Anto Juske teos „Vesiveskid“.
Informatsiooni koguti ka perekonnaarhiivi ning selle fotokoguga tutvudes.
Töö jaguneb neljaks peatükiks. Esimeses osas tutvustatakse lähemalt Eesti vesiveskite ajalugu
ning nende rolli eestlase elus. Teine peatükk keskendub esimestele märkidele Utita veskist ning
selgitab, kuidas see oma nime sai. Sellele järgnevas peatükis räägitakse 20. sajandi alguses
veskis toimetanud inimestest ja nende elusaatusest. Neljandas osas kirjeldatakse eelkõige
Richard Maaski tööd Utita vesiveskis ning paiga hetkeseisu.
Esimesed andmed Utita veskist pärinevad 19. sajandi teisest poolest ja sellest ajast tänapäevani
on veskis töötanud mitmeid möldreid. Nende ning nende perede elusaatus on olnud erinev.
Väga palju sõltus tol hetkel valitsevast riigikorrast, kuid tublid töömehed leidsid alati võimaluse
hakkama saamiseks ning kasvatasid ka hiljem suuri tegusid teinud põlvkonda. Nii sirgusid Utita
vesiveskis näiteks näitlejad Hilda Möldroo ja Elli Astur. Seega ei kanna veski vaid eesti
talupidamise loos olulist rolli, vaid on kindlasti ka kultuurilise väärtusega paik.
Peale töö valmimist mõistab autor selgemalt, kui oluline on kirja panna oma vanavanemate
ning ka vanemate meenutusi nende lapsepõlvest ja elust. Eelkõige tunneb ta aga paremini oma
kodukanti ja kannab edasi lugu ühest vanast veskimajast, mis on läbi aegade kandnud endaga
kaasas vana elukorraldust ning traditsioone.
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Radoonitaseme mõõtmine ja gümnaasiumiõpilaste teadlikkus radoonist Viimsi
Keskkoolis
Naatan Hollman, 12. klass
Viimsi Keskkool
Juhendaja: Hille Eek (Viimsi Keskkool)
Stend 15

Radoon on nähtamatu oht meie tervisele. Maailma tervishoiuorganisatsiooni andmetel on
radoon kõige suurem kopsuvähi põhjustaja peale suitsetamise. Eestis põhjustab radoon igal
aastal 90 inimese haigestumise kopsuvähki ning sellepärast radoon on väga aktuaalseks
teemaks meie tänapäeva ühiskonnas. Uurimistöös lähtutakse kvantitatiivsest
uurimismeetodist.
Küsitluse eesmärk oli teavitada Viimsi Keskkooli õpilasi ja õpetajaid radooni ohtlikkusest.
Uurimistöö raames viidi läbi küsitlus Viimsi Keskkooli gümnaasiumiastmes, mille tulemustest
selgus, et gümnaasiumiõpilased teavad, mis on radoon, aga ei mõisteta, mida võib radoon
põhjustada inimese tervisele. Samuti ei hinnatud radooni ohtlikuks.
Uurimistöö raames toimusid mõõtmised, millega uuriti radooni sisaldust kooli erinevates
ruumides. Mõõtmiste eesmärk oli teada saada, kas õpilased viibivad igapäevaselt normaalse
radoonitasemega keskkonnas. Mõõtmised toimusid nii pikaajalise kui ka lühiajalise
mõõtmisprotsessi käigus. Mõlemad mõõtmised näitasid, et Viimsi Keskkoolis radooniga
probleeme ei ole, sest keskmised mõõtmistulemused olid kõik alla 200 Bq/m3. Lühiajalise
mõõtmise kõige kõrgem tulemus saadi klassiruumis A101, kus radoonimonitor AlphaGuard
mõõtis radooni kontsentratsiooniks 320 Bq/m3. Tulemus mõõdeti ajal, kui klassiruumis
õppetööd ei toimunud. Hüpotees: Klassiruumides vastab radooni kontsentratsioon
tervisekaitse nõuetele ehk keskmine radoonisisaldus siseõhus on alla 200 Bq/m3. Hüpotees
pidas paika ainult tööpäevadel, päevasel ajal, kui koolis viibivad inimesed.
Tulemuste põhjal saab väita, et 2013. aasta Eesti Vabariigi Valitsuse määrus
„Tervisekaitsenõuded koolidele“ on Viimsi Keskkool juba täitnud. Määrus ütleb, et hiljemalt 1.
septembriks 2030. a. peab olema kooliruumi siseõhu aasta keskmine radoonisisaldus väiksem
kui 200 (Bq/m3).
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Naftaga reostunud pinnase mikrobioloogiline analüüs Eesti rannikualade näitel
Margaret Hook, 12. klass
Tallinna Reaalkool
Juhendaja: Kairi Koort (Tallinna Ülikool),
Andrus Kangro, Tallinna Reaalkool
Stend 16

Viimase 100 aastaga on naftast kujunenud energiaressurss, ilma milleta me oma elu ettegi ei
kujutaks ning paratamatult kaasneb nafta veoga õnnetusi. Juba praegu on õnnetuste tagajärjel
elu kaotanud tuhanded loomad ja linnud ning kahjustada saanud veel tuhandete loomade
elupaigad. On ilmselge, et naftareostused on keskkonnale kurnavad ning kahjude
vähendamiseks on oluline kiire ja suunatud tegutsemine.
Käesoleval tööl oli kolm eesmärki: tuvastada ja kirjeldada Eesti rannikualade pinnases leiduvaid
bakterikooslusi, tuvastada reostunud muldadest naftat lagundavaid baktereid ning anda
ülevaade naftareostuste kahjulikkusest. Kõik loetletud eesmärgid said täidetud.
Uurimistöös püstitati hüpotees: mullas leiduvate naftat lagundavate bakterite ja naftareostuse
toimumisaja vahel on korrelatsioon. Antud hüpotees sai kinnitust. Tuli välja, et mida rohkem
aega on naftareostusest möödas, seda rohkem on mullas naftat lagundavaid baktereid.
Hüpoteesi tõestamiseks viidi läbi eksperiment, mis koosnes naftaga reostunud rannikualadelt
muldade kogumisest, DNA eraldamisest mullaproovidest, DNA sekveneerimisest ja saadud
andmete analüüsimisest. Katsed algasid 2016. aasta juulis ja lõppesid 2017. aasta jaanuaris ning
need viidi läbi Tallinna Ülikooli laborites. Proove koguti Tilgu ja Paljassaare sadama ümbrusest
ning Sõrve poolsaare rannikult.
Töös jõuti järeldusele, et mida suurem on saasteaine kogus, seda mitmekesisem on mulla elus
osa. Seda juhul, kui reostusest on möödas vähem kui 10 aastat. Sellest tulenevalt jõuti ka
järeldusele, et mida hiljutisem on reostus, seda mitmekesisem on mullas leiduvate bakterite
kooslus. Selle järgi võib erinevaid proove võrrelda juhul, kui nafta kogus ei erine
märkimisväärselt.
Uurimistööd on plaanis jätkata suurema projekti raames ning uurida antud naftaga reostunud
pinnaste keemilist koostist ning seost naftat lagundavate bakterite ja aja vahel, kui reostusest
on möödunud 1, 2, 5, 10 ja 20 aastat.
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Setomaa sootskad 1994-2016
Annabel Huik, 12. klass
Võru Gümnaasium
Juhendaja: Kaja Kenk (Võru Gümnaasium)

Autor valis selle teema, sest ta on Setomaalt pärit ning praegu on aktuaalne haldusreformi
käigus ühtse Seto valla moodustamine. Autor kandideeris 2016. aastal Setomaa noorsootskaks
– see pani mõtlema, mis roll on sootskadel olnud, mida nad lubasid oma rahvale ning kuidas
muutis ülemsootska aasta nende elu ja tegemisi. Ülemsootskad on seto elu ja kultuuri
eestvedajad ja liidrid. Selliseid oma kogukonna eest seisvaid hingi vajab kogu Eesti. See ongi
kodanikuühiskond, mis meid tugevaks teeb ja tuleviku kindlamaks teeb. Sellised inimesed on
iseseisvuse eelduseks. Nemad suudaks oma rahvast juhtida nii headel kui halbadel aegadel.
Töö eesmärkideks on ülemsoostskade tegevuse ja seisukohtade uurimine ning Setomaa
tulevikuvisiooni kirjeldamine sootskade vaatenurgast. Töö uurimuslik osas on kirjutatud 12
sootska vastuste põhjal.Uurimistulemused esitati igat sootskat eraldi tutvustava alapeatükina ja
kõiki sootskaid ning Kuningriike võrdleva osana.
Uurimisöö käigus selgitati välja, missuguseks kujunes sootskade ülemsootska aeg ning kuidas
on ülemsootskaks olemise aeg muutnud nende elu ja arusaamisi Setomaast. Kirjeldati Setomaa
tulevikuvisiooni läbi sootskade vaatenurga. Autor andis ülevaade Seto Kuningriigi päevast,
ülemsootska ametist ja ülemsootska valimisest ning kohustustest läbi aegade.
Küsitluste põhjal selgus, et kõikide sootskade juured ulatuvad sügavalt Setomaale, nende
vanavanemad, vanemad on sündinud Setomaa külades nii siin kui sealpool kontrolljoont. Nende
lapsepõlv on möödunud kodukülas, nad on käinud kodulähistes koolides ja alles elukutset
omandama on mindud laia maailma. Paljud ülemsootskad on tänaseks tagasi pöördunud
Setomaale ja elavad ning töötavad seal. Nad on uhked oma juurte, traditsioonide üle ja
Setomaal peavad oluliseks siinset puhast loodust, seto pühasid, seto rõivaid, seto leelot, mis on
läbi aastate vastu pidanud.
Kuningriigipäeva väärtustavad ülemsootskad eelkõige kõikide setode kogunemiskohana ja
suguvõsade kokkusaamispäevana. See tutvustab setosid ja nende kultuuri väljaspool setomaad
elavale rahvale ja külalistele. Sootskad arvasid, et tänu Kuningriigile on kasvanud setode
eneseteadvus ja kõvasti on suurenenud rahvariiete kandmine. Kuningriigipäeva korraldamised
ja ülemsootska valimised on ajas muutunud ja iga sootska on andnud osa arengusse.
Sootskade arvates on Setomaa tulevik käimasoleva haldusreformi valguses seto ühistegemiste
kätes. Kui rahvas on ühtne, siis on võimalik ühtse Setomaa kujunemine ja traditsioonide
jätkumine.
Uurides infoallikatest teavet sootskade kohta tõdes autor, et informatsiooni on vähe talletatud.
Töö väärtust suurendab küsitluste käigus saadud sootskade isiklikud läbielamised ja
meenutused. Autor leiab, et võiks veelgi rohkem talletada sootskade isiklikke mälestusi ja
arvamusi Setomaa arengust, kuna praegu on kõik elus ning seda oleks võimalik teha tulevaste
põlvede jaoks.
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Tallinna Reaalkooli gümnaasiumiõpilaste teadlikkus kanepi mõjust vaimsele tervisele
Johanna-Stina Idla, 12. klass
Tallinna Reaalkool
Juhendajad: Tiina Talvi (Tallinna Reaalkool),
Petra Poolamets (OÜ Vaimne Tervis)
Stend 17

Käesoleva uurimistöö eesmärk on välja selgitada, kui mitmekülgsete teadmistega on Tallinna
Reaalkooli gümnaasiumiõpilased teemal kanepi mõju vaimsele tervisele ning kuidas nemad
suhtuvad kanepi tarvitamisesse.
Saamaks aru nende mõttekäigust viidi uurimistöö käigus läbi küsitlus, mille alusel analüüsiti
õpilaste seniseid tõekspidamisi ning erinevatest allikatest kogutud informatsiooni
sünteesimisoskust.
Primaarsete allikatena kasutati käsiraamatu „Psychiatry” kolmanda väljaande esimest osa ning
mitmeid välisriikide spetsialistide läbi viidud uuringute tulemusi.
Uurimistöös:




anti ülevaade kanepi toimejõust inimorganismis: millised muutused toimuvad ning mis
ja kuidas neid kõrvalekaldeid põhjustab, mõju ühiskonnale
arutleti legaliseerimisega kaasnevate võimalike probleemide üle ning
analüüsiti Tallinna Reaalkooli gümnaasiumiõpilaste teadlikkust nende üle.

Selleks koostati küsitlus, mille andmete alusel tehti võrdlevaid hinnanguid sarnaste uuringute
tulemustega ning esitati ettepanekuid terviseõpetuse edendamiseks.
Uurimistöö kaks püstitatud hüpoteesi olid: „Tallinna Reaalkooli gümnaasiumiõpilaste teadlikkus
kanepi mõjust vaimsele tervisele on puudulik” ja „Vähemalt 25% õpilastel puudub arusaam
tagajärgedest”. Esimene hüpotees leidis kinnitust: paljud gümnasistid on mõjudest ja
tagajärgedest pealiskaudselt teadlikud – nende teadmised on mitteküllaldased. Teine hüpotees
leidis osaliselt kinnitust – mitte ühegi õpilase teave kanepikasutuse mõjust tervisele pole
olematu. Toetudes õpilaste teadlikkuse analüüsile, oleks terviseõpetuse raames käsitletavat
uimastiõpetust vajalik süvendada ja laiendada gümnaasiumiastmesse. See garanteeriks
õppekava maksimaalse panuse ja informatiivsuse õpilaste edaspidiste valikute mõjutamisel
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Andrei Hvostovi ilu- ja ajakirjanduslik stiil
Eva Ikkonen, 12. klass
Tallinna Inglise Kolledž
Juhendaja: Kai Aus (Tallinna Inglise Kolledž)
Stend 18

Selleks, et keele kasutajad omavahel edukalt suhelda saaksid, on keeltes kokkulepitud reeglid
ja normid. Lisaks eristatakse eri keelelisi stiile, sealhulgas isikustiili. Mõni autor, nagu näiteks
Eesti kirjanik ja ajakirjanik Andrei Hvostov, eirab kohati osa keelereegleid, et saavutada
huvitavam ja emotsionaalsem stiil.
Käesoleva uurimuse eesmärgiks oli tõestada, et Andrei Hvostovi stiil ilu- ja ajakirjanduses
sarnaneb pigem suulisele suhtlusele kui klassikalisele kirjalikule kommunikatsioonile. Näiteks
kasutab ta lihtsamat sõnavalikut, mis sarnaneb kõneldud keelele. Samas leidub ta tekstides
rohkem kujundlikke keelendeid kui neutraalkeeles või üldlevinud ajakirjanduskeeles.
Näitlikustamiseks loeti läbi kaks Hvostovi arvamusartiklit ja üks romaan, silmapaistvad tunnused
kirjutati välja, liigitati ja sorteeriti kategooriate kaupa tabelitesse. Seejärel analüüsiti tulemusi,
võrreldes neid Eesti Keele Instituudi soovitatud stiiliga ja vaadeldes, milline on iga tunnuse mõju
teksti mõistetavusele ja värvikusele.
Uurimistulemused näitasid, et Andrei Hvostovi isikustiil on üldiselt lihtne ja sarnane
igapäevasuhtluses kasutatavale keelele. Samas kasutab autor palju sõnu ja väljendeid, mida
lugeja igapäevatoimetustes ei kasuta. Suur osa neist olid lüürilised, näiteks metafoorid,
võrdlused, isikustamised ja retoorilised küsimused. Lausestruktuur varieerus ühest või paarist
sõnast koosnevatest vaeglausetest seitsme või kaheksa osalausega keeruliste põimlauseteni.
Iseloomulikud jooned olid ka protsessuaalsus ja kordused.
Kokkuvõtlikult on eelmainitud tunnused omased pigem suulise kõne kui kirjutatud teksti stiilile.
Seega saavutati uurimistöö eesmärk.
Mõned kõnekeelsed väljendid, mis on juba pikemat aega inimeste keelekasutusse juurdunud,
normaliseeritakse ja muudetakse osaks kirjakeelest. Kuna inimesed võtavad kiiresti omaks
keelt, mida loevad ilu- ja ajakirjandusest, on mõjukate autorite stiil viis hinnata eesti keele
arengut. Sel viisil kujundavad meedia- ja ilukirjanduskeel osa keelest, mida inimesed
igapäevaselt kasutavad. Keele arengu suundumusi on oluline uurida, et oleks võimalik aimata,
milliseks keel tulevikus kujunema hakkab ja mis kursil muutused toimuvad.
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Eesnimed Tallinna Reaalkoolis
Greete Jakobson, 12. klass
Tallinna Reaalkool
Juhendaja: Anu Kell (Tallinna Reaalkool)

Käesoleva uurimistöö eesmärgiks on võrrelda Tallinna Reaalkooli õpilaste eesnimede tähendusi
ja päritolupiirkondi, nende populaarsust erinevates kooliastmetes, saada teada, mille põhjal
valitakse lastele eesnimesid Tallinna Reaalkooli õpilaste näitel ning uurida, kui palju teavad
eelnimetatud teemadest õpilased ise.
Uurimistöös esitati kolm uurimisküsimust:




millisest piirkonnast on pärit enim eesnimesid Tallinna Reaalkoolis;
mille alusel on Tallinna Reaalkooli õpilastele pandud kõige rohkem eesnimesid;
millised mehe- ja naisenimed on kõige populaarsemad Tallinna Reaalkoolis.

Uurimistöös analüüsiti Tallinna Reaalkooli 142., 139., 136. ja 133. lennu õpilaste eesnimede
tähendusi ja päritolupiirkondi Raivo Seppo „Eesti nimeraamat“ ja Edgar Rajandi „Raamat
nimedest“ abil, samuti kasutati veebilehekülge behindthename.com. Õpilaste eesnimede
populaarsuse analüüsimiseks võrreldi nimesid lennu- ja koolisiseselt ning statistikaametiga.
Õpilaste eesnimede panemise põhjuseid ja õpilaste teadlikkust oma nimest analüüsiti küsitluse
abil, mis viidi läbi eelnimetatud lendudes.
Uurimistöös selgus, et enim eesnimesid Tallinna Reaalkoolis on pärit heebrea keelest ehk
Iisraeli/Lähis-Ida piirkonnast, veel olid kõikides lendudes populaarsed kreeka, germaani ja
ladina piirkondade nimed. Kõige rohkem eesnimesid antakse õpilastele perekonnapärimuse
ehk esivanemate, sugulaste või perekonna järgi. Teine suurem põhjus, mille järgi eesnimesid
õpilastele antakse, on nime meeldivus vanematele, kus ei panda kellegi ega millegi järgi nime.
Uurimistöös leiti ka nelja lennu andmetel kõige populaarsemad mehe- ja naisenimed, milleks
on Tallinna Reaalkoolis Karl ja Maria.
Uurimistöös kogutud andmed annavad võimaluse järgmisteks uurimusteks, kuidas on seotud
omavahel eesnimede päritolupiirkond ning nende tähendus. Edasi saab uurida ka, kuidas
muutuvad aja jooksul õpilastele nime andmise motiivid.
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Kujundav hindamine ja tagasiside Põltsamaa ühisgümnaasiumi 10.-12. klassides
Kelli-Karita Jefimov, 12. klass
Põltsamaa Ühisgümnaasium
Juhendaja: Agne Kosk (Põltsamaa Ühisgümnaasium)

Kujundav hindamine on hindamisviis, kus õpilane ja õpetaja on kui partnerid. Nad teevad kõike
koos ja pürgivad ühise eesmärgi poole. Kujundav hindamine on õppetöö põhjalik analüüsimine
ja tagasiside andmine. Tagasiside peab olema lapsele arusaadav, asjakohane, täpne, tugevusi
ja nõrkusi esiletoov ning kindlasti motiveeriv. Kujundav hindamine sisaldab asjalikku nõu, mis
aitab pürgida soovitud tulemuseni.
Töö hüpotees oli, et Põltsamaa Ühisgümnaasiumi gümnaasiumiastme õpilaste hinnangul
tagasisidestatakse suuremaid õpiülesandeid vastavalt kujundava hindamise põhimõtetele ja
PÜG-i hindamine ja tagasisidestamine vastab õpilaste ootustele. Sellest tulenevalt uurisingi
hindamist, kujundavat hindamist ja sellega tihedalt seotud tagasisidestamist.
Uurimuslikus osas küsitlesin Põltsamaa Ühisgümnaasiumi gümnaasiumiastme õpilasi.
Minu püstitatud hüpotees pigem ei pidanud paika. Õpilaste arvates tagasisidestatakse töid
vähem kui nad tahaksid ja nad sooviksid kindlasti rohkem individuaalset tagasisidestamist. Nad
ei soovi nii palju üldistamist. Selgus ka, et kui tagasisidestada, siis kirjalikult töö peale või
kirjutada Stuudiumisse. Õpilased sooviksid rohkem kiitmist ja nõu andmist. Seega tundub, et
meie koolis on levinud pigem traditsiooniline hindamine kui kujundav hindamine. Kooli
hindamisjuhendis küll leidub eraldi peatükk, kus on kirjas, et peab kujundavalt hindama, kuid
seda siiski ei ei kasutata meie koolis nii palju, vähemalt õpilaste arvates.
Kindlasti oleks kujundava hindamise kohta veel palju uurida ja teada saada, sest minu töö
keskendub vaid killukesele sellest. Näiteks võib uurida õpetajate täpset käekäiku, mida nad
tööle päriselt kirjutavad. Samal teemal võib teha kordusuuringu ka põhikoolis või viia läbi sama
küsitlus paari aasta pärast, et teada saada, kas midagi on muutunud.
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Loomsete ja taimsete valguallikate keskkondlike hinnasiltide väärtused sealiha,
lehmapiima ja põldherneste näitel
Kirke Joamets, 11. klass
Hugo Treffneri Gümnaasium
Juhendajad: Ülle Seevri (Hugo Treffneri Gümnaasium)
Stend 19

Põllumajandusel kui suure osakaaluga majandussektoril on suur roll globaalses soojenemises.
Seega mõjutavad tarbijad oma toitumisvalikutega otseselt kliimat ja keskkonda. Kuna
praegused hinnasildid poes ei kajasta antud toiduaine tootmisega kaasnevate
keskkonnamõjude suurust, puudub tarbijal selge ja lihtsasti arusaadav informatsioon toiduaine
keskkonnamõjude kohta.
Antud uurimuse eesmärgiks oli hinnata kolme valguallika – sealiha, lehmapiim ja põldherned –
tootmisel kaasnevaid keskkonnakulusid nelja põhilise mõju – energiakulu, veekulu,
kasvuhoonegaaside emissioonid ja maakasutus – suuruse näitel ning nendele omistada
rahalised väärtused, et kujuneks välja iga toiduaine jaoks keskkondlik hinnasilt.
Keskkonnakuludele rahalise väärtuse omistamiseks kasutati eelnevaid hinnanguid vastava kulu
sotsiaalsele hinnale.
Uurimuse tulemusena saadud keskkondlikke hinnasiltide abil saab tarbija lihtsasti hinnata
toiduainete tootmisel kaasnevaid mõjusid keskkonnale. Saadud keskkondlikke hinnasilte saab
liita poes olevale hinnale, mille tulemuseks on selline hinnasilt, millesse on arvestatud lisaks
tootmiskuludele ja kasumile ka keskkonnamõjud. Kui sellele tulemusele omakorda liita ka
riiklike toetuste rahaline väärtus, saab tarbija hinnata, kui palju ta tegelikult maksma peaks, kui
riik ei toetaks erinevaid põllumajandusettevõtteid ning ei alandaks kunstlikult seeläbi ka
keskkonnale kahjulike toodete hinda.
Sealiha keskkondlikuks hinnasildiks kujunes 2,36 eurot kilogrammi kohta, lehmapiimal 0,67
eurot kilogrammi kohta ning põldhernestel 1,36 eurot kilogrammi kohta. Võrreldes
keskkondlikke hinnasilte ka energiaühiku ning valgumassiühiku kohta, selgus, et loomsete
toiduainete tarbimine valguallikana on keskkonnale kahjulikumad kui taimsed valguallikad
(põldherned). Seega saab teha üldistava järelduse, et taimetoitlase toidulaud on
keskkonnasõbralikum kui lihasööja oma. Samuti oli näha, et kõigi kolme uuritud toiduaine
keskkondlikud hinnasildid olid suuremad kui vastavad praegused kokkuostuhinnad.
Suurendamaks tarbija teadlikkust toiduainete keskkonnamõjudest oleks vaja antud teemat
edaspidi põhjalikumalt uurida. Tuleks koostada keskkondlike hinnasiltide hinnanguid ka teiste
toiduainete kohta, ideaalis erinevate ettevõtete kohta eraldi. Arvestuses tuleks kajastada
võimalikult palju erinevaid keskkonnamõjusid ning kasutada täpsemaid rahalise väärtuse
hinnanguid iga keskkonnamõju jaoks.
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Verevi järve soojus ja keemiline kihistus, selle muutused aastakümnete jooksul ning
tulevikuprognoos
Pilleriin Jukk, 12. klass
Hugo Treffneri Gümnaasium
Juhendajad: Toomas Kõiv (Eesti Maaülikool),
Hele Kiisel (Hugo Treffneri Gümnaasium)
Stend 20

Ökosüsteemi toimimise seisukohalt on veekogude kihistumine väga oluline nähtus, sest
kihistunud ja segunev järv talitlevad sootuks erinevalt. Elva linnas asuvas Verevi järvel on head
looduslikud eeldused kihistumiseks. Aastakümneid on järv olnud tugeva inimmõju all ning selle
pärandina on järve vette ja põhjasetetesse salvestunud hulgaliselt toitaineid. Kahjuks ei kuulu
Verevi järv keskkonnaseire püsivaatlusjärvede hulka ning viimased seireandmed pärinevad
aastast 2012. Kuna järve ökoloogilise seisundi ja seeläbi puhkemajandusliku väärtuse määrab
just kihistumise teke ja selle püsivus, siis on järve tulevikku prognoosides oluline teada
protsesse ja tegureid, mis kihistumist mõjutavad.
Uurimistöö tulemusena sooviti leida vastust küsimustele, kas Verevi järv kihistub võrreldes
teiste Eesti väikejärvedega erinevamalt ning kas 2000. aastal täheldatud kevadise segunemise
ära jäämine oli juhuslik nähtus või pigem reegel taolise ökosüsteemi puhul. Järve varasemate
vaatluste ja ilmaandmete võrdlemisel püüti anda tulevikuprognoos lähtuvalt kliimamuutustest.
Töö käigus uuriti Verevi järve kihistumise kujunemist ja kadumist 2017. aasta jäävabal perioodil.
Selleks paigutati järve automaatseirejaam ning koostati uus sügavuskaart. Lisaks kasutati 2017.
aastal riikliku seire käigus mõõdetud hüdrokeemilisi ja elustikunäitajaid ning varasemate
aastakümnete jooksul andmebaasidesse kogunenud mõõtmiste andmeid.
Verevi järve pidevmõõtmised näitavad, et veekogu pole nii tugevalt kihistunud, kui eelnevalt
arvati. Märkimisväärne on üldlämmastiku ja -fosfori hulk hüpolimnionis, mis on püsinud pärast
2001. aasta hüppelist langust stabiilsena. Kõrvutades põhjasetete fosforisisaldust teiste Eesti
eutroofsete järvedega on üldfosfori hulk Verevis palju väiksem. Lisaks seavad uurimistulemused
kahtluse alla selle, et Verevi järv võiks olla osaliselt meromiktne ehk jätta ära kevadisi
segunemisi. Kliima soojenemisel on olemas seos Verevi järve kihistumise stabiilsusega. Kuna
pikema perioodi vältel on ilmad soojemad, on ka kihistumisperiood pikem. Samas pole
kihistumine suve alguses järves veel tugev, vaid on muutlik. Seetõttu võib juhtuda, et suvel
jaheda ilma korral toimub veekogu segunemine ning muidu hüpolimnioni lukustunud toitained
on toiduks fütoplanktonile ja makrofüütidele, mille tagajärjel toimub veekogu vohamine.
Soojade ilmade puhul on aga veekogu tugevalt kihistunud ning toitained lukustunud
hüpolimnioni.
Tulemused näitavad selgesti, et pidevmõõtmisi tuleks hakata rakendama kihistuvate
väikejärvede seires. Praegune riiklik seireprogramm, kus veetemperatuuri mõõdetakse vaid
neljal korral aastas, ei suuda ammendavalt peegeldada soojuskihistumist. Viimane on aga
peamine tegur, mis määrab selliste järvede ökosüsteemide toimimise ja seisundi. Kriitiliselt
tuleks ka üle vaadata senised järvede sügavuskaardid. Erinevused Verevi järve uue ja vana
sügavuskaardi vahel on samuti märgiks, et pea 90 aastane kaardimaterjal tuleks asendada uue
ja täpsemaga.
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Piiri mõiste käsitlemine Emil Tode romaanis „Piiririik" ja Friedebert Tuglase romaanis
„Felix Ormusson"
Saara Liis Jõerand, 12. klass
Vanalinna Hariduskolleegium
Juhendaja: Krista Nõmmik (Vanalinna Hariduskolleegium)
Stend 21

Uurimistöö eesmärgiks on võrrelda piiri mõiste käsitlemist Friedebert Tuglase „Felix
Ormussonis“ ja Emil Tode „Piiririigis“ ja uurida, kuivõrd need 80-aastase vahega kirjutatud
romaanid oma temaatikalt üksteisega sarnanevad. Kuna „Piiririigis“ on piir otsene sümbol,
„Felix Ormussonis“ pole seda aga kordagi omaette teemana käsitletud, asetan „Felix
Ormussoni“ Tode romaani taustale ja näitan, milliseid paralleele on võimalik luua.
Kasutan teose lähilugemise meetodit. Lähtudes ühest Juri Lotmani piiridefinitsioonist, mille
esitan esimeses peatükis, olen jaotanud teise peatüki kolmeks alapeatükiks, kus uurin piiri
erinevate nähtuste vahel ja nende tähendust peategelase jaoks. Nendeks piirideks on kodu ja
välismaa piir, kujutluse ja reaalsuse ning peategelase mina ja ümbritseva maailma vaheline piir.
Vaatlen lähemalt, kuidas peategelane kummaski teoses selle piiriga suhestub, kas ja kuidas ta
seda ületab ning millist rolli see piir romaani süžees mängib.
Nii Emil Tode „Piiririigi” kui Friedebert Tuglase „Felix Ormussoni“ tegevus toimub suurte
ühiskondlike muutuste ajal ehk ka ajaliselt „piiril” – esimene vahetult pärast Nõukogude Liidu
lagunemist, teine enne esimese maailmasõja algust, mil Eesti iseseisvaks riigiks kuulutamiseni
jääb vaid mõni aasta. Mõlemas teoses vaadeldakse Eestit Euroopa piiririigina ja see mängib
minategelaste identiteediotsingutes suurt rolli. Ka piir kujutluse ja reaalsuse vahel on mõlemas
hägune, „Piiririigis” otseselt, Felix Ormussonis kaudsemalt mõtte ja teo vahelise piiri kaudu.
„Piiririigi” jutustaja tahab piiridest välja pääseda ehk elust eemale saada, Felix Ormusson aga
sisse ehk sellele veel lähemale.
Kokkuvõttes on teosed piiri mõistest lähtudes edukalt võrreldavad. Pealtnäha väga erinevate
romaanide probleemistik ja peategelaste sisemaailm taanduvad sarnastele alustele, vaatamata
täiesti erinevale keskkonnale ja ajaloolisele taustale. Usun, et kui edasi uurides tuua võrdlusse
veel teisi eesti teoseid ja kultuurinähtusi, saaks teha järeldusi ka eestlaste identiteedi kohta.
Oleme me ju ikka olnud „piiririik” ja see mõjutab kindlasti meie maailmanägemust.

45

Sotsiaalmeedia kasutamine Viljandi põhikooli- ja gümnaasiuminoorte seas
Äli Agnes Järve, Liisa Toomingas, 12. klass
Viljandi Gümnaasium
Juhendaja: Raili Toikka-Tamm (Viljandi Gümnaasium)
Stend 22

Sotsiaalmeedia on tänapäeval aina enam kasutatav mõiste, mida nii ülistatakse kui ka
laidetakse. Kõigest paarikümne aastaga on saanud sotsiaalmeediast paljude elude lahutamatu
osa, mis tähendab, et sotsiaalmeedial on võim inimeste elu suurel määral mõjutada. Autoreid
viis sellise teema juurde tähelepanek, kuidas mõned lapsed on nutiseadmetest sõltuvuses, mis
toob kaasa suutmatuse ja tahtmatuse leida tegevust päris elus.
Paralleelselt tekkis mõte uurida täpsemalt sotsiaalmeedia mõju põhikooli- ja
gümnaasiuminoortele, sest see on küllaltki vähe uuritud, aga ajakohane teema ja peamised
sotsiaalmeedia tarbijaskonna moodustavad noored. Samuti on oluline tõsiasi, et tänapäeva
maailm on läbi põimunud uute tehnoloogiatega, sealhulgas sotsiaalmeediaga, ning isegi suure
tahte korral pole võimalik kõigist uutest tehnoloogiatest täielikult eralduda. Seetõttu on vajalik
mõista sotsiaalmeedia tähendusi meie elus ning kuhu see meid viia võib.
Peamiseks töö eesmärgiks oli selgitada välja Viljandi põhikooli- ja gümnaasiuminoorte
sotsiaalmeedia kasutamisharjumused. Selleks korraldati Viljandi Gümnaasiumis ja Viljandi
Jakobsoni Koolis internetipõhine küsitlus.
Küsitluses osalenud noored on üpris aktiivsed sotsiaalmeedia kasutajad, veetes sotsiaalmeedias
tihti üle kahe tunni. Koolitundides kasutatakse seda küll vähe, aga õppimise ajal on telefon tihti
kõrval ligi pooltel vastanutest. Õpilased on teadlikud sotsiaalmeediaga kaasnevatest ohtudest
ning nende poolt avaldatav informatsioon on enamasti nähtav ainult sõpradele ja jälgijatele või
hoitakse täiesti privaatsena. Nooremad õpilased on sotsiaalmeedias privaatsemad ja kasutavad
seda üldiselt vähem kui vanemad õpilased. See-eest teadvustavad vanemad õpilased
sotsiaalmeedia mõju rohkem kui nooremad, mis kajastub tulemustes, et nad püüavad
kasutusaega tihedamini piirata ja hindavad sotsiaalmeedia mõju nii hinnetele kui ka
keskendumisele suuremaks. Sotsiaalmeedia ei ole vastanutele enamasti põhjuseks lükata edasi
igapäevaseid ülesandeid ega takistuseks sõpradega välja minemisele. Üldiselt hinnatakse enda
vahetut suhtlemisoskust heaks ning eelistatakse pigem just näost näkku suhtlust. Sellest
hoolimata tuuakse välja mitmeid sotsiaalmeedia kaudu suhtlemise eeliseid ning suheldakse
meeleldi ka sotsiaalmeedia vahendusel.
Edasisteks uurimisvõimalusteks on näiteks uurida nooremate laste sotsiaalmeedia kasutamist,
teemaviidete (ingl. k hashtag) kasutamistrende noorte seas või teha kordusuuring eesmärgiga
jälgida noorte sotsiaalmeedia kasutamise muutumist aja jooksul.
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Räpina Ühisgümnaasiumi 11.klassi õpilaste teadlikkus gluteenitalumatusest
Pilleriin Jäämets, 12. klass
Räpina Ühisgümnaasium
Juhendaja: Karin Tuul (Räpina Ühisgümnaasium)

Mul tekkis huvi välja selgitada, milline on Räpina Ühisgümnaasiumi 11. klassi õpilaste teadlikkus
gluteenitalumatuse kohta. Kas õpilased on teadlikkud selle haiguse sümptomitest ning, et seda
võib esineda igalühel meist.
Nendele küsimustele vastute saamiseks kasutasin küsimustikku, mis koosnes kümnest
küsimusest (vt. lisa1). Küsimustiku viisin läbi Räpina Ühisgümnaasiumi 11. klassi õpilaste seas.
Minu uurimistöö koosneb teoreetilisest ja uurimuslikust osast. Teoreetilises osas tutvustan
gluteeni olemust, kirjutasin gluteenitalumatuse ehk tsöliaakia ajaloost ning haiguse tunnustest
ning kuidas see mõjutab gluteenitalumatusega inimest. Uurimuslikus osas viisin läbi
küsimustiku ning neljandas peatükkis tegin saadud uurimistulemustest järeldused. Viiendas
peatükis tõin välja kokkuvõtte intervjuust toitumisnõustajaga. Lisana on esitatud uurimusliku
osa jaoks kasutatud küsimustik.
Uurimistöö järeldusena võin öelda, et Räpina Ühisgümnaasiumi 11. klassi õpilased on teadlikud,
et gluteenitalumatus on nisu, rukki, odra ja kaera talumatus. Veel teavad Räpina
Ühisgümnaasiumi 11. klassi õpilased, et gluteenitalumatuse sümptomiteks on krooniline või
perioodiline kõhulahtisus, kõhnunemine, kasvupeetus ja kõhupuhitus. Õpilased on teadlikud,
et sellel haigusel puudub täielik ravi, kuid sellega on võimalik elada, kui jälgida ette nähtud
toitumissoovitusi. Üks 11. klassi õpilastest on pidanud gluteenivaba dieeti ning kellelgi nende
lähedastest ei esine gluteenitalumatust.
Minu seatud hüpotees ei leidnud kinnitust ja õpilased olid palju teadlikumad
gluteenitalumatusest, kui mina arvasin.
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Hugo Treffneri Gümnaasiumi õpilaste teadlikkus globaalprobleemidest
Meeri Jürgenson, 12. klass
Hugo Treffneri Gümnaasium
Juhendaja: Triin Ulst (Hugo Treffneri Gümnaasium)
Stend 23

Käesolevas uurimistöös uurisin ma Hugo Treffneri Gümnaasiumi õpilaste teadlikkust
globaalprobleemidest. Selle uurimusega soovisin välja selgitada, millised on õpilaste teadmised
globaalprobleemide tõsiduse kohta ja kas neile on jäänud mulje, et olukord on pigem
negatiivsem või positiivsem. Peale selle soovisin teada saada, kuidas õpilased
globaalprobleemidesse suhtuvad ja kui tähtsaks nad neid peavad ning kust ammutavad nad
informatsiooni globaalprobleemide kohta. Globaalprobleem on ülemaailmne oht inimkonnale,
mis on tekkinud mitmesuguste mõjurite kuhjumisel ja koostoimel ning mille ületamine eeldab
kas kogu inimkonna või suurte regioonide elanikkonna kestvaid jõupingutusi. Leian, et
igapäevaselt ei leia need probleemid piisavalt laia kajastust ning aeglased ja püsivad muutused
globaalsetes trendides jäävad suurema tähelepanuta.
Uurimuse läbiviimiseks koostasin 17 küsimusega küsimustiku Google Forms’i keskkonnas.
Küsimustikus oli nii faktiküsimusi kui ka selliseid küsimusi, kus sai ise oma arvamust avaldada.
Küsitluses esitasin kõik küsimused valikvastustega, et näha õpilaste ligikaudset hinnangut
globaalprobleemide suurusele. Palusin koolikaaslastel sellele vastata ja sain vastused 271
õpilaselt. Uurimusega soovisin leida kinnitust neljale hüpoteesile: enamik olukordi hinnatakse
tegelikust halvemaks, humanitaarsuuna õpilased on kõnealustest probleemidest kõige
teadlikumad, 12. klass on teadlikum kui 10. ja 11. klass, õpilased peavad globaalprobleeme
oluliseks ja arvavad, et neid ei käsitleta koolis piisavalt.
Küsimustiku tulemusi analüüsides selgus, et enamasti hindavad õpilased globaalprobleeme
tõsisemaks, kui need tegelikult on. Kahe kolmandiku vastuste puhul hinnati olukorda
halvemaks. Selle võib olla põhjustanud meedia, mis rõhutab eelkõige negatiivseid olukordi.
Klassidevahelised erinevused ei olnud eriti suured, millest võib järeldada, et teadlikkus
globaalprobleemidest ei olene vanusest ega klassist. Lisaks olid õpilased arvamusel, et
teadlikkus globaalprobleemidest on oluline ja kasulik. Seejuures leiti ka seda, et koolis neist
probleemidest piisavalt ei räägita, kuigi see oleks tähtis. See näitab, et õpilased teavad, et
kõnealustest teemadest teadlik olemine annab neile eelise ja nad peavad seda tähtsaks.
Minu arvates on edaspidi vajalik, et õpilaste silmaringi laiendataks globaalprobleemide
käsitlemisega. Käesoleva uurimuse tulemusi arvesse võttes võiks edaspidi uurida seda, miks on
õpilastel pigem negatiivne maailmapilt, ja kas kooligeograafia pigem tugevdab või nõrgendab
seda arusaama.
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Erinevate esemete reageerimine karastusjoogi Coca-Cola sees kuue päeva jooksul
Loretta Kaart, 7. klass
Gustav Adolfi Gümnaasium
Juhendaja: Helina Reino (Gustav Adolfi Gümnaasium)

Ma jälgisin katse käigus, mis juhtub erinevate esemetega Coca-Cola sees kuue päeva jooksul.
Otsisin katse tegemiseks kümme erinevat eset. Selle teema valisin sellepärast, et ma olen ammu
seda katset teha tahtnud ja mind haaras huvi teada saada, mis nende asjadega juhtub. Minu
uurimistöö eesmärk on näidata inimestele, mida nad joovad. Kas juhtub nii, et mingi asi sulab
või hoopis lahustub ära? Kas mõne asjaga ei juhtu midagi? Kas võib tekkida hallitus või mõni
muu reaktsioon? Kõikidele uurimisküsimustele sain katse lõpus vastuse. Kõik esemed
reageerisid joogi sees väga erinevalt ning see üllatas mind.
Hüpotees oli, et erinevatel objektidel toimuvad erinevad muutused ja enamus asjadele
suhkrune Coca-Cola midagi teeb.
Katse kestis 6 päeva, mille jooksul jälgisin 10 objekti muutusi Coca-Colas: Toores vutimuna, ilma
kooreta, hammas koos plommiga, juustepahmakas kammi küljest, Elgydium hambapasta, valge
plastlusikas, kastanimuna, aed-kuukressi kõder, teeküünal, viiesendine münt, kasutamata
tuletikk.
Karastusjook Coca-Cola tekitas minu katses enamus objektidele reaktsiooni ja sellest võib
järeldada, et inimorganisimis tekitab see jook samuti teatud muutused. Uurimistöö tegemise
käigus sain uut informatsiooni selle kohta, mis juhtub pärast Coca-Cola joomist tunni aja jooksul
inimese kehas.
Uurimustööd oli huvitav teha, sest katsed on mulle alati põnevad tundunud. Selle konkreetse
katse tegemine oli vahva väljakutse, sest ettevalmistustöö esemete leidmisel oli nii tore töö.
Sain katse teostamiseks ise välja valida mulle huvi pakkuvad esemed.
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Suitsu- ja räästapääsukeste loendusest Saaremaal Pihtla vallas aastatel 1995 ja 2017
Kalev Kaasik, 9. klass
Saaremaa Ühisgümnaasium
Juhendaja: Inge Vahter (Saaremaa Ühisgümnaasium)
Stend 24

Selleks, et mõista pääsukeste arvukuse muutusi, on vaja aeg-ajalt läbi viia uuringuid. Saaremaa
Ühisgümnaasiumis olid säilinud 1995. aastal läbiviidud suitsu- ja räästapääsukeste
loendusandmed Saaremaal asuva Pihtla valla 57 majapidamise kohta. Nüüd tekkis mõte uurida,
kas ja kui palju on pääsukeste pesitsemises tekkinud umbes 20 aasta jooksul muutusi. Tookord
tegi vaatlusi Saaremaa Ühisgümnaasiumi õpilane Lee Trei.
Uurimistöö eesmärk oli koguda suitsu- ja räästapääsukeste pesitsusandmeid 2017. aasta kohta
ning võrrelda saadud andmeid 1995. aasta andmetega. Uurimisküsimusena taheti kontrollida
väidet, et seoses põllumajanduse ümber-organiseerimisega ja külades loomapidamise
kadumise tulemusena on pääsukeste arvukus vähenenud.
Pääsukestele algas 2017. aasta pesitsusperiood rändelt tagasipöördumise hilinemise tõttu
umbes kaks nädalat hiljem kui tavaliselt. Putukaid oli vähe, ilm oli mais ja juunis suhteliselt jahe.
Vaatlusi sai läbi viia 55 majapidamises. Suitsupääsuke pesitses 27,27% majapidamisest, 1995.ndal aastal pesitses suitsupääsukesi 38,50% majapidamistes. Keskmiselt oli lennuvõimestunud
poegi 2017. aastal pesas 3,48, 1995. aastal 4,13. Kui 2017. aastal pesitses uuritaval alal kokku
23 suitsupääsukeste paari, siis 1995. aastal oli samal alal pesitsemas 44 paari. Seega on langus
olnud suur. 2017. aastal oli 55-st uuritud paigast loomapidamist vaid 11. majapidamises (20%),
millest neljas olid ainult kodulinnud. 1995. aastal oli loomapidamist 57-st paigast 38-s
majapidamises, s.o 66,7%. Suitsupääsukeste pesi oli nendes majapidamistes 1,9 korda rohkem,
kui oli ilma loomapidamiseta majapidamistes. Seal kus varem peeti loomi ja nüüd enam ei
peeta, on ka suitsupääsukesed enamasti ära kadunud. Seega suitsupääsukeste arvukus sõltub
oluliselt loomapidamisest.
Räästapääsukesi oli 55 uuritavas kohas kokku kõigest kolm, võrreldes aastat 2017 aastaga 1995,
on räästapääsukeste arvukus väga suures osas langenud. Aastal 1995 oli räästapääsukeste pesi
kokku 88. Kahekümne kahe aastaga on räästapääsukeste arvukus vähenenud 96,6% võrra. Kui
suitsupääsukesed pesitsesid enamasti oma vanades pesitsuspaikades, siis kolm ainsat
räästapääsukese paari olid leidnud uued pesitsemiskohad. Inimeste suhtumine pääsukestese ei
ole nende aastatega mutunud, kevadeti oodatakse pääsukesi ja avatakse uksi ja aknaid, et
linnud saaksid pesitsema tulla.
Töö eesmärgid täideti ja hüpotees leidis kinnitust. Vaatlejad märkisid, et pääsukeste arvukus on
vähenenud. Põhjustena võib märkida ka monokultuuride laiaulatusliku kasvatamist, ühistute
loomalautade vähenemist ja koondumist suuremateks, kus enam loomad ei käi karjamaal, ka
euronõuetest kinnipidamist ja selle tõttu pääsukeste pesade hävitamist. Üllatuslikult leiti, et
suitsupääsukesed on omaks võtnud bussiootepaviljonid, seda ka inimasustusest kaugemal. Et
teha põhjalikumat analüüsi, peaks vaatlusi mõne aasta järel kordama. Eesti vabariigi sajandal
sünnipäevaaastal võiksid kõik loodusesõbrad luua meie rahvuslinnule sobivamaid
pesitsustingimusi.
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Toatemperatuurse fosforestsentsisüsteemi valmistamine ja iseloomustamine
Joosep Kaimre, 12. klass
Hugo Treffneri Gümnaasium
Juhendajad: Erki Enkvist (Tartu Ülikool),
Eha Paabo (Hugo Treffneri Gümnaasium)
Stend 25

Käesoleva uurimistöö keskmes oli fosforestsents − valguse pikemaajalisem kiirgumine ainest,
mille molekulid on eelnevalt viidud ergastatud olekusse. Pikem kiirgumine annab
fosforestsentsile palju kasutusvaldkondi valgusallikates, sensorites, turvasüsteemides ja
meditsiinis. Samas on fosforestsents toatemperatuuril hapniku juurdepääsu ja molekulaarsete
liikumiste tõttu kergesti häiritav, mistõttu leidub vähe toatemperatuurseid
fosforestsentsisüsteeme. Neis sisalduvad tihti raskemetallid, mille kõrge hind või toksilisus
piirab süsteemide kasutusvõimalusi. Nimetatud puuduste lahendamine aitab kaasa
toatemperatuursete fosforestsentsisüsteemide kasutajasõbralikumaks muutmisele.
Uurimistöö eesmärk oli luua orgaaniline toatemperatuurne fosforestsentsisüsteem, mille
sünteesiskeem oleks lihtne ja kasutaks odavaid lähteaineid. Suhteliselt nõrka fosforestsentsi
sooviti muuta efektiivsemaks kasutades doonori ja aktseptori vahelise energia üleminekul FRETi (Förster resonance energy transfer). Töös kirjeldatakse loodud fosforeeruva süsteemi optilisi
omadusi. Ergastatud aine tripletset seisundit stabiliseeriti PVA-sse dopeerimisega, et
vähendada hapniku ligipääsu ja takistada molekulaarseid liikumisi.
Sünteesiskeemide koostamine ja analüüsimine toimus Tartu Ülikooli biokeemia laboris.
Teostatud sünteesid jagunesid kolme gruppi: fosforeeruva ühendi süntees, värvaine süntees
ning nende kahe aine ühendamine. Lõpuks saavutati toimiv sünteesiskeem, mis andis soovitud
produkti.
Valmistatud materjalil mõõdeti ergastusspektri maksimum (324 nm), kiirgusspektri maksimum
(550 nm) ning fotoluminestsentsi eluiga. Välja töötatud fosforestsentsimaterjalil on suhteliselt
lühike kiirguse eluiga ( 𝜏𝐷𝐴 =95 ± 4 μs). Aines toimunud triplett-singlet FRET-i efektiivsus oli väga
kõrge - üle 99%. See muudab antud materjali kasutuse väga efektiivseks.
Välja töötatud süntees pole siiski veel ideaalne, sest osad etapid on tööstuslikul skaalal raskesti
kasutatavad. Edasistes uurimistöödes on võimalik sünteesiskeemi optimeerida. Sünteesiskeemi
suur eelis on lähteainetena kasutatud reagentide madal hind.
Käesolevas uurimistöös välja töötatud materjali on võimalik kasutada orgaaniliste LED-ide
(OLED) valmistamisel, sest suhteliselt lühike kiirguse eluiga on selleks sobilik. Materjalis
kasutatud PVA kiled on paindlikud ning seega sobivad eri kujuga OLED ekraanide
valmistamiseks.
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Mobiilirakendused ehk äpid põhikooli III kooliastme õpilaste nutiseadmetes
Kristo Kakkum, 8. klass
Aste Põhikool
Artur Medri, 7. klass
Saaremaa Ühisgümnaasium
Juhendajad: Inge Vahter (Saaremaa Ühisgümnaasium),
Ülle Soom (Aste Põhikool)

Uuringud näitavad, et keskmine inimene võtab telefoni välja umbes 150 korda päevas. Enamus
sellest ajast kulub äppide kasutamisele ja nutiseadmetes möödub paljudel umbes kolmandik
päevast. Sõna äpp on suupärasem variant sõnast aplikatsioon – tarkvara või programm, mis on
reeglina kasutatav mobiilseadme puhul. Äpi mõistet sõnastatakse ka järgmiselt: äppideks ehk
rakendusteks nimetatakse mobiiltelefonis kasutatavaid programme. Äpi eesmärk on teha
telefonikasutaja elu lihtsamaks ja mugavamaks. Mobiiliäpp võimaldab teha mingeid toiminguid
täpselt telefoni ekraanile mõeldud keskkonnas ning lisada telefonile funktsioone, mida algselt
polnud. Rakenduste valik tänapäeva telefonides on lai, need on mõeldud näiteks
algklassilastele, suurematele õpilastele, täiskasvanutele. Äppidest on saanud juba kõigile osa
meie elust ja ka vanemaealised üritavad uuenduslikku tehnoloogiamaailma siseneda.
Uurimistöö autoreid huvitas, milliseid äppe kasutavad põhikooli 7.-9. klassi õpilased. Kuna töö
autorid õpivad Saaremaa kahes erinevas koolis, siis maa- ja linnakooli õpilaste äppide
kasutamist oli huvitav teada saada. Järgmiselt uurimistöö eesmärkidest ja nende täitmisest:
1. anda kirjanduse põhjal ülevaade äppide mõistest, sobilikkusest ja vajalikkusest erineva
vanusega inimestele; eesmärk sai täidetud.
2. selgitada, miks mobiiltelefonide liigne kasutamine võib olla tervisele kahjulik; eesmärk sai
täidetud.
3. viia läbi küsitlus Saaremaa Ühisgümnaasiumi ja Aste Põhikooli 7.–9. klassi õpilaste seas ja
selgitada välja, milliseid äppe nemad kasutavad ning kuidas nad oma nutiseadmeid
käsitlevad ja hoiavad.
Enamik õpilasi on ohtudest ja riskidest teadlikud ja oskavad ka vastavalt käituda ehk neil on
olemas n.n. digikirjaoskus. Positiivne oli teada saada, et paljud õpilased kasutavad nutiseadet
uudiste lugemisel. E-kirjade lugemine väheneb, aga loodame, et E- raamat leia koha õpilaste
nutiseadmetes.
Uurimusega taheti kontrollida järgmisi hüpoteese:



Õpilased on oma nutiseadmetega iga päev liiga hõivatud ja seetõttu jääb muudele
tegevustele vähem aega; hüpotees sai tõestatud. Kokkuvõttes võib öelda, et on hõivatud ,
sest oli oma nutiseadmes 10 ja rohkem äppi.
Õpilased ei oska oma nutiseadmeid hästi turvata. Selgus, et tulemus on positiivne, sest
õpilased nii maal kui linnas oskavad kasutada oma nutiseadet turvaliselt.

Äppid on vajalikud ja teevad meie elu lihtsamaks, aga äppidega ei tohiks ka liialdada, sest muidu
võivad nutiseadmed hakkata segama meie igapäeva toimetusi.
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Makett: Pärnu Koidula Gümnaasiumi õpilaste vaba aja keskus
Kärt Kaljuvee, 12. klass
Pärnu Koidula Gümnaasium
Juhendajad: Heleri Saks (Pärnu Koidula Gümnaasium),
Jaan Jagomägi (Arhitektibüroo Pluss)
Stend 26

Praktilise töö käigus ehitati makett Pärnu Koidula Gümnaasiumi õpilaste vaba aja keskusest.
Töö käigus viidi Pärnu Koidula Gümnaasiumi õpilaste seas läbi anonüümne küsitlus, et muuta
loodav keskkond õpilassõrbalikuks ning noortepäraseks. Küsitlusele vastanute arv oli oodatust
väiksem, kuid sain väga palju erinevaid mõtteid. Projekti töömaht oli suur, seega ei sisaldanud
algne tööplaan täpseid kuupäevi. Antud projekt oli pikaajaline protsess, mis valmis kogu
õppeaasta jooksul. Vaatamata väikestele tagasilöökidele ning ootamatutele olukordadele sai
töö lõpptulemus minu arvates korralik ning ootuspärane. Kõik planeeritud elemendid said
teostatud. Ootamatud probleemid said lahendatud jooksvalt.
Tööplaani täiendamine ja muutmine toimus jooksvalt töö käigus. Esines planeerimatuid
viivitusi, mis lükkasid maketi lõpliku valmimise hilisemaks. Lisaks takistas tööprotsessi
paraleelne koolitöö, mis lükkas tihti plaane edasi.
Üheks mahulisemaks tööprotsessiks oli 3D mudelite printimine.
Tööprotsessi käigus omandasin oskused maketi ehitamises. Sain proovida kujundada uut
hoonet ning selle ümbrust. Õppisin, kuidas arvestada maja planeerimisel kõigi teguritega,
näiteks Päikese liikumise suunda või inimeste läbikäidavusega antud kohas. Tööd oli teostada
väga huvitav. Antud projekt oli fantaasiaprojekt, millel piiranguid polnud. Esimest korda sain
valmistada QR koodi, mille teostust tuli mitmeid kordi muuta. Ideede mõtlemise aeg oli huvitav.
Lisaks maketi ehitamisele sain külastada arhitektuuribürood ning tutvuda sealsete töötajatega
ja nende ülesannetega. Tehtud makettide ülevaateks külastasin Eesti Arhitektuurimuuseumi,
kus tutvusin erinevate valmistatud makettidega. Väga põnev oli näha vineerist detailide
graveerimist ning lõikamist laserite abil. Tööprotsessi kõige huvitavamaks etapiks oli maketi
kokku panemine, kuna sain seda teha oma kätega.
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Kümnevõistluse tehniliste alade maailmarekordikatsete tehnika korrektsus
Margit Kalk, 12. klass
Ülenurme Gümnaasium
Juhendajad: Evelyn Kostabi (Ülenurme Gümnaasium),
Anti Veermaa (OÜ DADA AD)
Stend 27

Antud uurimistöö eesmärk oli teada saada, kas kümnevõistluse tehniliste alade
maailmarekordikatsed on tehniliselt korrektsed või püstitati maailmarekord vaatamata
tehnikas esinevatele erisustele ning kas antud alade tehnikate kopeerimine on teistele
sportlastele tulemuslik.
Eesmärgi saavutamiseks analüüsiti kümnevõistluse tehniliste alade maailmarekordikatsete
videoid antud alade kaasaegsete tehnikakirjelduste abil. Programmi Movie Maker abil saadi
tehnikanüansid. Õpikuväljavõtetest analüüsi hõlbustamiseks tegi OÜ Dada AD
reklaamiagentuuri projektijuht Anti Veermaa programmi Adobe Illustrator abil
reproduktsioonid, mis tükeldati tehnikanüanssidele tuginedes. Võrdlus teostati vastavalt alade
tehnikakirjeldustele. Mõndade videote halva kvaliteedi tõttu (100 m, 110 m tõkkejooks,
kuulitõuge, 400 m ja kettaheide) ei olnud võimalik videoanalüüsi teostada. Seetõttu tuli eritlus
teha, kasutades internetis olevaid maailmarekordikatsete analüüse. Kettaheite analüüs saadi
siiski teostada algsel viisil tänu maailmarekordiomanikult Jürgen Schultilt endalt saadud
maailmarekordikatse piltväljavõtetele. Kuulitõuke maailmarekordiomanik ei vastanud töö
autori kirjale ning seetõttu ei olnud võimalik analüüsi teostada.
Töö käigus saadi teada, et kümnevõistluse tehniliste alade maailmarekordiomanike seas on
neid, kes jõudsid tulemuseni täiusliku tehnikaga (Usain Bolt, Wayde van Niekerk, Jürgen Schult
ja Aries Merritt), kuid on ka neid, kes suutsid püstitada maailmarekordi vaatamata esinevatele
erisustele tehnikas (Renaud Lavillenie, Javier Sotomayor, Mike Powell, Jan Železny). Jõuti
järeldusele, et iga inimese füüsilised faktorid on erinevad ning selle tõttu on ka tehnikad
erinevad. On ka maailmarekordiomanikke, kes kompenseerivad liigutusi, kuna nende kehale on
nii kas mugavam või ei lase füüsis lihtsalt vajalikku asendit hoida.
Lähtudes tulemustest, sai uurimistöö autori püstitatud hüpotees kinnituse:
maailmarekordiomanike tehnikaid ei tohiks jäljendada, vaid sportlastel tuleks leida oma
füüsisele vastvad tehnikanüansid parima tulemuseni jõudmiseks. Vastasel juhul ei pruugi
maailmarekordiomanike tehnika kopeerimine viia soovitud tulemuseni.
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Karksi-Halliste kihelkonna neiu rahvarõivaste valmistamine
Caro Kristiine Kallas, 12. klass
Tallinna Prantsuse Lütseum
Juhendaja: Anneli Oidsalu (Tallinna Prantsuse Lütseum)
Stend 28

Praktilise töö eesmärk oli valida välja ja seejärel valmistada isiklik, võimalikult autentne, ent
rahvatantsuks sobiv rahvarõivakomplekt, saada teadmisi rahvarõivaste ja nende valmistamise
kohta.
Tööprotsess algas allikatega tutvumisest. Lugesin rohkesti kirjandust rahvarõivaste, eriti
Mulgimaa rahvarõivaste kohta, ja külastasin Viljandi Muuseumi. Kõige suuremat abi saingi
sealse etnograafiakogu kuraatorilt Tiina Jürgenilt ja tema raamatust „Mulgi rahvarõivad“, aga
ka MTÜ Rahvarõivas kodulehelt (http://rahvaroivad.folkart.ee).
Loetud allikate põhjal valmis töö teoreetiline osa, mis kirjeldab üldiselt Eesti rahvarõivaid,
nende funktsiooni ja liigitust neljaks suuremaks rühmaks: Põhja-Eesti, Lõuna-Eesti, Lääne-Eesti
ja Lääne-Eesti saarte rahvarõivad. Täpsem ülevaade on antud Mulgimaa neiu rõivaosadest ning
Karksi-Halliste kihelkondades kantud neiu rahvariiete eripäradest võrreldes ülejäänud
Mulgimaa rõivastega. Teoreetilist osa illustreerivad fotod Eesti Rahva Muuseumi ja Viljandi
Muuseumi museaalidest.
Teine osa tööst põhjendab tehtud valikuid, kirjeldab sobivate käsitöötehnikate ja materjalide
leidmist ning rahvarõivaste valmimisprotsessi. Lisatud on ka pildid valminud
rahvarõivakomplektist.
Praktilise töö tulemusena valmis juhendaja ja rahvarõivaekspertide abil Karksi-Halliste neiu
rõivakomplekt, mis koosneb käsitööna tehtud seelikust, särgist, sukkadest, sukapaeltest,
peapaelast ja helmestest. Rõivaid valmistades parendasin või õppisin täiesti uusi käsitöövõtteid.
Karksi-Halliste neiu rahvarõivaste põhikomplektist jäi välja kirivöö, mida on plaanis kududa
praktilise töö väliselt. Lisaks on võimalik hiljem valminud rahvariidekomplekti täiendada nii
üleriiete, ehete kui ka abielunaise lisadega.
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Pilliroo tiheduse mõju rannaniidu liigirikkusele
Helina Karro, 11. klass
Pärnu Koidula Gümnaasium
Juhendajad: Elle Roosaluste (Tartu Ülikool),
Sirje Miglai (Pärnu Koidula Gümnaasium)
Stend 29

Uurimistöö eesmärgiks oli kindlaks teha, kas erineva pilliroo tihedusega rannaniidualadel on
erinev liigirikkus ja iseloomulike liikide summaarne osatähtsus. Töös on antud ka lühike
ülevaade rannaniitude olemusest, elustikust ja majandamisest.
Hüpoteesi kontrollimiseks kirjeldati riikliku niitude seire metoodika järgi 19 prooviala Pärnu
rannaniidu kaitsealal. Välitööd toimusid 2017.a. augustis-septembris. Töö käigus saadi teada,
et liigirikkus ja oli suurimal madalmurusal niidualadel väikseimad roostunud niidualadel.
Keskmise tihedusega pillirooga aladel on liigirikkus keskmine, kuid liikide arv ei erine palju
madalmurusast alast. Sellest järeldati, et seatud hüpotees (erineva pillirootihedusega
rannaniidualadel on erinev liigirikkus ja iseloomulike liikide summaarne osatähtsus) peab paika.
Kuna seireks valiti erinevas taastumisjärgus niidud, on neilt kogutud andmete põhjal võimalik
järeldada, et projekt URBANCOWS mõjus Pärnu rannaniidu looduskaitsealale hästi. Pikemalt
karjatatud kohtades on madalmurus rannaniit osaliselt taastunud, mujal taastumas. Edasiseks
uurimiseks on võimalik kõrvutada erinevate aastate seireandmeid ning teha kindlaks, kui palju
ja kui kiiresti taastub rannaniit ning kui intensiivne karjatamine on selleks piisav. Veel oleks
võimalik uurida pilliroo otsest mõju ümbritsevale kooslusele.
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Teatrialane oskussõnavara Sirbi teatriretsensioonides vahemikus 1957-2017
Kristiina Kase, 12. klass
Viljandi Gümnaasium
Juhendaja: Aili Kiin (Viljandi Gümnaasium)

Uurimistöö käsitles kultuurilehe Sirp nelja teatriretsensiooni vahemikus 1957–2017 ning
analüüsis nendes leiduvat teatrialast terminoloogiat. Uurimistöö teema valiti huvist selle vastu,
kui palju kasutatakse avalikus keeleruumis ja suurele lugejaskonnale suunatud erialatekstides
erialast terminoloogiat.
Töö põhiliseks eesmärgiks oli uurida, kui suure osa moodustab terminoloogia Sirbi
teatriretsensioonides võrreldes ülejäänud sõnavaraga. Uuriti ka seda, kas Sirbi teatriarvustustes
kasutatav oskussõnavara on pigem oma- või võõrsõnaline, ning millise struktuuriga termineid
kasutatakse kõige rohkem. Püstitati hüpotees, et erialasõnavara osatähtsus tekstis on pigem
väike ega ületa 5% piiri artikli sõnavara kogumahust. Samuti oletati, et kasutusel on pigem võõrja lihtsõnalised terminid.
Töö esimene peatükk analüüsis iga alusteksti eraldi ning teises peatükis tehti nelja vaadeldud
teatriretsensiooni põhjal üldistav analüüs, kasutusel oli kombineeritud kvalitatiivset ja
kvantitatiivset meetodit.
Leo Kalmeti arvustust lavastusele „Kuldne tõld” 1957, Lilian Velleranna arvustust lavastusele
„Kes kardab Virginia Woolfi?” 1977, Martin Kruusa arvustust lavastusele “Stseenid ühest
abielust” 1997 ja Meelis Oidsalu arvustust lavastusele „Kolm talve” 2017 analüüsides leidis
kinnitust, et terminoloogiat tõepoolest mõnevõrra kasutatakse: nelja retsensiooni näitel 5%
ulatuses kogu teksti sõnavarast ja pigem lihtsõnaliste terminitena, võõr- ja omasõnade kasutus
sõltub aga suuresti retsensendi keelekasutuse eripärast.
Valitud teemat on võimalik laiendada ja edasi uurida, kui käsitleda suuremat hulka Sirbi
teatriarvustusi, et teha üldisemaid järeldusi oskussõnavara kasutamise kohta. Süvendada saaks
ka sõnavara kvalitatiivset analüüsi, uurides näiteks kasutatud terminite tuntust lugejale ja
teatriterminite tähendusrühmade esindatust arvustustes. Suurema materjalihulga põhjal oleks
võimalik järeldusi teha ka teatriterminite ajas muutumise kohta.
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Harilik jugapuu (Taxus baccata) ja tema seisund Hiiumaal kahe kasvukoha näitel
Eliise Kesküla, 8. klass
Kärdla Põhikool
Juhendaja: Sirje Juurikas (Kärdla Põhikool)
Stend 30

Eestis kasvab looduslikult neli okaspuuliiki: harilik kuusk, harilik mänd, harilik kadakas ja harilik
jugapuu. Neist esimest kolme on näinud igaüks, kuid jugapuud vaid vähesed. Vaatamata sellele,
et jugapuu oli kunagi laialt levinud ning tavaline kogu Euroopas, on tänaseks päevaks tema
arvukus oluliselt vähenenud ja areaal killustunud. Eestiski kasvab jugapuud looduslikult veel
vaid üksikutes kohtades Hiiumaal, Saaremaal ja Lääne-Eestis.
Uurimistöö eesmärkideks oli tutvuda hariliku jugapuuga, uurida välja tema vähesuse põhjused
ning hinnata jugapuu populatsiooni praegust seisundit Hiiumaal ja võrrelda seda varasemate
andmetega. Püstitatud eesmärkide täitmiseks esitati töö esimeses pooles kirjanduse põhjal
ülevaade hariliku jugapuu morfoloogiast, paljunemisest, kasutamisest, levikust ja
elupaiganõudlusest. Praktilise tööna viidi läbi jugapuude inventuur Hiiumaal Kõpu poolsaarel
asuvatel Viita ja Rattagu kasvualadel.
Kuigi Rattagu ja Viita kasvualad on looduslike tingimuste poolest üsna sarnased, on nende
üldseisundid väga erinevad. Seisundi erinevus väljendub eelkõige seemnelist päritolu noorte
taimede arvus. Kui täiskasvanud isendite arv on ligilähedaselt sama suur, siis juveniilsete
taimede arv on Viitas 76 korda suurem kui Rattagus. Viita kasvualal esineb igas arengujärgus
looduslikku uuendust, samas kui Rattagus hukkuvad noored taimed juba mõneaastaselt. Viita
kasvuala hea seisund ning rohke viljumine tuleneb täiskasvanud puude piisavast arvust ja
tihedusest ning väga sobivatest looduslikest tingimustest. Rattagu populatsiooni probleemiks
on eelkõige kasvuala suur killustatus ja sellest tulenev vähene viljumine ning kohati ka
konkreetsest kasvukohast tingitud jugapuude halb seisund. Viita esindab heas seisundis ning
piisava järelkasvuga jugapuude populatsioone, kuhu Hiiumaal kuuluvad veel Õngu ja Tahkuna
populatsioonid, ning Rattagu keskmises ja halvas seisundis jugapuude populatsioone, kuhu
kuuluvad kõik ülejäänud Hiiumaa jugapuu populatsioonid.
Inventuur näitas, et kümne aastaga ei ole jugapuude seisund Hiiumaal muutunud. Praeguse
olukorra jätkumisel jääb siin pikemas perspektiivis tõenäoliselt ellu vaid kolm jugapuude
kasvuala: Viita, Õngu ja Tahkuna. Seevastu kõik ülejäänud Hiiumaa kasvualad kaovad koos
vanade puude suremisega. Jugapuu kui liigi Hiiumaal püsimajäämise seisukohast on kõige
tähtsam Viita, Tahkuna ja Õngu kasvualade sees ja ka ümber säilitada jugapuudele sobivad
looduslikud tingimused, et populatsioonidel oleks võimalik areneda ning laieneda.
Uurimistöö andis oma panuse Hiiumaa jugapuude säilimisele. Inventuuri andmete alusel
täpsustati Rattagu ja Viita kasvukohtade keskkonnaregistrisse kantud piire, mis peaks tagama
kõigi seal kasvavate jugapuude kaitse. Lisaks on inventuuri tulemustest lähtuvalt tehtud
ettepanek võtta Viita kasvuala kaitse alla jugapuu püsielupaigana oluliselt suuremas mahus kui
algselt kavandati. Edaspidi on plaanis põhjalikumalt uurida ka teisi Hiiumaa jugapuu kasvualasid,
keskendudes eelkõige halvemas seisundis aladele, et hinnata, kas nende seisundis on toimunud
muutusi ning kuidas oleks võimalik nende olukorda parandada.
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Hariliku muguljuure (Herminium monorchis) ja kärbesõie (Ophrys insectifera) levik ning
arvukus Kuressaares Tuule tänava mereäärsel rohealal 2017. aasta suvel
Sass Kesküla, Kaspar Kruusmägi, 7. klass
Aste Põhikool
Juhendajad: Ülle Soom (Aste Põhikool),
Maie Meius (MTÜ Oesel Studium)
Stend 31

Kuressaare linna omapära on rannaniitude ja haruldaste taimede rohkus. Seda väärtust tuleb
kaitsta ja säilitada, sest see loob meeldiva elukeskkonna kohalikele ja on põnev avastamiseks
meie külalistele. (www.kuressaare.ee/uus/)
Antud uurimistööl on praktiline väärtus, sest suvise välitöö tulemusel kaardistati alal esinenud
haruldased II kaitsekategooria liigid: kärbesõis ja harilik muguljuur ning saadud andmed sisestati
keskkonnaregistrisse. Lisaks vaadeldi ka teisi kaitsealuseid taimi ja need kanti samuti
keskkonnaregistrisse.. Seni puudusid need andmed keskkonnaregistrist.
Töö eesmärgid:
1. Anda kirjanduse põhjal ülevaade kärbesõiest ja muguljuurest.
2. Kaardistada hariliku muguljuure ja kärbesõie leiukohad.
Töö hüpoteesid:


Väike -Roomassaare poolsaarel kasvab palju erinevaid orhideeliike

Hüpotees leidis kinnitust. Leiti ja kaardistati 11 liiki käpalisi.


Kärbesõie (Ophrys insectifera) levik on laialdasem kui varem kaardistatud ala

Hüpotees leidis kinnitust. Uuritud 17 ha leiti ja kanti registrisse 1335 kärbesõie kasvukohad.


Väike -Roomassaare poolsaar on sobilik kasvukoht harilikule muguljuurele (ophrys
insectifera)

Hüpotees leidis kinnitust. Leiti ja kaardistati 2961 hariliku muguljuure kasvukohad.
Kuressaare on küll päikesepealinn, aga lähtudes käpaliste rohkusest linna territooriumil
kesklinnast vaid paari kilomeetri kaugusel võiks linn kanda ka orhideepealinna nime. Ala pakub
huvi teadlastele ja oleks suurepärane loodusharidusretkede läbiviimise koht nii Saaremaa
vallaelanikele kui meie rohkearvulistele turistidele.
Soovime antud teemal oma uurimust jätkata, sest maastiku järgsed uuringud, kuidas on
mõjunud maastikuhooldustööd käpalistele ja teistele taime liikidele puuduvad nii Saaremaal kui
ka mujal Eestis.
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Radionukliidi 210Pb kontsentratsioon Eesti õhus, päritolu ja seos ilmastikuga
Raido Kiss, 11. klass
Võru Gümnaasium
Juhendaja: Marko Kaasik (Tartu Ülikool)
Stend 32

Töö eesmärgiks oli välja selgitada, kuidas käitub 210Pb atmosfääris erinevate ilmamustrite korral
ning selgitada välja allikad, kust 210Pb võib pärineda. Eriti pöörati tähelepanu küsimusele, kas
Eesti elektrijaamad võivad olla üheks 210Pb allikaks.
Töös püstitati kaks hüpoteesi. Esimeseks hüpoteesiks oli „talviste kõrgrõhkkondade ajal on
210Pb kontsentratsioonid kõrgemad“. Teine hüpotees kõlas nii: „perioodidel, mil sajab palju, on
210Pb kontsentratsioonid madalamad“. Püstitati ka uurimisküsimus „kas Eesti põlevkivielektrijaamad mõjutavad oluliselt Narva-Jõesuus mõõdetavat aktiivsuskontsentratsiooni?“
Ilmamustrite väljaselgitamiseks korreleeriti 210Pb kontsentratsioone ilmaandmetega
(temperatuur, õhurõhk, õhuniiskus ja sademed) ning hinnati ka seoste statistilisi
usaldusväärsusi. Hüpoteeside kontrollimiseks leiti mõõteperioodid, mil esines talvist
kõrgrõhkkonda või suuri sajuhulki. Nende mõõteperioodide keskmisi võrreldi ülejäänud
kontsentratsioonide keskmistega.
Elektrijaamade mõju Narva-Jõesuu mõõtejaamale määrati, modelleerides elektrijaamade
korstnatest tulevat lendtuhka programmiga AEROPOL. Lisaks arvutati iga mõõteperioodi jaoks
soodsate tuulte suundade (tuuled, mis puhusid elektrijaamade poolt) osakaal ja korreleeriti see
aktiivsuskontsentratsioonidega.
Kõrgete ning madalate kontsentratsioonide päritolu väljaselgitamiseks jälitati tagasi õhumassi
trajektoore veebipõhise mudeliga HYSPLIT. Nii saadi teada, kuidas liikusid ja kust pärinesid
õhumassid.
Tööst selgus, et kõigis kolmes mõõtejaamas olid talviste kõrgrõhkkondade ajal 210Pb
aktiivsuskontsentratsioonide keskmised kõrgemad, kuid erinevus ei olnud kolmes mõõtekohas
ühesugune. Nii Harkus kui Narva-Jõesuus olid keskmised talvise kõrgrõhkkonna ajal kaks korda
kõrgemad, erinevus oli statistiliselt usaldusväärne 95% usaldusnivool. Tõraveres oli keskmiste
erinevus väiksem ja mitteusaldusväärne.
Suurte sajuhulkade ajal olid küll saastetasemed kõigis mõõtejaamades madalamad, kui
tavalisemates olukordades, kuid statistiliselt usaldusväärseks osutus erinevus vaid Harku
mõõtejaamas. Seal oli kontsentratsioonide keskmine umbes poolteist korda madalam
ülejäänud kontsentratsioonide keskmisest.
Elektrijaamadest tuleva lendtuha modelleerimisel AEROPOL-iga selgus, et 2006. aastal oli
elektrijaamade mõju 210Pb kontsentratsioonile Narva-Jõesuu mõõtejaamas tühine. Ka ei ole
seost elektrijaamade poolt puhuvate tuulte ja kõrgemate kontsentratsioonide vahel.
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Toimetuleku ja kõnniparameetrite hinnang amputatsiooniga patsientidel ühes Eesti
haiglas
Ella Kivilo, 12. klass
Tallinna Reaalkool
Juhendajad: Marika Tammaru (Ida-Tallinna Keskhaigla),
Martin Saar (Tallinna Reaalkool)
Stend 33

Amputeeritud patsientide taastusravi eesmärgiks on tagada patsiendi võimalikult kõrge
elukvaliteet, iseseisvus igapäeva toimetustes ning edukad integreerumine igapäevaellu.
Uurimistöödest saadav tagasiside läbiviidava ravi tulemuslikkusest tõstab ravi kvaliteeti. Eduka
uurimistöö algatamiseks on vajalik ülevaade praegusest andmekogumise protsessist, vajadusel
andmekogumisse muudatuste soovitamine või sisse viimine.
Uurimistöö eesmärk oli hinnata amputatsioonijärgse taastusravikeskuse kogutavate andmete
struktuuri vastavust teadustöö vajadustele ning vajadusel ettepanekute tegemine taastusravi
tulemuslikkuse hindamisvõimaluste arendamiseks.
Uurimistöö jaguneb teoreetiliseks ja empiiriliseks osaks. Teoreetilises osas anti ülevaade
uurimistööga seotud kirjandusest: amputatsioonist, taastusravist ning kõnnianalüüsist.
Empiirilises osas analüüsis autor nelja patsiendi ravijuhu või ambulatoorse kaardi väljavõtetest
kogutud andmeidd, mis kirjeldasid könti, kasutatavat proteesi, patsiendi kaebusi ja
funktsionaalset seisundit. GRAIL analüüsi väljatrükkidest koguti liikumise kiirust, sammupikkust
ning hoo- ja toetusfaasi iseloomustavad andmed. GRAIL graafiliselt väljatrükilt leiti jala liigeste
liikumisulatused.
Analüüsi tulemusena selgus, et teadustöö läbiviimiseks on patsientide andmed puudulikud ning
kohati subjektiivsed. Tehti ettepanekud taastusravi tulemuslikkuse hindamisvõimaluste
arendamiseks. Andmekogumise vastavusse viimiseks uurimistöö vajadustega on vaja
määratleda standardiseeritud, automaatne analüüs ja otsingut võimaldav andmestruktuur.
Võimalusel tuleb eelistada objektiivseid mõõdikuid. Taastusravi tulemuslikkuse hindamisel on
oluline patsiendi hinnang enda elukvaliteedile, kuid olemasolevates patsiendi dokumentides oli
seda minimaalselt kajastatud, seega on vajalik võtta kasutusel elukvaliteedi küsimustik.
Uurimistöö ettevalmistamise käigus kohandati kasutamiseks eestikeelne AMPPRO küsimustiku
versioon ning paigaldati kõnnimustri automaatset analüüsi võimaldav tarkvara.
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Kahe isoamüülatsetaadi sünteesi meetodi, Fischeri esterifikatsiooni ja mikrolaineahju
esterifikatsiooni, võrdlus läbiviidud reaktsiooni aja, saagise ja puhtuse suhtes, ning
ühendi tuvastamine H1NMR spektroskoopia abil
Liisa Anna Kivioja, 12. klass
Tallinna Inglise Kolledž
Juhendaja: Marit Laos (Tallinna Inglise Kolledž)
Stend 34

Käesolevas uurimustöös on käsitletud kahe isoamüülatsetaadi sünteesi meetodi, Fischeri
esterifikatsiooni ja mikrolaineahju esterifikatsiooni, võrdlus t. Läbiviidud keemilised katsed
võrdlevad saagist ja puhtust, võttes arvesse sünteesimiseks kulunud aega.
Isoamüülatsetaat (CH3COOCH2CH2CH(CH3)2) on sünteesitud äädikhappest (CH3COOH) ja
isoamüülalkoholist (CH3)2CHCH2CH2OH) järgides esterifikatsiooni meetodeid, kasutades
väävelhapet katalüsaatorina. Antud sünteesi meetodid viidi läbi järgides Fischeri sünteesi ja
mikrolaineahju sünteesi. Läbiviidud tunniajase Fischeri eksperimendiga saadi ühend 79%
saagisega. Teoreetiliselt peaks mikrolaineahju reaktsiooni saadus olema suurema saagise ja
puhtusega. Tegelikkuses lükati hüpotees ümber, sest mikrolaineahju eksperimendi saadus oli
73%, olles 6% väiksem kui Fischeri sünteesist saadud ühend. Arvestades, et mikrolaineahju
süntees võttis aega 5 minutit, siis on see oluliselt kiirem võrreldes Fischeri sünteesiga.
Minu lõpp-tulemused viitavad sellele, et mõlema järgitud protokolli tulemuste saagised olid
väiksemad kui teoreetilised. Osutades võimalikele vigadele protokollides, kasutatud alg-ainete
kogustes või tehnilistes puudujääkides. Lisaks näitavad saadud tulemused alg-ainete puhtuse
puudujääkidele.
Analüüsides mõlema metoodika järgimisel saadud saagise tulemusi, olid tulemused lähedal
teoretiseeritud protsendi määrale, mis olid protokollides esitatud. Saadud tulemused ei
kinnitanud hüpoteesi, et mikrolaineahju süntees toodab esteri suurema saagisega võrreldes
Fischeri eksperimendiga.
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Värskas müüdavate apelsini täismahlade ja värskelt pressitud apelsinimahla c-vitamiini
sisalduse määramine tiitrimisel
Karel-Sander Kljuzin, 12. klass
Värska Gümnaasium
Juhendajad: Anneli Jõgela (Värska Gümnaasium),
Joana Jõgela (Tartu Veeriku Kool)
Stend 35

Uurimistöö teema valik oli seotud peamiselt isikliku huviga antud valdkonna vastu, kuna
spordiga tegeledes on väga oluline tervislik toitumine ja sealhulgas organismi vitamiinivajaduse
tagamine.
Viimastel aastatel on märgata, et Eesti elanikud on oma tarbimisharjumuste poolest muutunud
järjest terviseteadlikumaks. Selle tendentsi üheks näitajaks on ka asjaolu, et järjest rohkem
eelistatakse täismahlasid mahlajookidele. Erinevate Eesti mahlatootjate müüdavamate
mahlade edetabeli tipus on apelsinimahl.
Täismahla peetakse tänapäeval pigem toiduks kui joogiks, sest ta on vitamiinide, mineraalainete
jm poolest väga toitainerikas. Mahla juues saab katta oma päevase vitamiinivajaduse.
Täiskasvanud inimese soovituslik päevane C-vitamiini kogus on 75 mg, kuid veelgi rohkem
peaksid seda tarbima näiteks raske füüsilise töö tegijad ja sportlased. Tarbides päevas näiteks
kaks klaasi (400 ml) apelsinimahla, saab organism isegi rohkem C-vitamiini, kui päevane vajadus
ette näeb.
Töö eesmärgiks oli määrata Värskas müüdavate apelsini täismahlade C-vitamiini (keemilise
ühendina L-askorbiinhape) kontsentratsioon tiitrimismeetodil (mol/l ja mg/l) ja võrrelda seda
pakendil märgituga ning uurida kas pakendil märgitud C-vitamiini sisaldus langeb kokku
tiitrimisel määratud sisaldusega. Sellest lähtuvalt valiti tööks Värskas müüdavad mahlad, mille
pakendil oli C-vitamiini kogus ära toodud. Müügilt leiti kaks nõuetele vastavat apelsinimahla:
Don Simon ja Cappy. Kuna sooviti uurida ka värskelt pressitud apelsinimahla C-vitamiini
sisaldust, siis oli vaja ka apelsine. Katsed viidi läbi kasutades redokstiitrimist. Praktilise töö
juhend saadi Joana Jõgelalt, kes on üks keemia õpikoja eestvedajatest.
Töös püstitati kaks hüpoteesi. Esimeseks hüpoteesiks oli, et C-vitamiini sisaldus tiitrimisel on
väiksem kui pakendil märgitud C-vitamiini sisaldus. See hüpotees osutus vääraks, kuna selgus,
et mõlema mahla puhul saadi tiitrimisel kõrgem tulemus (Cappy pakendil 120 mg/l, tiitrimisel
153,9 mg/l, Don Simon 300 mg/l, tiitrimisel 356,1 mg/l)
Teiseks hüpoteesiks oli, et värskelt pressitud apelsinimahla C-vitamiini sisaldus on suurem kui
poes müüdavates apelsini täismahlades. See hüpotees osutus osaliselt tõeseks. Tiitrimisel leiti,
et värskelt pressitud mahla vitamiinisisaldus oli 307,5 mg/l , mis on kõrgem kui Cappy mahlas,
aga madalam kui Don Simon mahlas.
Kokkuvõtteks võib öelda, et kõik töös püstitatud eesmärgid saavutati.
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Ümarmudila invasioon Läänemeres
Emil Kotta, 9. klass
Pirita Majandusgümnaasium
Juhendajad: Marta Uustamm (Pirita Majandusgümnaasium),
Jonne Kotta (Tartu Ülikool, Eesti Mereinstituut)
Stend 36

Valisin oma teemaks ümarmudila uurimise, kuna mulle meeldib bioloogia. Ja seda seetõttu, et
loodus meie ümber on hoopis huvitavam ja dünaamilisem, kui see esmapilgul välja paistab.
Uurimistöö eesmärk oli uurida võõrliigi, ümarmudila (Neogobius melanostomus), käitumist,
toitumismustreid ja liigi ohtlikkust Läänemere ökosüsteemile. Samuti soovisin enam teada
saada, et kas on olemas mingeid võimalusi liigi edasise leviku peatamiseks meie meres.
Ümarmudil on tänapäevaks levinud üle kogu Eesti ja liik on arvukas mitmes Eesti rannikumere
piirkonnas. Ümarmudila mõjud kogu ökosüsteemile on väga laiaulatuslikud. Käesolev
uurimistöö näitas selgelt, et ümarmudil toitub suurel määral põhjaselgrootutest. Tulemus läheb
kokku ka looduses tehtud vaatlustega, kus kõrgete mudilaarvukustega merelahtedes on
merepõhja karbipopulatsioonid langustrendis. Lisaks toitub ümarmudil räimemarjast ja
röövkalade noorjärkudest, kuid samas on ka ise oluliseks toiduobjektist ahvenale, haugile ja
kohale.
Siit tulenevalt on väga oluline piirata mudila arvukust, kuna võõrliigi arvukuse edasisel
suurenemisel on oodata mere rannikumere elustiku olulist vaesustumist. Liigi piiramiseks sobib
enim intensiivne püük, kuna ümarmudil on väga hea toidukala. Kui ümarmudila arvukus
hoitakse madalamal tasemel, suudab juba loodus ise rannikumere ökosüsteemi tasakaalus
hoida, kuna paljud röövkalad toituvad mudilast.
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Eesti 16- ja 17-aastaste noorte valmidus 2017. aastal esmakordselt valimistel
osalemiseks Tallinna Inglise Kolledži õpilaste näitel
Kristiina Krause, 11. klass
Tallinna Inglise Kolledž
Juhendaja: Reet Kasepalu (Tallinna Inglise Kolledž)
Stend 37

Selle üle, kas valimisiga peaks langetama 16. eluaastani või mitte, on käinud avalik arutelu juba
pikemat aega. Seadusemuutuse pooldajad näevad madalamas valimiseas võimalust noori juba
varasemas eas ning effektiivsemalt poliitikasse kaasata, tõstes seeläbi lääneriikides viimastel
aastatel ühtlaselt langenud valimisaktiivsust. Kriitikud on aga arvamusel, et alla 18-aastastel
noortel puudub võimekus läbimõeldud poliitiliste otsuste tegemiseks. Eesti Vabariik on andnud
16-17-aastastele valimisõiguse, mida nad said esmakordselt kasutada 2017. aasta sügisel
toimunud kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel.
Käesoleva uurimistöö eesmärgiks on analüüsida Eesti 16- ja 17-aastaste noorte valmidust
valimistel osalemiseks Tallinna Inglise Kolledži õpilaste näitel. Hüpoteesiks on, et alaealised
omavad piisavaid poliitilisi teadmisi, nad on antud teemast huvitatud ning ei ole liialt
mõjutatavad valimisreklaamide või vanemate poolt. Teoreetiline osa kirjeldab Eesti
valimissüsteemi ja KOV-i valimiste tulemusi, toob välja poolt- ja vastuargumente valimisea
langetamiseks ning pakub näiteid riikidest, kus valimisiga on juba langetatud. Kaks viie kuuse
vahega läbiviidud uuringut Tallinna Inglise Kolledži 16- ja 17-aastaste õpilaste seas loovad
materjali hüpoteesi tõestamiseks. Esimene küsitlus uurib noori ajal, mil poliitiliste teemade
kajastamine meedias ei ole veel elavnenud, teine analüüsib vastanuid vahetult pärast KOV-i
valimiste toimumist. Teoreetilist ning praktilist osa kõrvutav analüütiline osa hindab noorte
tulemusi kolmes kategoorias: huvi, teadlikkus ning mõjutatavus.
Uurimistöö tulemusena selgub, et seatud hüpotees leidis kinnitust ehk Tallinna Inglise Kolledži
16-17-aastastel noortel on piisav valmidus valimistel osalemiseks. Küsitletud õpilased olid
vägagi huvitatud neile antud võimaluse kasutamisest: valimisaktiivsus oli tervelt 73,6%. Noored
omasid piisavaid poliitilisi teadmisi ning tegid oma valiku läbimõeldult, tähtsustades valimistel
enim kandidaadi varasemat tegevust. 70% vastanutest ei juhindunud otsuse tegemisel
vanemate soovitusest ning poliitilise agitatsiooni mõjutus oli peaaegu et olematu. Õpilased
toetasid enim Eesti Reformierakonda (30,9%) ning Sotsiaaldemokraatlikku Erakonda (25,9%).
Käesolev uurimus on Eestis ainulaadne, sest varem ei ole olnud võimalik sarnasel teemal
uuringuid teha, kuna valimisiga langetati alles hiljuti. Kindlasti oleks kasulik noorte osalust
valimistel ka edaspidi uurida, muutes valimi üleeestiliseks. Uurimust võivad kasutada parteid
leidmaks viise noorte valijate ahvatlemiseks ning töö tulemusi võib silmas pidada
Haridusministeerium eesmärgiga tõsta poliitiliste teemade osakaalu riiklikus õppekavas.
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Eesti U18 ja U20 vanuseklassi keskmaajooksjate tulemuste võrdlus Läti, Leedu, Soome ja
Rootsi noorte tulemustega perioodil 2009–2017
Rainer Kravets, 11. klass
Tallinna Reaalkool
Juhendaja: Meelis Songe (Tallinna Reaalkool)
Stend 38

Eestis on olnud mitmeid häid keskmaajooksjaid, kuid vaid vähesed neist on jõudnud
maailmatasemele. Uurimistöö teema tuli autori enda huvist noorte keskmaajooksu vastu Eestis
ja naaberriikides. Uurimistöö eesmärk oli teada saada, kas noorte keskmaajooksjate tulemused
sõltuvad riigi rahvaarvust.
Autor analüüsis Eesti, Läti, Leedu, Soome ja Rootsi U18 ja U20 vanuseklasside välishooaja 800
m ja 1500 m tulemusi perioodil 2009-2017. Iga kategooria kohta võeti viis parimat tulemust.
Andmed saadi riikide kergejõustikuliidu kodulehekülgedelt ja Soome tulemused saadi
Tilastopaja statistika andmebaasist. Iga aasta, vanuseklassi ja distantsi kohta leiti keskmine
tulemus, mis kanti graafikule. Graafikud analüüsiti ning tulemuste muutused olid seal selgesti
nähtavad.
Lõplike järelduste tegemiseks leiti korrelatsioonikordaja riikide rahvaarvude ja keskmiste 800 m
ja 1500 m tulemuste vahel. Hüpotees leidis kinnitust. Selgus, et noorte keskmaajooksjate
tulemused on väga tugevas seoses riigi rahvaarvuga. Korrelatsioon 800 m tulemuste ja riikide
rahvaarvu vahel oli 0,92 ja 1500 m tulemuste ja riikide rahvaarvu vahel oli 0,94.
Kuna vaatluse all olevate riikide hulgas on Eestil kõige väiksem rahvaarv, siis olid eesti
keskmaajooksjad tihti teistest aeglasemad. Ainuke suurem erand oli see, et Eesti 1500 m
keskmine tulemus oli parem kui lätlastel. Ülejäänud juhtudel jäi kehtima seaduspärasus, et
mida suurem on rahvaarv, seda paremad on noorte keskmaajooksjate tulemused riigis.
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Üks kilomeeter iseseisvumise eeldusi
Iris Kreinin, Lisete Nukk, 9. klass
Tartu Mart Reiniku Kool
Juhendaja: Karolina Antons (Tartu Mart Reiniku Kool)
Stend 39

Ükski riik ei teki tühja koha peale. Nii ka meie 1918. aastal välja kuulutatud Eesti Vabariik pidi
enne läbi käima pika tee ning paljude kujunenud olukordade ja eelduste tulemusena sai see
võimalikuks. Eesti Vabariigi loomiseks pidi meil olema tekkinud soov seda teha, inimesed, kes
selle teoks teevad ning ka rahvusvaheline olukord pidi seda võimaldama. Nii ka läks.
Meie VEENDUMUS on, et kuigi Eesti Vabariik sündis 24. veebruaril 1918 ja taasiseseisvus 20.
augustil 1991 teatud poliitiliste otsuste vastuvõtmise käigus, siis tegelikult aitasid sellele kaasa
paljud arengud ja sündmused, mis neile olulistele daatumitele eelnesid. Sellest lähtuvalt on
Eesti Vabariik kõigi nende sündmuste ja neis osalenud inimeste kogusumma ning nende tegevus
oluliseks eelduseks Eesti Vabariigi sünni juures.
Meie HÜPOTEES on, et meie kool asub kohas, millest vaid kiviviske kaugusel on toimunud paljud
Eesti ajaloos olulised sündmused. Otsustasime sellele tõdemusele kinnitust leida ja kaardistada
need kohad, mis on seostatavad Eesti Vabariigi sünni või taassünniga. Meie töö keskpunktis on
meie kool ja me võtame luubi alla kuni 1 kilomeetri raadiuses olevad kohad ja seal aset leidnud
sündmused. Uurimistöö eesmärgiks on tõestada, et maksimaalselt kümneminutilise
jalutuskäigu kaugusel meie koolist on toimunud meie riigi loomist ja taasloomist soodustavad
sündmused.
Meie töö koosneb kolmest osast. Põhiosa moodustab kirjalik uurimus nendest kohtadest, mille
me suutsime leida meie koolist 1 km raadiuses. Iga sündmuse ja isiku kohta anname oma töös
lühikese ülevaate, kaardistame asukoha ja selgitame selle koha/sündmuse/isiku tähtsust meie
riigi sünni- või taassünniloos. Lisades esitame pildid nendest kohtadest ja kaardi, millele on
kantud kõik meie poolt leitud kohad. Pildid tegime ise ja vaid juhul, kui seda hoonet enam alles
ei ole, otsisime pildi mõnest andmebaasist.
Nüüdseks teame palju rohkem Eesti ajaloo kohta ning leiame, et Tartu on väga värvika
minevikuga linn Eesti ajaloos. Väga palju olulisi sündmusi on toimunud meie kooli ümbruses
ning ka paljud tähtsad isikud on elanud siin lähedal. Näiteks esimese Eesti lipu valmistamine
toimus vaid paari tänava kaugusel meie koolist, Tartu rahu sõlmiti Reiniku kooli kunagises
gümnaasiumihoones. Jüri Uluots, kes arendas koos oma kolleegidega välja Eesti riigi õigusliku
järjepidevuse ideoloogia, elas vaid mõnesaja meetri kaugusel meie koolist. Meie kooli
läheduses on loodud esimene eestikeelne gümnaasium ning peetud esimene üldlaulupidu.
Väga tore on see, et enamus leitud hoonetest on siiani alles ning loodud seltsid ja
organisatsioonid tegutsevad endiselt. Paljud neist on kasvanud suuremaks ning mängivad
olulist rolli ka praegu eestlaste elus. Loodame, et nii need hooned, seltsid, organisatsioonid kui
ka traditsioonid jäävad püsima, et jutustada järgmistele põlvkondadele oma lugu.
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Digitaalne õppevara
Karl-Enrik Kriis, Tom Suiste, 11. klass
Eliisabet Kuslap, 12. klass
Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium
Juhendaja: Katre Raudmäe (Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium)

Uurimistöö teema valik tulenes selle uudsusest, aktuaalsusest, autorite huvist ja nende tihedast
lähikokkupuutest digiõppevaraga. Kuna digiõppevara muutub aina rohkem kasutatavaks ja
olulisemaks osaks haridussüsteemis, on teema kindlasti aktuaalne ning nii on oluline ka teada,
mis digiõppevara on, mis on selle kvaliteeditunnused ning kuidas seda luua. Uurimistöö
eesmärgid olid anda ülevaade digitaalse õppevara tüüpidest ja digitaalse õppevara loomise
vahenditest ja mudelitest, testida ning hinnata koostöös TLÜ magistrantidega valminud
digitaalse õppevara prototüüpi ja uurida, milline on Pärnu õpetajate arvamus digitaalsest
õppevarast. Kõik kolm eesmärki täideti edukalt.
Töö käigus testiti TLÜ magistrantide digiõppevara prototüüpi “Kaasav planeerimine” ning
analüüsiti selle kvaliteeti vastavalt töö teoreetilises osas kirjeldatud LORI hindamismudelile.
Prototüübi testimise käigus uuriti ka Pärnusse kolmanda silla ehitamise probleemi ja jõuti
kokkuvõtvale järeldusele, et kolmas sild on Pärnu jaoks vajalik ning optimaalseim koht silla
paigutamiseks oleks kesklinna lähedal. Samuti uuriti digiõppevara hetkeseisu kohta ja saadi
teada, et kui üldiselt võib digiõppevara seisuga rahul olla, on selles valdkonnas siiski mitu olulist
probleemi. Veel viidi läbi küsitlus digiõppevara kasutamise kohta Pärnu linna õpetajate seas.
Küsitluse tulemustest võib järeldada, et Pärnu õpetajad kasutavad ja loovad digiõppevara üsna
aktiivselt ning on selle suhtes ka õpihimulised.
Uurimismeetodiks valiti küsitlus, et saada võimalikult palju vastuseid ning informatsiooni
erinevate vastajate käest. Küsitlevad valiti kättesaadavuse põhjal - töö autoritele oli lihtsalt
ligipääsetavad Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumi gümnaasiumiõpilased ning Pärnu linna
õpetajad, kelle seas oli lihtne küsitlust läbi viia. Intervjueeritavad olid Eestis tegutsevad oma ala
spetsialistid.
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Õppematerjali koostamine emotsionaalsete maskide ehk tunnete varjamise kohta
Heli Kukk, 12. klass
Tapa Gümnaasium
Juhendaja: Sirli Reimets (Vinni-Pajusti Gümnaasium)

Antud teema on väga aktuaalne, sest tänapäeva ühiskonnas leiavad paljud inimesed, et lihtsam
on oma tõelist mina maskide abil varjata, arvates, et nii on kaitse enese üle suurem. Suhtulus
inimeste vahel on trastiliselt vähenenud ning viib tihti inimeste kapseldumiseni, tunneteni, mis
sisaldavad lootusetust ning enesetapuni.
Lisaks mõjutas valikut asjaolu, et töö autor on teemast sügavalt huvitatud ning sama teemaga
ka minevikus kokku puutunud, aga teemast rääkimine koolides oli materjali vähesuse tõttu
keerukas. Töö praktiline väljund on jagada töö tulemusel saadud informatsiooni Eesti koolide
vahel.
Antud uurimistöö eesmärgiks oli koostada õppematerjal, mis koosneb materjalist õpetajale,
Powerpoint esitlusest, infovoldikust ja hariduslik-psüholoogilisest mängust. Eesmärgi
saavutamiseks tutvus autor erinevate uurimistöödega Inglismaalt, kontakteerus
psüholoogidega ning kogus kokku informatsiooni internetist.
Uurimistöö koosneb neljast peatükist. Esimeses peatükis selgitatakse maskide definitsiooni
ning erinevate maskide eripärasid. Teine peatükk koosneb näpunäidetest, kuidas märgata
maskide kasutamist endal ja oma kaaslastel. Kolmandas peatükis esitatakse viisid, kuidas
maskidest vabaneda ning neljanda peatükk on praktilise töö iseloomustus – töökäigu kirjeldus,
töö käigus tekkinud probleemid ja nende lahendused.
Uurimistööst järeldus, et inimesed ei räägi emotsionaalsetest maskidest tihti, kuid tegelikult on
tegemist tõsise probleemiga. Paljud inimesed ei mõista, et kannavad tegelikkuses maski ning
tihti viivad trastiliste tulemusteni vaimses tervises. Näiteks, pannes kõrvale enda sees asetsevat
viha, et ennast mitte teist peal välja elada, võivad tulemused viia kontrolli alt väljas
emotsioonide või enesetapuni. Lisaks selgus, et maskidest vabanemine ja nende olemasolu
tunnistamine on raske ning tihti loobutakse enne eesmärgini jõudmist. Töö autoril õnnestus
lõpetada õppematerjali koostamine ning see on kõigile tasuta kasutamiseks üleval veebilehel
emotsionaalsedmaskid.weebly.com
Töö edasiseks uurimiseks oleks huvitav teha päriselulisi intervjuusid ja teste inimestega, kes on
maskide all kannatanud ning nendega, kes ei ole selles kindlad. Kuna antud variandis toimis
enamik tööd arvutis, lisaks see tööle olulise väärtuse. Lisaks annaks see hea võimaluse kirja
panna informatsiooni, mis võib tulevikus inimestele kasuks tulla. Samuti on mõeldav materjali
tõlkimine inglise keelde, et rohkem inimesi saaksid sellele ligipääsu.

69

Toidutaime-eelistuse varieeruvus ja mõju kirju-kevadöölase immuunsusele
Hanno-Laur Kunnus, 9. klass
Võru Kreutzwaldi Kool
Juhendajad: Hendrik Meister (Tartu Ülikool),
Andro Truuverk (Tartu Ülikoo, TÜ loodusmuuseum)
Stend 40

Kõige suurearvulisemaks eluvormiks Maal on putukad, nende seas liblikad. Eestis on liblikate
liike üle 2400, neist 113 liiki päevaliblikaid ja üle 1285 ööliblika. Kasutame uurimisobjektina
kirju-kevadöölase röövikuid, keda on laboritingimustel mugav kasvatada, kelle suremus on
madal ning kellelt saab hästi eraldada analüüsideks vajalikku hemolümfi. Kirju-kevadöölane on
herbivoorne polüfaag, st ta toitub taimedest ja toidutaimed kuuluvad mitmesse eri sugukonda.
Toidutaimi saavad putukad kasutada energia saamiseks, kuid ka enesekaitseks. Elus püsimiseks
ning järglaste saamiseks tuleb röövikutel pidevalt kulutada energiat erinevate füsioloogiliste
protsesside käigus hoidmiseks. Kehasuurus (erinevates arenguetappi-des), kasvukiirus, eluiga
ja järglaste arv on need elukäigutunnused, mis näitavad, kui hästi on organism kohastunud
hakkama saama looduses. Tihtipeale on täheldatud, et elukäigutunnuste ja immuunsuse vahel
on negatiivne seos, st organismil on kasutata piiratud kogus ressursse ehk esineb lõivsuhe.
Käesolevas töös uuriti, kuidas toidutaim mõjutab putukate immuunsust ja elukäigutunnuseid
ning nende vahelisi lõivsuhteid. Töö pakub informatsiooni liigi immuunökoloogia kohta. Kirjukevadöölasega pole varem immuunsust puudutavaid uurimusi tehtud.
Töös püüti leida vastuseid järgmistele uurimisküsimustele:
 Kas immuunnäitaja on taimeliigiti erinev?
 Kas kaitsvaid kemikaale sisaldav taimeliik langetab immuunnäitajaid?
 Kas esineb lõivsuhe immuunsuse ja kehasuuruse vahel?
Katses kasutati kahe kirju-kevadöölase loodusest püütud emasliblika järglaseid. Röövikud pandi
karpidesse massina kasvama. Igas karbis oli röövikutel toiduks üks taimeliik: kärnoblikas,
arukask või harilik mustikas. Röövikud kasvatati viimase järguni, kui neilt oli võimalik võtta
koeproove. Koeproovidest viidi läbi PO (= fenoolüksüdaas) analüüs, mis on levinud vahendiks
immuunökoloogias, et selgitada immuunvastuse tugevust. Augusti lõpus kaaluti üle kõik nukud.
Kokku analüüsiti 12 kastis kasvanud röövikuid.
Katse tulemusena saab väita, et polüfaagne liik (kirju-kevadöölane) tarvitab toiduks mitut
erinevat toidutaimeliiki. Saadud mõõtmistulemusi analüüsides leidis kinnitust hüpotees, et
toidutaimel on mõju röövikute immuunsusele, sest PO on taimeliigiti erinev (arukasel 13,82;
mustikal 19,69 ja kärnoblikal 26,20). Arukasest toitunud röövikute nukukaal on kõige suurem ja
immuunsusnäitaja PO kõige väiksem. Seega on kinnitust leidnud hüpotees, et kaitsvaid
kemikaale sisaldav taimeliik langetab immuunnäitajaid. Lisaks esineb arukasel toitunud
röövikutel negatiivne seos ehk potentsiaalne lõivsuhe immuunsuse ja kehasuuruse (nukukaalu)
vahel, küll aga ei esine seda kärnoblika ja mustika puhul (seos oli positiivne).
Kui kevadel peaks katses osalenud nukkudest kooruma liblikad, siis tahaks uurida, millised
toidutaimi (kärnoblikas, arukask või harilik mustikas) eelistavad liblikad munemiseks. Ka võiks
tulemuste kontrollimiseks kevadel uurimistöös korraldatud katset korrata.
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Päikeselaikude, loidete, protuberantside ja krooni massi pursete tekkemehhanismid ja
seosed
Madli Kurvet, 12. klass
Tallinna Prantsuse Lütseum
Juhendaja: Boris Gordon (Tallinna Prantsuse Lütseum, Tallinna Tehnikaülikool)
Stend 41

Käesoleva uurimistöö „Päikeselaikude, loidete, protuberantside ja krooni massi
tekkemehhanismid ja seosed“ („The Formation of Sunspots, Solar Flares, Solar Prominences and
Coronal Mass Ejections and Their Similarities“) eesmärk oli uurida, kuidas ja kui palju on
omavahel seotud krooni massi pursked (CMEd), loited, protuberantsid ja päikeseplekid. Teema
on valitud, et saada ülevaadet protsesside seotusest ja korrelatsioonist, mida on väga palju
uuritud, kuid siiani ei osata neid seletada.
Nähtuste korrelatsiooni (kui palju toimuvad nähtused samal ajal) uurimiseks on vaja kasutada
ajaloolisi andmeid ja teha diagrammid vastava nähtuse esinemise ja aja kohta (x-teljel on aeg
aastates ja y-teljel on nähtuse arv). Päikeseplekkide kohta sai vaatluse alla võtta ajavahemiku
1700-2016, protuberantside kohta 1967-2012, loidete kohta 1975-2016 ja CMEde kohta 19962016. Diagrammilt tuleb võrrelda, kas nähtuste haripunktid ja madalseisud on olnud samal ajal.
CMEde, päikeseplekkide, loidete ja protuberantside sarnasuse ja tekkemehhanismide
sarnasuse uurimisel tuleb kasutada ja refereerida varasemaid uurimusi sellel teemal.
Tööst selgus, et teadlased on välja töötanud mitu mehhanismi protuberantside, loidete ja
CMEde tekkele. Esimene tugineb krooni silmustele. Silmused ühinemisel moodustatakse
purskav nähtus. Teine seletus tugineb sellele, et nähtused võivad vahest toimuda eelneva
plahvatuse järellainena. Kolmas selgitus põhineb liikuvatel voo torudel. Päikeselaikude
seletamiseks kasutatakse plasmavoolusid. Enda koostatud diagrammidest sain välja lugeda, et
kõik nähtused toimuvad tsüklitena, kuid esineb ka kõrvalekaldeid. Eri protsesside haripunktid
ja madalseisud ei kattu täpselt aasta-aastalt.
Tööst saab järeldada, et kõigi nähtuste tekkepõhjuseks on plasma liikumine, millest tulenevalt
vabaneb magnetjõujoontes ladustatud energia, sest kõik teadlaste mudelid olid mõjutatud
sellest. Protsesside madalseisude ja haripunktide toimumise ajast saab järeldada, et nähtused
ei ole täpses korrelatsioonis.
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Vananemisega kaasnevate geeniekspressiooni muutuste määramine inimese
skeletilihases reaalaja PCR meetodil
Karl Robert Kuum, 12. klass
Hugo Treffneri Gümnaasium
Juhendajad: Lumme Kadaja (Tartu Ülikool),
Saima Kaarna (Hugo Treffneri Gümnaasium)
Stend 42

Töös uuriti vananemisega kaasnevaid geenide (HNM ja MYOG) ekspressioonitasemete muutusi
inimese reielihases reaalaaja-PCR meetodil, lähtudes lihasproovidest eraldatud RNAst, mis
pöördtranskribeeriti enne PCR teostamist cDNAks. Saadud andmeid analüüsiti igakülgselt
erinevate statistiliste meetodite ja programmidega. Töö tulemusena selgitati välja, et
mitokondriaalset humaniini kodeeriv HNM geen avaldub oluliselt nõrgemini vanade inimeste
lihastes: mRNA tase väheneb keskmiselt 2.5 korda. Kuna humaniin aitab kaitsta rakke ning seda
peptiidi seostatakse elueaga, võib HNM geeni alaekspressioon soodustada vananemisega
kaasneva sarkopeenia kujunemist, sest humaniini defitsiidi tõttu ei ole piisavat kaitset vabade
radikaalide tekke ja toime vastu ning need põhjustavad rakukahjustusi. Käesolevas töös saadud
tulemused näitavad, et lisaks mitmetele teistele vananemisega kaasnevatele haigustele
(ateroskleroos, diabeet, Alzheimeri tõbi) on humaniin seotud ka sarkopeeniaga ja see on täiesti
uudne leid. Töö tulemused viitavad ka sellele, et IGF-1 reguleerib humaniini transkriptsiooni
inimese skeletilihases. Veel selgus, et vanade inimeste reielihases MYOG geeni
ekspressioonitase on ligikaudu sama, kui noorte lihastes, mis ei vasta otseselt ühele püstitatud
tööhüpoteesidest. Nagu arutelu osas on välja toodud, võib põhjus olla selles, et müogeniini
ekspresseeritakse rohkem aeglastes lihastes. Aeglaste lihaskiudude osakaal, erinevalt kiiretest,
vananedes ei muutu või isegi suureneb mõnevõrra.
Töö tulemused võimaldavad järeldada:






Vananemisega kaasneb HNM geeni ekspressioonitaseme langus skeletilihases, mis võib
soodustada sarkopeeniat, sest humaniiniseoselised rakukaitse mehhanismid on
nõrgenenud.
Humaniini vähesus võib aidata kaasa endoplasmaatilise retiikulumi stressi tekkele, sest
humaniini uudseks rolliks peetakse osalust mitokondrite ja endoplasmaatilise retiikulumi
vahelises kommunikatsioonis.
Üldisemas plaanis võib humaniini avaldumine pidurdada mehhanisme, mis kutsuvad
rakkudes esile haiguslikke protsesse, aidata parandada elusrakkude ainevahetust ja
tugevdada rakukomponentide vahelisi seoseid
MYOG ekspressioon noorte ja vanade inimeste skeletilihases oluliselt ei erine.
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Värvitoonide nimetamisega seotud probleemid, seigad ja eripärased nimetused
värvidega tööalaselt kokkupuutuvate inimeste praktikas
Merili Kärk, 12. klass
Tallinna Saksa Gümnaasium
Juhendajad: Anu Tuulmets (Tallinna Saksa Gümnaasium)
Stend 43

Minu uurimistöö teemaks on värvinimetused, nendega seonduvad probleemid ja seigad, mis
professionaalidel tööalaselt ette tulevad. Värvide nimetamine võib olla ainuüksi ühe keele piires
väga erinev ja mitte kõik ei pruugi nimetustest ühtemoodi aru saada.
Käesoleva töö eesmärgiks oli selgitada välja, millised on värvitoonide nimetamisega seoses
ettetulevad probleemid eesti keeles, ning panna kirja eripärasemaid värvinimetusi ja juhtumeid
värvidega tööalaselt kokkupuutuvate inimeste praktikast klientidega suhtlemisel. Töö
teoreetiline osa annab ülevaate värvinimede tekkimisest, moodustusviisidest ja värvide
tähistamisest erinevatel elualadel. Püstitatud eesmärkide saavutamiseks viisin läbi 5
poolstruktureeritud intervjuud värvidega ametialaselt kokkupuutuvate inimestega ning
analüüsisin saadud vastuseid. Intervjueeritavate hulka kuulusid kaks sisekujundajat ja kolm
värvimüüjat ehituspoodidest.
Intervjuudest selgus, et mõlema ameti puhul on värvide tähistamiseks kasutusel nii sõnalised
nimetused, mis on abiks värvikaartide juurde suunamiseks ja konkreetsete toonide valimiseks,
kui ka värvikoodid täpse varjundi määramiseks. Kuigi tuli selgesti välja, et eestikeelne
värvussõnavara on oluliselt kitsam kui inglise keeles, nimetati mitmeid eripäraseid ja huvitavaid
värvinimetusi. Paljud nendest sisaldasid võrdlust. Huvitavamad olid neist näiteks kotiriie,
sügistaevas, külatee, tapetud valge. Lisaks selgus, et paar intervjueeritavat on loonud ka enda
isiklikke värvinimetusi (nt kolepruun). Peale kindlate värvinimetuste kasutatakse ka värvide
kirjeldamiseks huvitavaid omadussõnu sisaldavaid väljendeid (nt täidlased värvid, toored
värvid, jahused toonid).
Probleeme ja arusaamatusi värvide nimetamisega oli intervjueeritavate töös ette tulnud tihti.
Kõik kinnitasid, et täpsustamist ja selgitamist on värvidega seoses palju. Üheks
segadusetekitajaks nimetati võrdlusel baseeruvaid liitvärvinimesid, kuna kõik ei pruugi
kasutatavat võrdlusalust tunda või kujutavad selle tooni endale ette erinevalt. Möödarääkimisi
võib ette tulla ka koodinimedega. Peale selle on toone, mille nimetamine näib olevat keerulisem
(nt sinakasroheka varjundid ning valge alatoonid). Kõike seda kinnitas ka ülesanne, mille puhul
palusin vastajatel mõningaid värvitoone kirjeldada. Värvide nimetamine erineb ka meeste ja
naiste seas. Peale probleemide oli vastajate töös ette tulnud ka naljakaid ja huvitavaid seiku.
Värvinimede teemal saaks veel edasi uurida, kuidas erineb nende kasutus erinevate
inimgruppide vahel. Võiks võrrelda, mismoodi näevad ja nimetavad sama värvi mehed ja naised,
lapsed ja nende vanemad, tavainimesed ja värvidega tihedalt kokkupuutuvad inimesed.
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Viimsi keskkooli 7. klasside õpilaste suuhügieen ja teadlikkus hambakaariesest
Liis-Marie Kütt, 12. klass
Viimsi Keskkool
Juhendaja: Ivi Rammul (Viimsi Keskkool)

Hambakaariese laialdane levik ja inimeste halb suuhügieen on kõikjal suureks probleemiks.
Samas on tegemist haigusega, mille kulgemist on võimalik pidurdada ja kontrolli all hoida.
Halvast suuhügieenist tingitud haigused koormavad immuunsussüsteemi ja lisaks hamba- ja
igemeprobleemidele võivad sealt alguse saada ka muud tervisehädad. Uurimistöö eesmärk oli
hinnata õpilaste teadlikkust hambakaariese kohta ja uurida õpilaste suuhügieeni.
Viimsi Keskkooli 7. klasside õpilaste suuõõne hooldamise harjumuste ja hambakaariese alase
teadlikkuse hindamiseks koostati internetipõhine anonüümne küsimustik, millega koguti
Google Forms’i keskkonnas andmed 158 õpilaselt.
Viimsi Keskkooli 7. klasside õpilaste suuhügieen on 52% ulatuses eeskujulik. Autoripoolne
hüpotees, et õpilaste suuhügieen on vähemalt 50% piires eeskujulik, vastas tõele. Üle 50%
õpilastest külastab hambaarsti paar või rohkem kordi aastas, peseb hambaid 2 või enam kordi
päevas ning harjab oma hambaid 2 minutit või kauemgi. Arvatavasti on need tegevused
õpilastele harjumuseks saanud. Kahjuks on liiga jäikade harjastega hambaharjade kasutamine
väga levinud ning hambaniidi, hambavaheharjade ja fluoriga hambapasta kasutamine ei ole eriti
populaarsed. Seda võib põhjustada asjaolu, et hambaharja harjaste jäikusest ja fluoriga
hambapasta kasulikkusest ei ole väga palju räägitud. Levinud on ka väärarusaam, et ainult
hambaharjast piisab hammaste puhastamiseks.
Autori hüpotees, et Viimsi Keskkooli 7. klasside õpilaste hambakaariese alane teadlikkus on
25%, ei leidnud kinnitust. Üldine teadlikkus kaariese kohta oli üllatavalt kõrge, nimelt 67%.
Õpilased teavad hästi hambakaariese tunnetuslikke ja visuaalseid sümptomeid ning tegureid,
mis soodustavad kaariese teket. Õpilased seostavad kahjuks hambakaariese tekkega enamasti
ainult magusaid toite, nagu näiteks kommid, kuid muud süsivesikuterikkad toiduained (näiteks
kartul, leib ja puuviljad) ei seondu õpilastele selle haigusega. Seda ilmselt põhjusel, et teiste
süsivesikuterikaste toitude halvast mõjust hammastele on vähe räägitud. Üle poole Viimsi
Keskkooli 7. klasside õpilastest teab, et hambakaariese levikut oma suus on võimalik kontrolli
all hoida, kuid on vaja ka teada, kuidas seda teha. Paar õpilast 158st kirjeldas täpsemalt
hambakaariese tekkemehhanismi, seega teadlikkus haiguse tekke kohta on väga madal. Autori
arvates on oluline selgitada inimestele, kuidas defekt hambasse tekib, et osataks oma
tervisekäitumist suunata.
Kindlasti tuleb propageerida eeskujulikku suuhügieeni ning selgitada hambakaariese
tekkemehhanismi ja põhjuseid. Seda saab efektiivselt teha näiteks reklaami, hambaarstide,
koolitundide ja interneti kaudu. Väikestele lastele on väga hea mõte õpetada suuõõne
hooldamist mänguliselt, et see nende jaoks huvitavaks muuta. Autori arvates oleks vajalik viia
läbi uurimus ka Viimsi Keskkooli 7. klasside lastevanemate seas, et teada saada, kas laste
suuõõne hooldamise harjumused ühtivad vanemate omadega. Samuti tuleks uurida
hambakaariese alase teadlikkuse ja suuhügieeni kvaliteedi vahelist seost. Selle uurimine annaks
parema ülevaate, kuidas hambakaariese esinemist vältida ja vähendada.
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Inimese Trk-B retseptori proteolüüsi uurimine neurotoksilistes tingimustes
Eike Langerbaur, 12. klass
Rocca al Mare Kool
Juhendajad: Kristi Luberg (Tallinna Tehnikaülikool),
Annika Tallinn (Rocca al Mare Kool)
Stend 44

Trk retseptorid täidavad kudedes mitmeid tähtsaid funktsioone, reguleerides rakkude kasvu,
diferentseerumist ja ellujäämist. Nad on vajalikud neurotrofiinide signaalide edasikandmiseks.
Lisaks omab TrkB olulist rolli paljude neurodegeneratiivsete haiguste korral, olles nende
põhjustajaks või haiguse tekke tagajärjeks. Nii neurodegeneratiivsetele haigustele kui ka
psüühilistele häiretele on iseloomulik aju korrapäratu funktsioneerimine ehk düsfunktsionaalne
plastilisus. Plastilisust peetakse tähtsaks tunnuseks ajul, ta võimes teha kohastumistele
vastavaid muutusi oma ehituses. Aju vähenenud plastilisus aju arenemise ajal või täiskasvanu
eas on seotud depressiooni, ärevuse, posttraumaatilise stresshäire, skosifreenia, autismi ning
neurodegenera- tiivsete haigustega, nagu Alzheimeri tõbi, amüotroofiline lateraalskleroos ja
vananemisega seotud dementsus. Ajukahjustuse järgne paranemine ning funktsionaalne
taastumine sõltub suuresti säilunud neuronaalsete võrgustike struktuursest ja funktsionaalsest
plastilisusest.
Mina uurisin käesolevas töös, kas TrkB kahe aminohappe treoniini ja seriini asendamine alaniini
ja isoleutsiiniga mõjutab TrkB lagundamist kalpaiini poolt neurodegeneratiivsete haiguste
korral. Töö seisukohalt oli oluline uurida TrkB seost ajuinsuldi, epilepsia ja teiste
neurodegeneratiivsete haigustega. Erinevate uuringute käigus on suudetud tõestada, et
kalpaiin lõikab TrkB retseptorit kahe aminohappe treoniini ja seriini (520-522) vahelt. Peale
lõikuse toimumist eraldub TrkB proteiinikinaasi domeen ülejäänud retseptorist ja rakkudele ei
õnnestu edasi kanda ellujäämiseks vajalike signaale. Kui aga asendada treoiin alaniiniga ja seriin
isoleutsiiniga, siis võiks olla kalpaiini poolt teostatav lõikumine takistatud. See temaatika on
oluline, kuna TrkB lõikamine võib oluliselt vähendada tõenäosust, et neuronid jäävad ellu
näiteks peale insulti, vahetult haiguskolde kõrval.
Katse tulemustest selgus, et valguahelasse sisse viidud muutused ei mõjutanud TrkB lõikamist.
Tulemuse kinnitamiseks oleks vaja siiski teha korduskatseid, et vältida juhuslikkust ja kinnitada
teooriat.
Kindlasti on oluline edasi uurida, miks võis selline tulemus tulla. Edasised uuringud selles vallas
on põhjendatud, kuna kui õnnestuks luua ravimeid, mis vähendavad neuronite hävimist nii
insuldi, epilepsia kui ka neurodegeneratiivsete haiguste puhul, tõstaks see oluliselt neid haigusi
põdevate inimeste elukvaliteeti.
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Ruhnu vana ja uus kirik, kiriku roll Ruhnu elanike elus
Emma Lauk, 12. klass
Tartu Jaan Poska Gümnaasium
Juhendajad: Merike Hein (Tartu Jaan Poska Gümnaasium),
Merike Trubert (Tartu Jaan Poska Gümnaasium)

Eesti erilised vaatamisväärsused Ruhnu saarel − 1644. aastal ehitatud vana puukirik ja 1912.
aasta uus kivikirik – asuvad üksteisest ainult mõne meetri kaugusel. Kirikutel on suur roll pärandi
kandjatena. Oluline on panna nii ruhnlasi kui teisi inimesi mõistma ja avaldama arvamust seoses
Ruhnu kirikutega. Neil on tähtis roll kohalike hulgas, sest on seotud saare kultuurilooga.
Käesoleva töö autor ise on õppinud ja elanud Ruhnu saarel.
Uurimistöö eesmärk oli tutvuda lähemalt mõlema Ruhnu kiriku ajalooga, viia läbi kirikute kohta
käiv küsimustik saare elanikega ja intervjueerida kohalikku pastorit Jaanus Torrimit.
Kokkupandud töö koosneb kolmest peatükist, kus esimeses kirjeldatakse Ruhnu saart ja selle
elanike elu. Teises osas antakse ülevaade Ruhnu kirikutest - Püha Magdaleena uuest ja vanast
kirikust. Selgitatakse, miks on kaks kirikut üksteisele nii lähestikku, antakse ülevaade mõlema
kiriku ajaloost ja varast. Viimases uuritakse kiriku ja usu rolli Ruhnu saare elanike elus ning
ruhnlaste üleüldist teadlikkust kirikute ajaloost.
Töö käigus selgub, et vanadele rannarootslastele jäi Madalmaade barokse stiiliga vana puukirik
väikeseks ja otsustati ehitada uus ning suurem kivikirik selle kõrvale. 1944. aastal ruhnlaste
emigreerumisel Rootsi jäid mõlemad kirikud pikkadeks aastateks hooletusse ja seal ei toimunud
Nõukogude Eesti ajal enam jumalateenistusi. Pärast Eesti Vabariigi taasiseseisvumist kirikud
korrastati, samuti taastati jumalateenistuste pidamise traditsioon.
Kirikute omapära suurendavad neis paiknevad väärtuslikud esemed. Kõige mainimisväärsemad
on 17. sajandist pärinevad klaasmaalide koopiad puukiriku vitraažakendes ja kolm kirikukella.
Ruhnlaste seas läbi viidud küsimustiku analüüsimise tulemusena selgus, et enamik vastanutest
ei käi kirikus rohkem kui kolm korda aastas. 48% küsitlusele vastanud ruhnlastest ennast ühegi
usuga ei seostanud. Kõige sagedamini valiti oma usuks luterlus, kuid samuti leidus katoliiklasi ja
üks õigeusklik. Kiriku rolli oma igapäevaelus hinnati võrdluses vanade rannarootslastega vähem
oluliseks.
Üle veerandi vastanutest teadsid olulisi fakte Ruhnu kirikute kohta. Samuti tuli välja, et
laulatamine ja ristimine Ruhnu kirikus on väga haruldased. Ainult üks inimene vastas, et on
Ruhnu kirikus laulatatud, vastanutest kaheksa on Ruhnu kirikus ristitud. 2016. aasta suvest
kirikuõpetaja ametisse määratud Jaanus Torrim on veendunud, et ruhnlasi on võimalik kirikuga
rohkem siduda, kuid see on võtab aega ja vajab personaalset suhtlemist. Kohalikele on vana
kirik püha paik, kus koos käia ja ollakse uhked, et neil on oma puukirik ning kirik peaks kindlasti
kuuluma Ruhnu saare juurde.
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Uurimus spordijoogi ideaalsest koostisest
Jaanus Lekko, 12. klass
Tallinna Inglise Kolledž
Juhendaja: Kaisa-Helena Luht (Tallinna Inglise Kolledž)
Stend 45

Kuna mind on alates väiksest peale huvitanud sport ning vanemana sellega seotult ka spordiga
väga tihedalt seotud toitumine, otsustasin teha uurimistöö just sel teemal ning uurida, milline
peaks olema ideaalse spordijoogi koostis. Selleks oli kõigepealt vaja teha taustauuring, misjärel
sai tehtud otsus keskenduda uurimuses spordijoogi suhkrusisaldusele ning antud olukorras
elimineerida teised ained, mida spordijoogid samuti sisaldada võivad. Uurimuse käigus sai läbi
viidud ka katse, et selgitada välja, millise suhkrusisaldusega spordijook toimib kõige paremini,
muutes südame löögisagedust, väljahingatava süsihappegaasi ja hapniku kontsentratsiooni,
stressitaset ning vere rikastumist hapnikuga pärast kerget jooksu kõige vähem. Katse käigus
pidid erinevast soost ning erineva sporditaustaga inimesed jooma erineva kontsentratsiooniga
glükoosilahuseid ning seejärel läbima umbes 300m distantsi kergelt sörkides. Ülaltoodud
parameetreid mõõdeti nii enne kui pärast jooksu ning nende võrdlusest ja sellejärgsest
analüüsist tulid välja lõplikud tulemused.
Uurimusest selgus, et parim glükoosikontsentratsioon spordijoogis on umbes 7%, kuid seda
võivad mõjutada inimese sugu ning varasem treenitus, kusjuures mees- ja naissoost katsealuste
tulemust põhjal võib väita, et mehed eelistavad pigem naistest kõrgemat kontsentratsiooni
ning erineva treenituse inimeste tulemustest järeldub, et treenitumad eelistavad samuti
kõrgemat kontsentratsiooni. Kuigi uurimuse käigus läbi viidud katse tulemused olid ühtlaselt
ning iga katsealuse tulemustes oli näha selget trendi, olid kõik katsealused 17-19 aastased,
seega oleks võimalik teha laiem uurimus spordijoogi suhkrusisalduse mõjust erinevas vanuses
inimestele.
Sellest uurimusest võib kasu olla igaühele, kes vähegi tegeleb spordiga ning üritab oma
potentsiaalile lähemale jõuda ning tulemusi parandada, sest just toitumine on heade sportlike
tulemuste alus.
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Vabadussõjas langenud Koeru kihelkonna kangelased ja neile püstitatud mälestusmärgid
Laura Lepik, 12. klass
Koeru Keskkool
Juhendaja: Siret Pärtel (Koeru Keskkool)
Stend 46

Koerus asuva Vabadussõja mälestussamba kohta pole eriti palju infot kirja pandud. Tingituna
isiklikust huvist kodukoha ajaloo vastu ja Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva ootusest, oli selge, et
see on minu jaoks just õige teema, mida uurida.
Töö jaguneb kolmeks peatükiks. Esimeses peatükis antakse ülevaade Koeru kihelkonnast pärit
Vabadussõjas langenud kangelastest, nende elust ja osalusest sõjas. Teise peatükki on kogutud
informatsioon Koeru kirikus oleva mälestustahvli püstitamisest ja säilitamisest. Kolmas peatükk
hõlmab Vabadussõjas langenutele püstitatud mälestussamba ehitamise ja säilitamise rasket
teekonda.
Põhilised allikad töö valmimisel olid Koeru muuseumis asuvad dokumendid, 1934. aastal välja
antud raamat „Koeru kihelkond“ ja kohalike elanike jutustused. Info sai kontrollitud erinevate
veebiallikate ja arhiivide toel.
Uurimistöö valmimise käigus selgus, et Koeru kihelkonnas oli kaks Vabadusristi kavaleri ja kirikus
oleval mälestusahvlil oli üks nimi puudu. Peale uurimistöö valmimist ja info edastamist sai nimi
ka tahvlile lisatud.
Töö valmimine oli kasulik tervele kogukonnale: info ja andmed on täpsustatud ning kirja pandud
ja inimestele kättesaadavad. Töö vastu on suurt huvi näidanud mitmed ajaloohuvilised ja
uurimus andis Koeru Keskkooli õpilastele mõtteainet teemal, kui palju vaeva on meid
igapäevaselt ümbritseva nimel nähtud.
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Hugo Treffneri Gümnaasiumi õpilaste unehügieen
Kaie Leppik, 12. klass
Hugo Treffneri Gümnaasium
Juhendaja: Triin Ulst (Hugo Treffneri Gümnaasium)
Stend 47

Autor valis uurimistöö teemaks unehügieeni, sest tal esineb aeg-ajalt uinumisprobleeme, mis
on enamasti põhjustatud puudulikust unehügieenist, ning ta usub, et see teema puudutab ka
paljusid tema koolikaaslasi. Teema aktuaalsust kinnitavad uurimistöös kasutatud allikad. On
selgunud, et ebaadekvaatne unehügieen põhjustab päevast unisust ja unetust, mis on levinud
terviseprobleem Eestis teismeliste hulgas. Unetus võib kaasa tuua keskendumis- ja
tähelepanuhäireid. Lisaks halvendab vähene uni mälufunktsioone ning üldist õppimisvõimet,
mistõttu võivad tekkida noortel õppetööga koolis probleemid.
Uurimistöö eesmärgiks oli välja selgitada Hugo Treffneri Gümnaasiumi õpilaste teadlikkus
unehügieenist ning millisel määral järgitakse unehügieeni soovituslikke põhimõtteid. Samuti
taheti uurida seost unehügieeni ning päevase unisuse vahel.
Töös on kasutatud ülevaateuurimust ning andmekogumismeetodina rakendati kvantitatiivseid
meetodeid. Uuring viidi läbi internetipõhise küsimustiku vormis 2017. aastal. Selles osales 264
Hugo Treffneri Gümnaasiumi õpilast 10.–12. klassist.
Uuringutulemuste põhjal selgus, et vähesed õpilased teavad unehügieeni mõistet. Samas leiti,
et teadlikkus ei mõjuta unehügieeni praktiliste soovituste järgimist ega unisuse taset.
Ilmnes, et suurem osa õpilastest magab soovituslikust unetundide arvust vähem. Vastajate
unisuse tase ning unehügieeni põhimõtete järgimine on andmete kogumiseks kasutatud testide
hindamisskaalade keskmistest veidi paremad. Unisuse ja unehügieeni näitajate vahel leiti
keskmise tugevusega negatiivne korrelatsioon. See näitab, et mida puudulikum on unehügieen,
seda kõrgem on unisuse tase.
Oluliseks tulemuseks on ka see, et mehed järgivad unehügieeni soovitusi rohkem kui naised.
See võib selgitada, miks meeste unisuse tase on madalam kui naistel.
Unehügieeni soovitustest järgitakse kõige paremini ainete tarbimise, magamamineku rutiini ja
magamiskeskkonnaga seotud uinumist soodustavaid põhimõtteid. Unehügieeni puudulikkust
põhjustavad eelkõige käitumusliku erutuse, unestabiilsuse ja tunnetuslike/emotsionaalsete
teguritega seotud praktiliste soovituste vähene järgimine.
Kuigi unehügieenist teadlikkus ei pruugi tagada teadmiste täielikku rakendamist, on autori
arvates oluline edastada õpilastele baasteadmised unehügieenist, et nad saaksid vajadusel neid
rakendada.
Unehügieeni uurivaid uuringuid on vaja autori arvates veel teha, et välja selgitada täpsemad
soolisi erinevusi põhjustavad tegurid ning et näha, kas aja jooksul tulemused paranevad.
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Noorte reisieelistused, suhtumine ja teadmised Eesti loodusturismi valdkonnas Tallinna
32. Keskkooli 11. klasside õpilaste näitel
Klaus Sebastian Levit, 11. klass
Tallinna 32. Keskkool
Juhendaja: Triin Viiron (Tallinna 32. Keskkool)

Käesoleva uurimistöö eesmärk oli uurida ja analüüsida noorte teadmisi, kogemusi ja eelistusi
turismi, eelkõige loodusturimi, valdkonnas Tallinna 32. Keskkooli noorte näitel.
Töös on esitatud järgmised hüpoteesid: 1. Noored eelistavad välisturismi siseturismile. 2.
Loodusturism ei ole noorte hulgas populaarne. 3. Noortel on vähe kogemusi ja teadmisi Eesti
loodusturismi sihtkohtadest. Kinnitust leidsid esimene ja kolmas hüpotees.
Uurimistöö põhiosa kooneb kolmest peatükist. Esimeses osas on esitatud teemat puudutav
teoreetiline taust ning ülevaade sellest, millised on seniste uuringute põhjal eestlaste
reisieelistused. Teises osas tutvustatakse uurimise metoodikat ning kolmandas osas on välja
toodud uurimuse tulemused ja arutelu. Lisatud on töös kasutatud kirjanduse loetelu.
Uurimistöö läbiviimiseks kasutati kvantitatiivset meetodit, mille raames viidi läbi küsitlus 119
õpilase seas 11. klassidest, kellest 36 olid poisid ja 83 tüdrukud.
Küsitluse esimene pool uuris õpilaste reisieelistusi ning teine pool andis ülevaate sellest, kuidas
hindavad noored oma kogemusi ja teadmisi Eesti-sisese loodusturismi vallas. Noored said välja
tuua kitsaskohad, mis võivad olla takistuseks loodusretkele minekul ning esitada omapoolsed
ettepanekud, kuidas muuta loodusturismi noorte hulgas populaarsemaks.
Küsitlusi analüüsides võib näha, et noortel on olemas huvi loodusturismi vastu, suur
enesekindlus ning ka teatav kogemustepagas loodusturistina, samas Eesti loodus ning erinevad
paigad ei suuda köitvuselt muu maailmaga võistelda. Noored reisivad eelkõige koos pere ja
sõpradega ning eeldavad reisimisel teatud mugavusi, näiteks pesemisvõimalust ning toitlustust,
populaarsed ei ole suuremat füüsilist koormust eeldavad reisimisviisid, nt jalgsimatk ning
rattasõit.
Uurimusest selgus ka, et tegelikkuses on noorte teadmistepagas Eesti looduslikest
vaatamisväärsustest veel puudulik, samuti takistab loodusesse minekut ajapuudus ning info
vähene kättesaadavus. Seega on loodusturismi edendamine noorte hulgas oluline ning
aktuaalne, sest kui noored saaksid piisavalt infot ja jõuaksid loodusesse, käiksid metsas ning
rabades, oleksid nad ka teadlikumad Eesti looduse kaitsjad.
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Bulgakov „Meister ja Margarita“. Erinevused ja nende tagamaad 1968. aasta väljaande
ja 2010. aasta väljaande vahel
Aleksandra Lilleorg, 12. klass
Tallinna Reaalkool
Juhendaja: Anu Kell (Tallinna Reaalkool)
Stend 48

Käesoleva uurimistöö aktuaalsus seisneb selles, et „Meister ja Margarita“ arutleb probleemide
üle, millega puututakse siiani maailmas kokku. Käesolev uurimistöö annab ülevaate Bulgakovi
elust ja loomingust ning nende seostest nõukogude võimu ja tsensuuriga.
Uurimistöö eesmärk oli leida erinevused Bulgakovi romaani „Meister ja Margarita“ 1968. aasta
tsenseeritud eestikeelse väljaande ja Bulgakovi kirjutatud origiaalversiooni vahel, selgitada
lähilugemisega välja osad, mis olid algversioonis tsenseeritud ning välja jäetud osasid
analüüsida ja leida tagamaid kärbete tegemiseks.
Uurimistöö meetod on lähilugemine ehk „Meister ja Margarita“ 1968. aasta eestikeelse
väljaande võrdlemine tänapäevase eestikeelse väljaandega.
Uurimistöös püstitati hüpotees: peatükkides, kus tegevus toimub Jeršalaimis, on rohkem
erinevusi kui peatükkides, kus tegevus toimub Moskvas. Autori hüpotees ei leidnud kinnitust,
sest peatükkides, kus tegevus toimub Moskvas, on välja tsenseeritud 14,0%, ning peatükkides,
kus tegevus toimub Jeršalaimis, on kärpeid 9,5% ulatuses.
Uurimistöö praktilises osas selgus, et enamik muutustest olid raamatu teises osas ning
suurimad muutused olid peatükkides, kus tegevus toimus 1930. aastate Moskvas. Peamised
tagamaad kärbete tegemiseks olid inimeste salapärane kadumine ja võimu kuritarvitamine,
neid põhjusi sai seostada sündmustega, mis toimusid 1920. ja 1930. aastatel Moskvas.
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Algklasside laste hommikused tegevused ja uneaeg Gustav Adolfi Gümnaasiumi näitel
Anna Milena Linder, 7. klass
Gustav Adolfi Gümnaasium
Juhendaja: Helina Reino (Gustav Adolfi Gümnaasium)
Stend 49

Oma uurimistöös käsitlesin ma Gustav Adolfi Gümnaasiumis käivate esimese kuni neljanda
klassi laste uneaega, hammastepesu sagedust, hommikusöögi söömise sagedust, kooli tulekuks
kuluva aja pikkust ja õpilaste rahulolu oma hommikutega. Töös on oletatud, et koolilastel on
juba noorest peale liiga lühike uneaeg ja, et nende hammastepesu ja
hommikusöögiharjumused ei ole kooskõlas soovituste ning sellest võib tekkida halb
enesetunne ja suumatus täielikult õppimisele panustada.
Küsitluse lõin tarkvaras Google Forms ja saatsin selle kõigile Gustav Adolfi Gümnaasiumi
algkasside õpetajatele, keda on 17 ja, kellest küsitlusele vastasid 7. Seitsme klassi peale vastas
kokku 171 õpilast, kellest 91 olid tüdrukud ja 80 olid poisid.
Töö teooriaosas kirjutasin magamise, söömise ja hammastepesu tähtsusest ja neid
puudutavatest soovitustest ja normidest lastele, mis on välja toodud erinevate
organisatsioonide kodulehtedel ja muudes artiklites. Uurimuslikus osas, aga tõin välja küsitluse
tulemused ja õpilaste arvamuse koolituleku osas.
Uurimusest selgus, et enamuse õpilaste hommikused harjumused on arvatust paremad ja, et
nad jõuavad piisavalt magada. Hammastepesu ja hommikusöögi osas oleks vaja parandada
umbes 15% õpilaste harjumusi ja unepikkuse osas umbes 20% harjumusi. On ka võimalik, et
õpilased ei saa rohkem magada, sest neil on, kas trennid, palju õppida või nad elavad koolist
kaugel ning peavad seetõttu väga vara ärkama. Ülejäänud 80%-85% õpilastest käituvad
soovituste kohaselt.
Kirjeldava vastusega küsimusest selgus, et õpilaste arvamus hommikul kooli tulemise osas
jaguneb umbes pooleks. Üks pool on rahul, sest nad elavad lähedal, tulevad autoga kooli ega
ole väsinud. Teine pool ei ole rahul, sest nad tulevad kaua kooli, on väsinud ja elavad koolist
kaugel. Sellistest tulemustest võime järeldada, et mida lähemal õpilane koolile elab ja mida
hiljem ta ärkama peab seda õnnelikum ta hommikuti on.
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Depressioon noorukitel
Mari-Liis Lindre, 12. klass
Tartu Jaan Poska Gümnaasium
Juhendaja: Merike Hein (Tartu Jaan Poska Gümnaasium)

Depressioon on kogu maailmas levinud psüühikahäire, mis oluliselt halvendab inimeste
elukvaliteeti ja toimetulekuvõimet. Probleemi aktuaalsust kinnitab 2016. aasta aprillis WHO
(World Health Organization) tehtud uuring, kus selgitati välja, et Maailmas umbes 350 miljonit
inimest kannatab depressiooni all. Häire tõsidust tõestab ka see, et depressioon võib viia
inimese suitsiidini. Enesetapp ehk suitsiid on teine kõige suurem põhjus 15.-29.-aastaste
inimeste surmades.
Mari-Liis Lindre uurimistöö „Depressioon noorukitel” teema on valitud autori huvist mõistmaks
depressiooni all kannatavaid noorid. Autor soovis teada saada, miks tänapäeval järjest rohkem
noori langeb depressiooni ning, milline on selle häire olemus. Töö eesmärkideks on välja
selgitada, milline häire on depressioon, milline on selle häire olemus noortel ja kuidas see neil
avaldub, millised on noorukite depressiooni tekkepõhjused ning, kuidas seda häiret ravida.
Töö koosneb kahest suuremast peatükist. Esimene osa on jaotatud neljaks peatükiks, kus
esmalt antakse ülevaade depressiooni definitsioonist, sümptomitest ja raskusastmetest.
Tuuakse välja depressiooni tekkepõhjuseid noorukitel. Käsitletakse depressiooni olemust
noortel ja antakse ülevaade depressiooni ravist ning selle ennetamisest. Teine osa koosneb
Tartu Jaan Poska gümnaasiumi c-klasside õpilaste seas läbiviidud depressioonisümptomite
esinemise küsimustiku vastuste analüüsist.
Depressioonisümptomite esinemise küsitlus viidi läbi Tartu Jaan Poska gümnaasiumi c-klassi
õpilaste seas. Valimi moodustasid 68 õpilast. Ankeetküsitluses kasutati spetsiaalset Kutcheri
nooruki depressiooni 6-osalist skaalat. Analüüsides selgus, et kõige rohkem
depressioonisümptomeid oli 11. klassis. 52%-l õpilastest esines neid normist rohkem, mis
tähendab depressioonile kalduvust või selle võimalikku olemasolu. 10. klassis oli see protsent
39 ning 12. klassis 44. Küsitlus koosnes kuuest väitest, millest kõige rohkem esines väide
väsimuse, kurnatuse, motiveerimatuse ja vähese energia sümptomitega.
Veebiküsitluse vastuseid analüüsides ei saa diagnoosi panna. Mõningate sümptomite
esinemine mingil lühikesel perioodil elus on normaalne ning täiesti inimlik. Selgema pildi
saamiseks on vaja inimesega individuaalselt suhelda ning taustauuringuid teostada. Käesolevast
uurimistööst tulenevalt võiks edasi uurida õpilaste depressioonisümptomeid põhjalikumalt ja
neid analüüsida ning leida nende põhjuseid, kuna selle töö autori küsitlus oli üldine ning
konkreetsete väidete tegemiseks sellest ei piisa. Samuti võiks veel süüvida depressiooni
ennetamisse ning ravimisse noorte hulgas.
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Mesilase mulaaž
Lii Lopp, 9. klass
Ülenurme Gümnaasium
Juhendajad: Juta Lopp (Räpina Aianduskool),
Piret Saag-Pilt (Ülenurme Gümnaasium)
Stend 50

Kaheksanda klassi bioloogiatunnis käsitletakse selgrootute õppimisel ühe teemana ka putukaid.
Õppimisprotsess on õpilastele huvitavam, kui nad saavad õpitavat käega katsuda ja lähedalt
uurida. Paraku langeb eluslooduse, sealhulgas ka putukate teema koolis sellistele
aastaaegadele, kus näiteid elusloodusest pole võimalik võtta. Minu ema on mesinduse õpetaja
Räpina aianduskoolis ja meil on ka kodus mesilased. Mitmel talvel on mesilaspered hukkunud
ja põhjuseks võib olla see, et ümbruskonnas on palju põlde, kus kasutatakse rohkesti
taimekaitsevahendeid. Mesilasperedega on probleeme olnud ka teistel mesinikel (Mikovitš
2017). Mesilase mulaaži kasutamine õppetöös ja lastega tegelemisel aitab tähelepanu juhtida
mesilaste olukorrale Eestis ja taimekaitsevahendite vastutustundlikumale kasutamisele
põllumajanduses. Kõige sellega seoses otsustasin teha õppevahendi putukate ehituse
õppimiseks. Minul oli soov õppida paremini tundma mesilase ehitust ja ühtlasi parandada oma
käsitööoskusi.
Loovtöö eesmärgiks oli teha mesilase mulaaž, mille abil näidata mesilase kehaehitust ja mõnda
olulist keha funktsiooni (nõelamine, nektari imemine) ülevaatlikult. Peale selle avanes võimalus
taaskasutada erinevaid materjale, uurida erinevaid töövõtteid ja kasutada neid oma töös.
Kokkuvõttes tuli mul mesilase mulaaž hästi välja. Selle abil on võimalik lastele mesilast lähemalt
tutvustada ja tekitada nendes huvi ka looduses putukatele rohkem tähelepanu pöörama.
Mesilase mulaažiga saab imiteerida nektari imemist õiest, kasutades selleks vooliku ja palli abil.
Kui panna vooliku ots veega täidetud klaasi ja seejärel vajutada mesilase tagakehale, imeb see
vett nagu mesilane suistega õiest nektarit. Kui aga pigistada tagakehas olevat palli uuesti (kus
on vesi sees), saab näidata, kuidas tööline nektari tarus kärge paneb.
Mulaaži on tehtud ka nõelamine. Vajutades järsku mesilase tagakehas asuvale väikesele
pumbale, ilmub nähtavale süstlakork, mis on nõelaks. Sellega näidatakse, et mesilane ei lenda
ringi, astel alati nõelamisvalmis, vaid lükkab astla tagakehast välja ainult nõelamise hetkeks.
Silmad on liimitud väikestest kristallidest, kus on näidatud mosaiiknägemine, mis esineb
paljudel putukatel. Jalgade otsas on iminapad, mis on vajalikud mööda siledat pinda liikumiseks.
Mulaažil on nendeks hambaharjahoidikud, mille abil on võimalik mesilane tahvli külge rippuma
panna.
Mesilase tegemine oli raskem kui töö kokkuvõtte koostamine, aga sain mõlemaga edukalt
hakkama. Ma sain selgeks mesilase sise- ja välisehituse ja lisaks teada palju uut mesilaspere
elust. Paranesid ka minu käsitööoskused.
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Libahundimotiivi muutumine rahvapärimusest nüüdiskirjanduseni
Brita Lubi, 11. klass
Läänemaa Ühisgümnaasium
Juhendaja: Monika Undo (Läänemaa Ühisgümnaasium)

Töö eesmärkideks oli teada saada, kuidas on muutunud libahuntide kujutamine eesti ja
väliskirjanduses. Samuti oli töö sihiks uurida libahunti kui arhetüüpset tegelast ning millised on
olnud rahvapärimuses arusaamad libahundist. Kõnealused eesmärgid sain enda jaoks täidetud
ning need on kajastatud minu töös.
Uurimismeetodina kasutasin võrdlemist ehk tõmbasin paralleele folkloori ja kirjanduse vahel.
Uurimusliku osa tegemiseks lugesin läbi 16 ilukirjanduslikku teost – nii eesti kui ka
väliskirjanikelt. Valik tugines isiklikul lugemusel ja Lääne Maakonna Keskraamatukogu
bibliograafi Krista Kumbergi soovitustel. Teooriaosas käsitlesin libahundi arhetüüpi. Lisaks 16
ilukirjanduslikule teosele töötasin läbi suure hulga teoreetilist materjali, mis lisas tööle väärtust,
sest püüdsin libahundi olemust käsitleda erinevatest aspektidest.
Minu algne hüpotees oli, et kuigi libahundimotiivid on kirjanduses populaarsed, siis tänapäeva
kirjanduses on kaugenetud libahundi algsest arhetüübist. See leidis kinnitust, kuna kümne teose
libahundimotiiv on märgatavalt erinev kõnealusest arhetüübist.
Libahundimotiiv on mitmekesistunud. Eesti ja väliskirjanduses leiduvaid motiive võrreldes
märkasin, et eesti kirjanike valitud teoste motiivid põhinevad endiselt enamasti rahvaluulel,
samas kui väliskirjanikud ja ka noorema põlvkonna eesti autorid on hakanud kaugenema
libahundi algsest arhetüübist ning lisama arhetüübile uusi nüansse. Välisautorid on lasknud
oma fantaasial rännata, näiteks on Bree Despaini raamatus „Sünge jumalus“ on libahundid
algselt loodud jumalasulasteks. Eelnevalt välja toodud näide illustreerib ka, kuidas
libahundimotiivi olemus on muutunud helgemaks, samas kui rahvaluules on libahunt enamasti
negatiivne tegelane. Eesti ja väliskirjanduses leiduvate motiivide erinevus seisneb selles, et
mitmetes eesti autorite teostes on libahuntlus seotud vabadusega, samas kui väliskirjanduses
on libahundimotiiviga kasutatud võimumotiivi. Kuigi libahuntide seas on nii naisi kui ka mehi,
on naised siiski olnud eesti kirjanduses jõulisemad karakterid.
Uurimistööd saab edasi arendada, uurides, kas mitmekülgne rahvaluule kogu avaldab mõju
autorite poolt kasutatavatele motiividele.
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Räpina Ühisgümnaasiumi ja Petseri 3. Keskkooli koostöö
Oksana Lõssenko, 12. klass
Räpina Ühisgümnaasium
Juhendajad: Marika Ääremaa (Räpina Ühisgümnaasium)

Oma uurimistöös tutvusin kahe kooli koostööga ja uurisin, millised on olnud õpilaste ja
õpetajate meelest meeldejäävaimad koolidevahelised üritused. Uurimistöö koosneb
teoreetilisest ja uurimuslikust osast. Teoreetilises osas uurisin Räpina Ühisgümnaasiumi
arhiivimaterjale, et välja selgitada erinevad õpilaste- ja õpetajatevahelised koostööviisid.
Uurimise tulemusena selgus, et õpilastevahelised koostööviisid olid laagrid, ekskursioonid,
noortevahetused, ühiskontserdid, spordivõistlused ja konkursid. Õpetajatevahelise koostöö
raames toimusid metoodikapäevad ja rahvusvahelised seminarid. Selgus, et koostöö on
kestnud pidevalt kuusteist aastat.
Uurimuslikus osas kasutasin küsimustikku, mis koosnes neljast küsimusest. Sellele vastasid läbi
aegade projektides osalenud Räpina Ühisgümnaasiumi ja Petseri 3. Keskkooli õpilased ja
õpetajad. Samuti intervjueerisin Räpina Ühisgümnaasiumi huvijuhti, kes rääkis lähemalt
koolidevahelisest tööst.
Õpetajatele meeldisid ühisüritused, metoodikapäevad ning õpilasvahetused, mille käigus
avardus silmaring, arenes suhtlemisoskus ning õpiti üksteist paremini tundma. Õpilaste arvates
oli meeldejäävaim üritus sõbrapäevapidu ning parimaid kogemusi saadi õpilasvahetuses.
Õpilastele meeldis eakaaslastega teises keeles suhelda, kuigi see osutus vahel keelebarjääri
tõttu keeruliseks. Erinevate ürituste käigus õpiti tundma naaberrahvaste kultuuri ja kombeid.
Uurimistöö käigus õppisin koguma informatsiooni, seda töötlema ning sain teavet, kuidas
koostöö on toimunud. Kuna Räpina Ühisgümnaasiumi ja Petseri 3. Keskkooli vaheline koostöö
jätkub, siis on seda teemat võimalik edasi uurida.
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Tartut puudutanud sõjalised konfliktid 11.–20. sajandil
Jaak-Markus Maamets, 12. klass
Tartu Tamme Gümnaasium
Juhendaja: Liia Vijand (Tartu Tamme Gümnaasium)

Uurimistöö käigus koostasin kronoloogilise ülevaate Tartut puudutanud sõjalistest
konfliktidest, mille käigus leidsin vastused oma uurimisküsimustele: mis olid Tartut puudutanud
sõjaliste konfliktide põhjused, kes osalesid ja millised olid tagajärjed ning eesmärk oli ka
võrrelda erinevate ajajärkude konflikte.
Tulemustena toon välja nelja ajajärgu võrdluse, mille käigus sai kindlaks tehtud, et sõjaliste
konfliktide eesmärgid jäid samaks erinevatel perioodidel. Selleks oli peamiselt ülemvõimu
saavutamine Läänemere ääres ja samuti kaubateede enda võimu alla saamine. Vaenupooled
püsisid läbi aja samad. Üheks pooleks olid peaaegu alati venelased, kellele vastandusid
sakslased, eestlased, rootslased, taanlased, poolakad, latgalid või liivlased. Vastandumine
tulenes algselt kultuuriruumide erineva usu pärast.
Muinasaegsete sõjaliste konfliktide põhjuseks oli hõivata tugipunktina ja teedesõlmena
positsiooni omav Tartu linnus. Vaenupoolteks olid eestlased ja novgorodlased ning tagajärjeks
Tartu linnuse minek ühe või teise vaenupoole kätte. Peale muinasaegset vabadusvõitlust läks
võim Tartu kantsi üle sakslastele ning Tartu linnuse ümber hakkas arenema linn. Samuti sai
Tartust piiskopkonna keskus.
Peale muistset vabadusvõitlust moodustasid Mõõgavendade ordu koos kolme piiskopkonnaga
(Tartu, Saare-Lääne ja Riia peapiiskop) kuni 16. sajandini tugeva konföderatsiooni VanaLiivimaal. Tänu sellele sai Tartu areneda ja kujuneda tugevaks kaubanduskeskuseks. Ordu aeg
kujunes Vana-Liivimaale suhteliselt rahulikuks, eeskätt tänu Saksa ordu sõjalisele võimekusele.
Liivi- ja Põhjasõda tõid Tartule 150 aastase kannatuste perioodi, mis sai linnale peaaegu
saatuslikuks. 16. sajandiks oli Saksa ordu kaotanud oma sõjalise võimekuse. Vana-Liivimaa sai
sõjatandriks erinevatele suurvõimudele ja usutunnistustele. Liivi sõjas osalesid Poola-Leedu,
liivimaalased, Taani ja Rootsi. Ka Venemaa rünnak 1558. aastal ei suutnud konsolideerida
erinevaid osapooli Eesti- ja Liivimaa kaitseks. Liivi sõda lõppes pärast mitmeid võimuvahetusi
Rootsi võiduga. Põhjasõjas allutas Vana-Liivimaal Rootsilt võimu endale Venemaa. 1708.
aastaks oli enamus Tartu elanikkonnast küüditatud või hukkunud. Sama aasta märgib samuti
lõppu Tartule, kui õhiti kaitserajatised ja linna põletati venelaste poolt maha.
Peale Põhjasõda algas Tartu ülesehitamine. Ülikooli taasavamisega 1802 kasvas Tartu tähtsus
hariduskeskusena. 20. sajandi alul tiriti Tartu taas sõjalistesse konfliktidesse. Nendeks olid
Esimene maailmasõda, Vabadussõda ning Teine maailmasõda. Kannatada sai Tartu linn
viimases sõjas, mille käigus hävis 2/3 ajaloolisest kesklinna hoonestusest.
Tartu ajaloos oli kaks pikemat rahuaega. Esimene Tartu piiskopkonna ja teine Vene tsaarivõimu
ajal. Mõlemal korral valitses siinset maad tugev sõjaline jõud. Esimesel korral Saksa ordu ning
teisel juhul Vene tsaaririik. Sõdade kronoloogiat ja põhjusi analüüsides, võib järeldada, et Tartu
asend kahe maailma – kristliku Euroopa ja bütsantsliku Venemaa – piiril, on määranud selle
linna saatuse. Vaid tugeva sõjalise jõu kohalolek või agressiivse idanaabri sisemine nõrkus on
andnud Tartule hingetõmbeaega läbi ajaloo.
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Muinas-eesti ja põhja-germaani mütoloogiliste tegelaste nimekujude esinemine Eesti
toponüümikas
Marie-Elisabeth Martinson, 11. klass
Rocca al Mare Kool
Juhendaja: Toivo Lind (Rocca al Mare Kool)

Eesti keeles on ilmunud Põhja-Germaani ja Soome-Ugri mütoloogiat käsitlevaid teoseid ja
eeposte tõlkeid, samuti mitmeid kokkuvõtlikke teoseid, milles kajastatakse ka põgusalt
mütoloogiliste tegelaste nimekujude kandumist kohanimedesse. Kõige vanemad üleskirjutised
Eesti kohanimedest on pärit Skandinaavia saagadest, ruunikividelt, Henriku Liivimaa kroonikast
ning Taani hindamisraamatust. Neist allikatest pärit kohanimesid on varasemad uurijad palju
käsitlenud, kuid materjal Eesti kohanimede seosest mütoloogiaga on senini kogumata ja
töötlemata. Käesoleva uurimuse eripäraks ongi olemasoleva teabe süsteemne käsitlus.
Uurimistöös püütakse leida seoseid mütoloogiliste tegelaste ja kohanimede vahel. Töö
eesmärgi saavutamiseks on püstitatud järgmised uurmisküsimused:




Kuivõrd on varasemalt Eesti onomastikas mütoloogiliste tegelaste võimalikke seoseid
kohanimedega käsitletud?
Kas kohanimede esinemises esineb mingi süsteemne muster või mitte?
Vaadelda võrdlevalt, kuidas esinevad germaani mütoloogia tegelaskujude nimekujud
meie naaberriikide kohanimedes?

Selgub, et suur hulk Eesti kohanimesid on tuletatud läänemere-soome aga ka põhja-germaani
mütoloogiliste tegelaste pärisnimidest. Arvukas on meie kohalike kangelaste ja jumalate ‒
Kalev, Tõll, Leiger, Taarapita, Uku ‒ nimekujude esinemine. Nende nimesid võib kohata sadadel
taludel, mitmetel küladel, tänavatel ja maastikuobjektidel üle Eesti. Tihti on kangelaste endi
nimed võõra etümoloogilise taustaga. Nii selgub, et Kalevi nimi tuleneb sõnast „kali“, kusjuures
Kali esineb ka Põhja-Germaani mütoloogias Odini ja Rind´a pojana, ja Kaali metoriidikraatrit
kutsuti varasemalt Kalijärveks. Mitmed muistsed lood kajastavad Kaali katastroofi Saaremaal
ning neis esinev Päevapoeg on oma sünonüümidega Kalevipojaga hästi kokkuviidav. Mõnede
tegelaste varasemad nimekujud, näiteks Tõll, keda seostatakse hundiga, harutavad lahti
mitmed nimetekkelood. Selgub, et Germaani mütoloogia maailmalõpu müüt, ning selles
esinevad tegelaskujud, on süsteemselt meie saarte paralleelnimedes aga ka mandril esindatud.
Maailmalõpumüüdi kohaselt lõpeb maailm Päikese ja Kuu allaneelamisega huntide poolt. Meie
onomastikas esinevad nii Hundisaar (Aegna), Päiksesaar koos Päikeselinnaga (Saaremaa) kui
Päiksese- või Päevasaar (Hiiumaa).
Tulemuste pinnalt näeme seoseid eri mütoloogiate vahel, tajume paremini varasemat
maailmakäsitlust ning veendume, et nii mõnelgi korral saab ajalooliselt olulisi teadmisi, eriti
selliseid, mis puudutavad etümoloogiat, ka müütidest üle võtta.
Antud uurimistöö edasiarendamise soovil oleks otstarbekas uurida, millised antud töös mitte
käsitletud mütoloogilised või ajaloolised tegelased on meie kohanimedele veel vasteid andnud
ning mille järgi ja millise süsteemi alusel on hilisemal ajal toponüüme loodud.

88

Röövlindude saagi koostis Loode-Tartumaal – ajalised muutused ja piirkondlik eripära
Pelle Mellov, 12. klass
Tartu Waldorfgümnaasium
Juhendajad: Ülo Väli (Eesti Maaülikool),
Rauno Külavee (Tartu Waldorfgümnaasium)
Stend 51

Uurimistöö kirjeldab Tartumaa loodenurgas läbiviidud uuringut röövlindude pesitsusaegsest
toitumisest. Töös käsitlesin seejuures tervet protsessi, kuidas saadud tulemusteni jõudsin –
tutvustades alguses uurimisala ja uuritud liikide ökoloogiat, seejärel metoodikat ja välitöid
materjali kogumiseks. Uurimistöö eesmärgiks oli välja selgitada kuidas on piirkonnas
pesitsevate röövlindude toitumine ajas muutunud ning millised eripärasused seda ala
iseloomustavad. Lisaks uurimustöö põhieesmärkidele tutvustasin kolme röövlinnu liigi
saakloomade liigilist koosseisu Eestis esmakordselt.
Uurimistöö tulemusel selgus, et piirkonnas olid olulisemad muutused seotud kahe sarnaselt
toituva liigi – hiireviu ja väike-konnakotka toidu liigilise koosseisuga. See ilmnes putuktoiduliste
imetajate ja kahepaiksete osatähtsuse vähenemises väikekonnakotka saagis, samas kui
hiireviule omasid nad võrreldes varasemaga sama suurt tähtsust. Uurides lähemalt kummagi
röövlinnu saagipüüdmise taktikat ning tutvudes ka nende jahitavate saakloomade ökoloogiaga,
jõudsin järeldusele, et väike-konnakotka ja hiireviu toidubaasi lahknemine võib seotud olla
põllumajanduse intensiivistumisega. Seose tõestamiseks oli käsitletud materjalist vähe, kuid
püstitatud teooria on hea hüpotees uuele uurimusele.
Loode-Tartumaa uurimisala eripärasused ilmnesid merikotka ja kanakulli toitumises. Oletuste
kohaselt omasidki sisemaal pesitsevate merikotkaste toidus imetajad keskmisest suuremat
osakaalu, kuid selle põhjuseks võisid olla Aafrika seakatku surnud ning seeläbi kergeks saagiks
osutunud metssead. Merikotkaste sõltuvust veekogudest näitas veelindude ja kalade enamus
nende saagis, mille liigilise koosseisu määrasid kohaliku maastiku tingimused. Kanakullide
toitumist uuritud piirkonnas iseloomustab inimasustusest vähem sõltuvate liikide, eelkõige
hallvareste suurem osakaal saagis.
Kolmas punkt puudutab herilaseviud, raudkulli ja lõopistrikku. Töö käigus selgus, et nende
toitumise kohta põhjalikumaid uuringuid Eestis varem avaldatud ei ole. Seega avaldan
käesolevaga herilaseviu, raudkulli ja lõopistriku saakloomade liigilise koosseisu Eestis
esmakordselt.
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Pühalepa neiu traditsioonilise rahvarõivakomplekti valmistamine
Mari Meriste, 12. klass
Tallinna Saksa Gümnaasium
Juhendajad: Külli Arand (Tallinna Saksa Gümnaasium, Audentese Erakool),
Kristi Haarde (Rahvakunstiansambel Leigarid)
Stend 52

Käesolevas praktilises töös valmistasin ma neiu rahvarõivakomplekti Pühalepa kihelkonnast.
Praktiseerisin erinevaid käsitöötehnikaid ning tutvusin põhjalikumalt Hiiu kui ka Eesti
rahvarõivastega. Samuti tutvusin erinevate tööetappidega ning nende ajamahuga. Enne
rõivaste valmistamist tutvusin ja töötasin läbi erinevaid allikaid, mis aitaksid töö tegemise juures
kaasa. Kahjuks oli just sel aastal veel avamata Eesti Rahva Muuseumi arhiiv – nii jäi sellega
kohapeal tutvumata.
Eesti rahvarõivad on jagatud neljaks suuremaks piirkonnaks: Lõuna-Eesti, Põhja-Eesti, LääneEesti ning saarte rahvarõivad. Pühalepa kihelkond asub Hiiumaal ning seega langeb ka saarte
rahvarõivagruppi. Teoreetiline osa tutvustab erialasele kirjandusele tuginedes Hiiumaa
rahvarõivaid ning loob selgema pildi Pühalepa rahvarõivastest.
Töö praktiline osa oli Pühalepa kihelkonna neiu rahvarõivaste valmistamine ning töö teises
pooles on selle tööprotsessi kirjeldamine. Kirjeldasin eraldi käiste, palmiku küitkuue ja põlle
valmistamist. Tööd illustreerivad pildid muuseumikogust MUIS ning pildid minu erakogust.
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Sõnavara eripärad Eesti Vabariigi presidentide aastapäevakõnedes viimase 20 aasta
jooksul
Anita Mutso, 12. klass
Viljandi Gümnaasium
Juhendaja: Aili Kiin (Viljandi Gümnaasium)

Uurimistöö eesmärk oli analüüsida, kuidas on Eesti riigipeade kõned 20 aasta jooksul muutunud
ning kas kõnedes sisalduvate võõr- ja uudissõnade hulk on ajas muutunud või jäänud samale
tasemele. Vaatlen kõnede üldist sisu, aga põhitähelepanu on suunatud sõnavara eripära
uurimisele, keskendudes võõrsõnade ja neologismide kasutamisele.
Uurimus sisaldab kvalitatiivset ja kvantitatiivset lähenemist, tuues välja arvandmeid kõnedes
esinenud võõrsõnade hulga ja nende päritolu kohta ning kvalitatiivne lähenemine seab vaatluse
alla, millised on võõrsõnad oma struktuuri ja tähendusvaldkondade poolest.
Uurimistöö koosneb kahest peatükist. Esimene peatükk käsitleb kõnede üldist sisu ja sõnavara
eripära, näiteks analüüsib, millest kõnedes peamiselt juttu on ja kui palju leidub neis
neologisme. Teine peatükk keskendub võõrsõnadele ja uurib, a) millised on need sõnad oma
struktuuri poolest, b) mis tähendusvaldkondadest sõnu on kasutatud ning c) kui palju võõrsõnu
esineb presidentide kõnedes protsentuaalses võrdluses. Lisaks iseloomustatakse selles
peatükis sõnade päritolu. Uurimus toetub presidentide kõnedest koostatud võõrsõnade ja
uudissõnade tabelitele.
Tänu võõrsõnade ja uudisväljendite uurimisele aastapäevakõnedes saab öelda, et kuigi
üleilmastumine toimub ka Eestis, on kõnedes kasutatavate võõrsõnade hulk jäänud kahekümne
aasta jooksul sarnasele tasemele. Uudiskeelendeid on küll aja jooksul lisandunud, kuid
tihtipeale võetakse need rahva hulgas omaks ning nendest saavad sõnad, mis jõuavad ka
õigekeelsussõnaraamatusse. Stiili ja sisu poolest ei ole kõned 20 aastaga muutunud –
presidendid suhtlevad rahvaga, kasutades viisakusvormeleid ja sõnavõttude sisuks on kahe
kümnendi jooksul enamasti poliitika, majandus ja ühiskonnakorraldusega seotud probleemid.
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Programmi Match My Sound töökindluse analüüsimine
Robin Mäetalu, 12. klass
Kuressaare Gümnaasium
Juhendaja: Maidu Varik (Kuressaare Gümnaasium)

Käesoleva uurimisprojekti teemaks on muusikaprogrammi Match My Sound töökindluse
analüüs, kuna antud toodang pakub tänapäeva interaktiivses ühiskonnas lahendust väga
aktuaalsele valdkonnale muusikamaastikul. Nimelt liigume me edasi aina modernsema maailma
suunas ning seetõttu on Match My Sound loonud muusikutele võimaluse harjutada pillimängu
koos paljude laiendustega läbi nutiseadmete.
Töö on jaotatud kolme peatükki: esimeses on juttu muusika noodistusprotsessist, selle
vajalikkusest ning funktsioonidest, teises peatükis käsitletakse Match My Sound olemust ning
kolmas sisaldab autori poolt läbiviidud uuringu tulemuste analüüsi.
Uurimistööks noodistati autori arranžeering loost „Kus Kulgeb Kuu“, millega testiti programmi
toimimist.
Uurimistöös püsitati kaks hüpoteesi:
1) programm on rütmimuusikule harjutamisel praktiliseks toeks;
2) süsteem suudab õigesti lugeda mängitavat pala, isegi kui seda ei interpreteerita noodist
täpselt maha.
Tulemused:
1) Match My Sound on kasulik tarkvara, mis toetab muusika tegemise protsessi olenemata
viljeletavast žanrist.
2) Süsteem suudab lugeda esitatavat pala koos aeglustuste ja svingielementidega, kuid seeläbi
kahaneb soorituse lõpptulemus tagasisides.
Loo noodistamine andis autorile kogemuse digitaalseks noodistamiseks, õppides tundma Muse
Score 2.0 programmi. Eesti algupäraga programmi Match My Sound testimine nii muusiku
tegelikus töös kui ka muusikaõpingutel andis kasulikku infot nii õppijale kui süsteemi
arendajatele.
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Avaliku ruumi keelsus: Vikerraadio eesti keele alased saated
Krislin Mägi, 11. klass
Kadrina Keskkool
Juhendaja: Liivi Heinla (Kadrina Keskkool)
Stend 53

Töö eesmärgiks oli uurida, kas ja kuidas Vikerraadio täidab oma missiooni toetada eesti keelt
ning kuidas on tänapäeva gümnaasiuminoored pakutavaga kursis. Vaatluse alla võtsin Eesti
Rahvusringhäälingu, avalik-õigusliku juriidilise institutsiooni, millel on seadusest tulenev
ülesanne toetada eesti keele arengut. Televisioon ja raadio on riigi üks võimalus oma
inimestega suhelda. Kogu Rahvusringhäälingu uurimine ühe uurimistöö käigus oleks üle jõu
käiv, seetõttu kitsendasin teemat ja uurisin Vikerraadio eesti keelt käsitlevaid saateid.
Eesmärgid, mis töö alguses püstitasin, said täidetud. Järeldan, et Vikerraadio hoiab eesti keelt
ja toetab selle arengut: raadiokanali eetris on kolm keelesaadet, lisaks kajastavad ka Vikerraadio
uudised ja mitmed jutusaated keelpäeva, keelepreemiaid, keelega seotud võistlusi, eesti keele
õpetamist.
Andmeid uurimiseks sain kahel moel: Keelesaadete kirjeldamiseks kuulasin neid Vikerraadio
arhiivist, analüüsimisel olid abiks sekundaarne kirjasõna erinevatest allikatest, teiseks
kasutasin Interneti-põist küsitlusr, mille valimi moodustasid Kadrina Keskkooli gümnaasiumiosa
õpilased.
Esimene peatükk annab tausta edasisele analüüsile. Teises peatükis kirjeldatud keelesaated
(“Keeleminutid”, ”Keelesõnumid”, “Keelekõrv”) oma armastatud saatejuhtidega lõid
tugeva praegustele eesti keele alastele saadetele. Kolmandas peatükis on analüüs 2017.
aastal eetris olnud kolme saate - “Keelsaate”, “Keelsäutsu” ja “Sõnasäutsu” - kohta. Piret
Kriivani juhitud pühapäevane “Keelsaade” on rikka külaliskonnaga laia temaatikaga hariv
kultuurisaade,
esmaspäevahommikune “Keelesäuts” mitmekülgseid keelnõuandeid
jagav paariminutine saade ja teiste argipäevade hommikused “Sõnasäutsud” harva esinevaid
sõnu tutvustavad keeleminutid. Ka teistes saadetes on eesti keelega seonduvat käsitletud.
Neljas peatükk hõlmab küsitluse analüüsi.
Edasistes uurimustes võiks sama teemat teiste vaatenurkadega rikastada. Huvitav oleks
põhjalikumalt uurida keelesaadete retseptsiooni, mina uurisin saadete vastuvõttu vaid ühe
kooli õpilaste põhjal, tore oleks seda teha kommentaariumide põhjal. Keel on tihedalt seotud
kirjandusega, Vikerraadios on mitu kirjandussaadet, ka nende temaatika ja külalised oleks
huvitav teema.
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Erinevate villalooma liikide villade võrdlus
Karl Mäll, 12. klass
Tallinna Mustamäe Gümnaasium
Juhendaja: Malle Solnson (Tallinna Mustamäe Gümnaasium)

Uurimistöö keskendub loomade karvkattele (villale), sest kuigi villa on võimalik saada peaaegu
kõikjalt maailmast ja igalt villa andvalt loomalt, ei tunta tihti loomaliikide eripärasid, villa
kvaliteeti ega villa omadusi. Villa kogumine ja töötlemine on pikaajalised protsessid ning
lõpptulemust võivad mõjutada mitmed tegurid. Kõige rohkem mõjutavad lõpptulemust villa
unikaalsed omadused – paksus ja pikkus, tugevus, põlemisvõime ja palju muud.
Käesoleva uurimistöö eesmärgiks on uurida erinevate loomaliikide villa omadusi ning leida seos
villade omaduste ja kasutamisvõimaluste vahel.
Töös esitati hüpoteesid villakiudude nähtavate erinevuste, erineva veeimavuse ja üksikute
villakiudude tugevuse erinevuse kohta ning selle kohta, et villakiud reageerivad keemiliselt
sarnaselt valkudega ja et nende põlemisel ei ole märgatavaid erinevusi. Samuti oli algseks
hüpoteesiks villakiudude võime säilitada oma algset kuju olenemata liigist.
Uurimustöös kasutati uurimismeetodina katseid. Katsed viidi läbi Tallinna Mustamäe
Gümnaasiumi keemiaklassis ning uurimistöös kasutatud vill oli pärit kodustest majapidamistest
ja Tallinna loomaaiast. Kasutati alpaka, jaki, baktriani ehk kaksküürkaamli, kodustatud kitse,
kodustatud lamba ja pikakarvalise koera villa. Kuue erineva liigi villaga sooritati seitse katset.
Lisaks välisele võrdlusele testiti veeimavust, kuju säilitamise võimet, põlemist, reageerimist nii
aluseliste kui happeliste ainetega ning mõõdeti villakiu katkemise punkti.
Töö lõpuks said kõik eesmärgid täidetud, uurimusküsimustele vastatud ja hüpoteesid kas
tõestatud või ümber lükatud.
Töö käigus kogutud andmetest järeldub, mis loomaliigi vill on kõige sobilikum kasutamiseks
tekstiilitööstuses ja millistes toodetes.
Edasiseks uurimiseks on võimalik suurendada katsealuste liikide arvu ning uurida ja võrrelda
villade keemilist koostist, lisaks saaks teha ka muid eksperimente, muuhulgas näiteks uurida
villade staatilise elektri tekitamise võimet.
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Sotsiaalmeedias esitatud kaebuste menetlemise viisid kolme Eesti restorani näitel
Anna-Maria Nikolajeva, 12. klass
Tallinna Saksa Gümnaasium
Juhendaja: Ivi Olev (Tallinna Saksa Gümnaasium)
Stend 54

Autor valis uurimistöö selgete ja faktidega toestatute avalike kaebuste menetlemise
strateegiate puuduse tõttu. Varasemate kaebuste menetlemise strateegiate rakendamisel ei
oleks pidanud kaebusele vastaja kaebuses esitatud probleeme ettevõtte siseselt arutamagi vaid
koheselt kaebusele vastama. Samuti puudus suhtekorraldajate seas üksmeel selles, kas kaebuse
vastus peab olema kiire või võtma vajadusel kauem aega ja olema seega kvaliteetsem.
Autor soovis vaadelda avaliku kaebuse menetlemist restoranide juures nii teoorias kui ka
praktikas. Käesolevas uurimistöös rakendati kahte uurimismeetodit, milleks olid intervjuud ja
kaebusjuhtumite analüüs. Teoreetilise vaatluse ja ettevõtete seisukohad käesoleval teemal sai
autor intervjueerides tegevjuhte, kes vastutavad ettevõtte kaebuste eest. Samade ettevõtete
kaebuste menetlemise praktikas nägemiseks vaatles autor kaebusjuhtumeid, mis olid
ettevõtete Facebooki lehel ehk avalikud.
Uuritavaid restorane oli kokku kolm. Tulemusena tuli välja, et uuritud ettevõtete avalike
kaebuste menetlemine korraldatus nõuaks kindlamat ülesehitust, kuid siiski tulid esile
kvaliteetsed ja eesmärgini viivad viisid. Esmalt uuritakse kaebuse ajendanud situatsiooni ja
teavitatakse kaebuse esitajat avaliku vastuse peatsest tulekust. Seejärel tänatakse tagasiside
eest, vabandatakse juhtunu eest, avaldatakse empaatiat, lisatakse oma nägemus juhtunust,
mainitakse kompensatsiooni välja pakkumist ja mainitakse probleemi arutamist ettevõtte
meeskonnaga.
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Veredoonorlus
Kätlin Nurk, 12. klass
Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium
Juhendaja: Katrin Lekk (Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium)

Uurimistöö koostati eesmärgiga uurida lähemalt veredoonorlust Eestis – selle seaduslikke
aluseid, inimeste seisukohti antud teema osas ning ka verekeskuste töö koordineerimist.
Töö esimesest osast sai teada, et veri on läbipaistmatu punane vedel sidekude, mis koosneb
plasmast, erütrotsüütidest, leukotsüütidest ja trombotsüütidest. Vere põhilisteks
funktsioonideks on transpordifunktsioon, homöostaasi säilitamine ning kaitsefunktsioon.
Levinuim veregrupisüsteem on AB0-süsteem ning Rh-faktor. Vereülekande puhul on tähtis
tagada ülekantava vere kvaliteet ning täielik sobivus patsiendile. Doonorvere konserveerimine
on avardanud tohutult vere kasutamist, kuna konserveeritud verd on lihtne transportida ning
seda saab säilitada suurtes kogustes nädalaid.
Töö teine teooriaosa andis teadmise, et Eestis on veredoonorlus reguleeritud seadustega, neist
olulisim on “Vereseadus”, mis kehtestab doonori ja retsipiendi tervise kaitse eesmärgil inimvere
käsitlemise nõuded ning vere käitlemise korralduse. Seaduste poolt on ka veredoonorile
kehtestatud väga karmid nõuded, et kaitsta nii doonorit kui ka doonorvere saajat. Üldiselt on
doonorlus ja vereülekanne tervisele kahjutud, kuid 100%list garantiid pole võimalik anda. Ning
kuigi statistika kohaselt on veredoonorite arv Eestis viimastel aastatel vähenenud, siis
püsidoonorite osakaal on suurenenud ja see on positiivne.
Tööd kirjutades ja praktilise osa tulemusi analüüsides selgus, et töö alguses püstitatud hüpotees
on tõene. Tõepoolest ei esine mittedoonorite seas ühest põhjust, miks verd ei annetata ajendeid on erinevaid ja tihti rohkem kui üks. Samuti leidis kinnitust, et efektiivseim viis
veredoonorite hulka suurendada on regulaarne ning laialdane teavitustöö.
Lisaks selgus veel töö käigus esiteks, et doonorite peamiseks vere annetamise motiiviks on soov
aidata, tähtsat rolli mängivad aga ka tutvusringkond ja pere. Lisaks on see hea võimalus olla
kursis oma tervisliku seisundiga. Teiseks, et veredoonorluse alase informatsiooni ammutamisel
on valdavaks seisukohaks – see peab tulema usaldusväärsest allikast ehk informatsioon
tuttavalt/lähedaselt on palju väärtuslikum, kui mujalt saadav teave.
Töös kasutatud materjalid olid selged ja ülevaatlikud. Läbiviidud intervjuu ja küsitlus andsid
tööle juurde elulisust. Töö täitis oma eesmärgi. Usun, et antud töö edasi uurimiseks, oleks vaja
intervjueerida lisaks ka teiste Eesti verekeskuste töötajaid, et saada parem ülevaade Eesti
veretalituse tööst ja hetke olukorrast.
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Päikesekaitsekreemide ja tekstiilide mõju UVB-kiirguse levikule
Eva Liisi Ojaveer, 12. klass
Hugo Treffneri Gümnaasium
Juhendajad: Kadri Haller-Kikkatalo (Tartu Ülikool),
Triin Ulst (Hugo Treffneri Gümnaasium)
Stend 55

D-vitamiin on äärmiselt oluline inimese organismi normaalseks talituseks. D-vitamiini
sünteesimine organismis oleneb suurel määral aga sellest, kui palju UVB-kiirgust nahale jõuab,
sest ligi 90% D-vitamiinist sünteesitakse UVB-kiirguse toimel. Kiirguse jõudmist nahale võivad
takistada päikesekaitsekreemid ja tekstiilid. Seepärast sai töö eesmärgiks selgitada välja, kui
palju mõjutavad päikeseblokaatorid ja erinevad tekstiilid UVB-kiirguse levikut. Töö teema on
aktuaalne, sest ühest küljest on liiga suur kogus UVB-kiirgust inimese tervisele ohtlik
(põhjustades nahavähki), kuid samas ilma UVB-kiirguseta oleksid inimeste organismid Dvitamiini vaeguses.
Antud töö käigus uuriti päikesekaitsekreemide (Solar SPF15, Solar SPF30 ja Biotherm SPF50) ja
tekstiilide (Mango ja H&M) mõju UVB-kiirguse levikule, teostati kaks katsete seeriat. Esimeses
katses mõõdeti katsekehade UVB-kiirguse läbilaskvust, lastes päikesekaitsekreemidele ja
tekstiilidele UV-lambist kiirgust ja mõõtes palju katsekehadest kiirgust läbi tuli. Teises katses
mõõdeti UVB-kiirguse tagasipeegeldumist spektrofotomeetriga, kus katsekehale lasti erinevaid
lainepikkuseid vahemikus 250-350nm, et saada teada katsekehade tagasipeegeldumise võime.
Katsetulemuste põhjal saab järeldada, et: (1) katsealused tekstiilid lasid UVB-kiirgust läbi umbes
1,5 korda rohkem, kui kõige väiksema blokeeriva toimega päiksesekaitsekreem (Solar SPF15),
(2) päiksekaitsekreemide tootja poolt lubatud blokeeriv faktor ei vasta alati tegelikule SPF
faktorile nii sama tooteseeria sees, kui erinevate tootjate kreemide vahel, (3) võrreldes
kreemidega, peegeldasid katsealused tekstiilid UVB-kiirgust rohkem tagasi. Kui katsealused
tekstiilid erinesid omavahel kiirguse tagasipeegelduse poolest, siis päikesekaitsekreemide UVBkiirgust tagasipeegelduva efekti erinevust katse tõestada ei suutnud, (4) UVB-kiirguse
tagasipeegelduse osakaal on erinev erinevate lainepikkuste korral: madala blokeerimisvõimega
Solar SPF15 kreemi korral peegeldus enam tagasi pikema lainepikkusega kiirgust ning kiirguse
tagasipeegeldumine kasvas lainepikkuse kasvades.
Edaspidistel uurimistel võiks uurida, kui palju mõjutavad UVB-kiirguse levikut paksemad,
erivärvilised ja erineva koostisega tekstiilid.
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Improteater Eestis
Marie Olli, 12. klass
Hugo Treffneri Gümnaasium
Juhendaja: Monika Piirimäe (Hugo Treffneri Gümnaasium)
Stend 56

Improteater on uudne teatrikunsti žanr, milles näitlejad mõtlevad kogu etenduse sisu välja
kohapeal, st improviseerides. Uurimistöö eesmärgiks oli kajastada improteatri arengulugu
maailmas ning uurida, kuidas jõudis improteater Eestisse ja milline on selle roll tänapäeval.
Töö esimene pool põhineb eesti- ja ingliskeelsetel kirjalikel allikatel. See kirjeldab kaasaegse
improteatri kui žanri teket ning koondab teabe selle leviku kohta Eestis, andes lühiülevaate ka
praegu tegutsevatest truppidest ja nende tegevussuundadest. Uurimistöö teine pool analüüsib
töö autori poolt 2017. aastal viie Eesti impronäitlejaga läbi viidud intervjuusid, kahel
improteatrifestivalil tehtud publikuküsitlusi ning töö autori enda kogemusi improkoolitustel
osalemisest. Uurimistöö selgitab improteatri vormi eripärasid ning kuidas mõjutab improteater
vaatajaid, näitlejaid, harrastajaid ning Eesti ühiskonda üleüldiselt.
Improteatri muudab eriliseks vahetus, uudsus ning interaktiivsus: etenduse sisu mõeldakse
välja kohapeal ning inspiratsiooni küsitakse vaatajatelt. Seetõttu on iga etendus unikaalne ning
aitab oma põnevuse ning ettearvamatusega vaatajatel argirutiinist põgeneda. Improteater
arendab näitlejate loovust, spontaansust ning meeskonnatööd, mistõttu on see populaarne ka
harrastajate seas. Kuigi improteater on Eestis veel üsna uus nähtus, võib senise publikuhuvi ja
žanri mitmekesisuse põhjal loota, et järgnevate aastate jooksul muutub see veelgi
populaarsemaks, mitmekesistades meie teatrimaastikku.
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Küdema lahe kalastikust
Kätriin Onemar, 12. klass
Tallinna Ühisgümnaasium
Juhendaja: Leili Järv (Tallinna Ühisgümnaasium)
Stend 57

Huvi bioloogia vastu ning perekonna tihedad sidemed kalastuse vallas, ajendasid mind valima
uurimistöö teemaks Küdema lahe kalastiku uurimise. Töö eesmärgiks oli uurida, kas ühe suvega
oleks võimalik usaldusväärselt kirjeldada Küdema lahe liigilist koosseisu, kui selleks kasutada
erinevaid võrgupüügi meetodeid.
Katsematerjali saamiseks viidi läbi kaks seirepüüki – kevadseire ja sügisseire. Seirete vahelisel
ajal kaeti püügiinfo rannaelaniku võrgupüügiloa alusel saadud tulemuste ning kutseliste kalurite
püügikoosseisu uurimistulemustega. Töös kasutati lisaks veel minu pere pikaajalise
püügipäeviku andmeid. Kõik kalad määrati esiteks liigini ja seejärel analüüsiti bioloogiliselt –
mõõdeti kala täispikkus (TL) millimeetrites ning mõõdeti kala individuaalne kehamass (TW)
grammides. Kalade täispikkuse mõõtmiseks kasutati spetsiaalset mõõtlauda, mille mõõtetäpsus
oli ±0,5 mm. Kalade kehamass mõõdeti poolanalüütilise laborikaaluga Kern 440-45
skaalajaotise väärtusega d = ±0,1 g.
Katsematerjali analüüsimisel selgus, et seirepüükidest domineerisid liikidest lest ja räim.
Rannaelanike püügiloaga tehtud võrgupüükides domineeris ootuspäraselt samuti lest, kellele
järgnesid ahven ja kammeljas. Kutselise kalurite saagis domineeris ahven. Tartu Ülikooli Eesti
Mereinstituudi rannikumere seire pikaajalised andmed kinnitavad käesoleva uuringu tulemusi
lesta domineerimisest Küdema lahes. Arvestades, et valdav osa käesoleva uurimuse materjalist
koguti vaid nelja kuuga ja saadud liigilise koosseisu kattuvus oli 50%, võib väita, et ka lühema
aja jooksul on võimalik, erinevaid püügiviise kasutades ja/või kombineerides, saada küllaltki
adekvaatne ülevaade väikelahe kalastiku liigilisest koosseisust. Töö alguses püstitatud
hüpotees: kasutades lühema aja jooksul erinevaid võrgupüügi meetodeid, on võimalik
väikelahe kalastikku hästi kirjeldada, leidis kinnitust.
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Kudjape metaanilagunduskattega prügila taimestiku kuivaine, fosfori ja lämmastiku
kontsentratsioon
Ene-Liis Orb, 12. klass
Saaremaa Ühisgümnaasium
Juhendajad: Ülle Soom (Aste Põhikool),
Maie Meius (MTÜ Oesel Studium),
Indrek Peil (Saaremaa Ühisgümnaasium)
Stend 58

Saaremaal Kudjape alevikus asus 1970ndate alguses ehitatud segaolmejäätmete prügila, mis ei
vastanud enam kehtestatud nõuetele. Kudjape prügila on unikaalne uurimisobjekt, sest see on
esimene Euroopas puhkealaks kujundatud segaolmejäätmete prügila ning on kaetud
metaanilagunduskattega, et metaani oksüdeerida. Uurimistöö on autori eelmise töö
„Metaanilagunduskattega prügila taimestiku tärkamine ja liigirikkus Kudjape prügila näitel“
(2015) jätk. Käesoleva uurimistöö eesmärgid, anda edasi lühiülevaade Kudjape prügila
sulgemisprojektist ning taimede kasvutingimustest, analüüsides kuivaine, fosfori ja lämmastiku
kontsentratsiooni taime maapealsetes ja -alustes osades, sai täidetud.
27. mail 2017. a. märgiti maha üheksa 100cm² suurust analüüsiruutu, arvestusega, et prügimäe
igale nõlvale jääks kaks ja tippu üks ruut. 14. juulil 2017. a. niideti ruutudes 50x50 cm alal
murukääridega maapinna lähedalt taimestik. Pärast niitmist võeti samal maatükil mullapuuri
(d=30mm) abil pinnaseproovid 0–10 cm, 10–20 cm ja 20–30 cm sügavusest maapinnast.
Püstitatud hüpotees, et metaanilagunduskattega kaetud pinnasel olevate taimede märg- ja
kuivkaal on looduslikes tingimustes kasvavate taimede omast suurem, leidis kinnitust.
Põhjuseks võib tuua soodsad tegurid, milleks on metaani lagundamisel eralduv soojus ja
nõlvadele tehtud hüdrokülv. Hüpotees, et metaanilagunduskattega kaetud pinnasel olevate
taimede juured tarvitavad toitaineid maapinna lähedalt ja juurte kuivkaal on looduslikes
tingimustes kasvavate taimede omast oluliselt madalam, ei leidnud kinnitust. Looduslikul
pinnasel ja metaanilagunduskattega alal kasvanud taimejuured olid enamik lühikesed (u 0,5–1
cm) ning peenikesed, mistõttu proovide tulemused selget erinevust välja ei toodanud. Juurte
kidurat kasvu põhjendab see, et taimed saavad toitained pinnaselähedast kihist kätte ning
prügilat katnud peenfraktsioon on juurtele raskesti läbitungitav. Hüpotees, et
metaanilagunduskattega kaetud pinnasele jäävates ruutudes kasvavates taimedes seotud
toitainete kontsentratsioonid on kõrgemad metaanilagunduskateta alal asunud taimede
omast, ei leidnud kinnitust, sest proovide analüüsitulemustest märkimisväärselt loodusliku
pinnasega ja metaanilagunduskattega analüüsiruudud ei eristunud.
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Perekond kaasaja Eesti noortekirjanduses
Emma Katariina Paajanen, 11. klass
Läänemaa Ühisgümnaasium
Juhendaja: Monika Undo (Läänemaa Ühisgümnaasium)
Stend 59

Minu töö eesmärkideks oli välja uurida, kuidas perekond on ühiskonnas muutunud ning välja
selgitada, kuidas on perekonda kujutatud kaasaja Eesti noortekirjanduses. Uurimistöö raames
lugesin ja analüüsisin 12 Eesti autori teost: Kristel Kriisa „Piinatud hinged“, Katrin Reimuse
„Haldjatants“, Evelin Ilvese „Linnu lood“, Adeele Rassi „Kasuisa“, Ruth Vesseli „Sukk ja saabas“,
Siiri Laidla „Pärnaõietee“, Leelo Tungla „Varesele valu“, Reeli Reinausi „Must vares“, Kaja Sepa
„Hetk enne homset“, Ene Sepa „Vabandust, aga mis asja?!“, Diana Leesalu „2 grammi
hämaruseni“, Helga Nõu „Appi!“ ning ühe välisautori teose: Yann Walckeri „Siil Priidik tahab uut
perekonda“. Raamatute valikul oli mul abiks Haapsalu raamatukoguhoidja Krista Kumberg.
Uurimistöö esimeses peatükis annan ülevaate perekonna olemusest, ajaloost, erinevatest
perekonnatüüpidest ja milline on tänapäeva perekond Eestis. Teoreetilises osas selgub, et
perekond on arenenud väga palju. Perekonna alguseks loetakse mehe ja naise lühiajalist
segunemist suures rühmas, kus partnerid vaheldusid. Tänapäeval on aga valdavalt levinud
tuumperekond, millel on oma alaliik – mittetäielik tuumpere. Selle kõrval on ka uus pere,
laiendatud pere ning lasteta abielupaar.
Uurimistöö teise peatüki eesmärk oli välja selgitada, kuidas on perekonda kujutatud kaasaja
Eesti noortekirjanduses. Iga alapeatükk koosneb vastava teema teoreetilisest osast ning
raamatute analüüsist. Uurimusest tuli välja, et noortekirjandus on tihtipeale sünge. Tegelastel
on palju probleeme on perega. Minu poolt loetud raamatutes esinesid kõige rohkem katkised
perekonnad – üksikvanema leibkonnad, düsfunktionaalsed kärgpered – ning
alkoholiprobleemid. Nendest probleemidest on kõige rohkem kirjutatud, kuna Eestis on kõrge
üksikvanema leibkondade tase ning suur puhta alkoholi tarbimus. Noortekirjanduses on
käsitletud veel vanema surma, orbe, perevägivalda, erinevalt hoolivaid, eri rahvustest ja
samasooliseid vanemaid jne. Kõige vähem kirjutati samasoolistest vanematest – neid esines
kahes raamatus (Ene Sepa „Vabandust, aga mis asja?!“ ning Yann Walckeri „Siil Priidik tahab
uut perekonda“), millest üks oli välisautori teos.
Minu hüpotees, traditsioonilist perekonda kujutatakse kirjanduses aina vähem, kuna
traditsioonilist perekonda on ka ühiskonnas järjest vähem, ei vasta tõele. Uurimusest tuli välja,
et Eestis on tuumperekond ehk perekond, mille moodustavad abikaasad või abikaasad koos
oma alaealiste lastega, on kõige populaarsem viljakas eas täiskasvanute hulgas. Lisaks tuli välja,
et traditsioonilist perekonda kujutatakse vähem, kuna selle kõrvale on tekkinud uusi
probleemsemaid perekonna mudeleid. Samas on pereprobleemide käsitlemine
noortekirjanduses oluline, et sarnaste muredega noored ei tunneks end üksi ning võibolla
leiaksid oma muredele isegi lahenduse.
Teemat oli väga huvitav uurida. Lisaks on teema ka aktuaalne ja oluline. Minu uurimistööst on
abi kooliõpetajatele, raamatukogutöötajatele ja kirjandusteadlastele. Lisaks ka sotsioloogidele.
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Inimene, aeg ja ruum Hiiumaa luuletajate loomingus
Taaniel Palmiste, 12. klass
Hiiumaa Gümnaasium
Juhendaja: Tiiu Heldema (Hiiumaa Gümnaasium)
Stend 60

Töö hõlmab endas kümmet erikoelist klippi Hiiumaaga seotud luuletajate loomingust.
Seoses Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaga on äärmiselt oluline eesti keele ning kultuuri
populariseerimine. Video kui kaasaja kiireim ning selgeim infoallikas, samuti noorte poolt
armastatuim viis meedia tarbimiseks, mängib antud projektis tähtsaimat rolli, olles seeläbi ka
suureks mõjutajaks teema valikul. Seoses autori huviga nii videokunsti, luule kui muusika vastu,
on seesugune lähenemine võtmeks projekti elluviimisel. Lisaks kohaliku luule tutvustamisele on
töö eesmärgiks ka panus autori koolile alatise õppematerjali näol.
Kõik kümme videoklippi valmisid algusest lõpuni autori loominguna, misläbi on ta vastutav nii
kavandite loomise, sobivate võttepaikade otsimise, näitlejate leidmise, kaameratöö, režii,
montaaži kui heliloomingu eest.
Ettevõtmine algas 2016. aasta kevadel, kui autor tuli esialgsele ideele. Viinud läbi algelise
kavandi projekti olemusest, jagati mõtet potentsiaalse juhendajaga, kes koheselt oma
heakskiidu ning nõusoleku andis. Esimeseks etapiks projekti elluviimisel sai Hiiumaaga seotud
luuletajate uurimine, nende elulugudega tutvumine ning luulekogude läbitöötamine. Valinud
välja sobivad luuletused ning loonud kavandid valmivatest videotest, alustas autor võttepaikade
ning näitlejate otsimisega. Esimene video filmiti 2016. aasta augustis ning viimane 2017. aasta
märtsis. Kogu kaheksa kuud kestnud protsessi vältel tegeles autor ka monteerimise,
audiotekstide salvestamise ning taustamuusika loomisega.
Nii näitlejate kui võttepaikade otsimisel sai keskseks aspektiks mitmekesisus, sest ka luuletused
olid oma olemuselt küllaltki erinevad. Nii võib videotes üles astumas näha algklasside õpilasi,
gümnaasiuminoori, tudengit, kesk- ning pensioniea esindajaid. Filmimispaikadena on peamiselt
näha Kärdla ning selle ümbruse loodust aastaaegade vaheldumises. Ühes videotest toimub
näiteks aga austusavaldus luuletuse autorile, nimelt on klipp filmitud tema tänase elumaja
ümbruses.
Lisaks kümnele põhivideole on projektis ka humoorikas lisavideo kaadritaguste seikadega.
Olles valminud poole aasta eest, on projekt tänaseks kohalikus kogukonnas palju kajastamist
leidnud. Kokku on videoid või valikut klippidest näidatud juba enam kui viiel erinäolisel üritusel,
ning seoses alanud Eesti Vabariigi juubeliaastaga on juba plaanimisel järjekordne presentatsioon.
Videoklipid on leidnud oma tee raamatukogusse, luuleõhtule kirikus, kohalike uurimuste
esitlusele, organisatsioonide hooaja lõpuaktustele.
Avaldatuna läbi virtuaalmaailma, sotsiaalkeskkonnas Facebook, said videod hulgaliselt
positiivset vastukaja nii hiidlastelt kui inimestelt väljaspool saart. Teiste hulgas jõudsid klipid ka
nii mõnegi luuletaja endini, kes samuti oma heakskiitu ning tänusõnu jagasid.
Projekt on juba täitnud ning täidab edaspidigi oma algset eesmärki. Ta on kättesaadav kõigile
virtuaalselt, saab tähelepanu kohalikel üritustel ning jääb igaveseks kasutamiseks
õppematerjalina autori kodukoolile Hiiumaa Gümnaasiumile.
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Romantismiajastu ühiskonna väärtushinnangute ja tõekspidamiste väärtustamine
tänapäeval
Lea Pavlov, 12. klass
Tallinna Reaalkool
Juhendaja: Anu Kell (Tallinna Reaalkool)

Antud uurimistöö eesmärgiks oli ilukirjanduslike tekstide põhjal välja tuua romantismiajastu
väärtushinnangud ja tõekspidamise ning seejärel võrrelda neid 21. sajandi inimese arusaamaga
tänapäeva ühiskonnast. Teema kujuneski välja romantismiajastut ja tänapäeva ühiskonna
väärtushinnangute analüüsi kombineerides, uurides teemasid, mida pole varem koos
käsitletud.
Autor püstitas kaks hüpoteesi:


võrreldes romantismiajastuga on 21. sajandil au mõiste jäänud tagaplaanile ning esikohal
on karjäär.



romantismiajastu kirjanduse põhjal on 21. sajandi naise positsioon võrreldes 18. - 19.
sajandi naisega ühiskonnas kardinaalselt muutunud.

Romantismiajastu ühiskonna väärtushinnangute ja tõekspidamiste teadasaamiseks viis autor
läbi teoste analüüsi, kus oli uurimise all viis ilukirjanduslikku teost: Jane Austeni „Uhkus ja
eelarvamus”, Charlotte Brönte´i „Jane Eyre”, George Gordon Byroni „Luuletusi ja poeeme” ning
Aleksandr Puškini „Jevgeni Onegin” ja „Kadunud Ivan Petrovitš Belkini jutustused”. Selleks, et
võrrelda romantismiajastu väärtushinnanguid ja tõekspidamisi tänapäeva omadega, viis autor
läbi ka küsitluse, kus osales neli vanusegruppi: vanuses 16-20, vanuses 21-40, vanuses 40+ ja
vanuses 60+.
Küsimustiku ja ilukirjanduslike teoste analüüsil selgus, et võrreldes 18. - 19. sajandiga on naise
positsioon 21. sajandil drastiliselt muutunud. Tänapäeva naisel on samasugune võrdväärne
võimalus osaleda ühiskonnas iseseisva isiksusena nagu meestel. Küsitluses selgus, et sooline
diskrimineerimine ning teatavad stereotüübid on siiani probleem, kuid võrreldes 18. -19.
sajandiga on toimunud suur areng. Uurimistöö käigus lükati ümber teine hüpotees, mis
tähendab seda, et 21.sajandil on au mõiste siiani tähtis, kuid selle tähendus on aja jooksul
muutunud.
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Noorukite arusaam depressioonist ja nende toimetulek sellega
Eva-Maria Piibemaa, 11. klass
Tallinna Arte Gümnaasium
Juhendaja: Kadri Ojala (Tallinna Arte Gümnaasium)

Antud töö kajastab depressiooni olemust ja liike, antakse ülevaade noorukite arusaama
depressioonist ja toimetulekust sellega. Käesoleva uurimistöö teema sai valitud ennekõike
ümbritseva keskkonna surve tõttu.Tegemist on väga aktuaalse teemaga, kuna tänapäeval on
laialt levinud depressiivne õhkkond ja just noorukite seas.
Käesoleva uurimistöö põhiküsimuseks on: Kas noorukid eristavad halba tuju depressioonist?,
Kuidas deffineerivad noored depressiooni?, Milline on noorte toimetulek ajuhaiguse
depressiooniga?
Uurmistöö hüppoteesiks on, et „ noorukid ei oska eristad enda lihtsat halba tuju depressiionist
ja tagajärg sellel on vajava abi puudumine, kuna ei peata vajalikuks probleemidest rääkimisit”.
Töö uurimismeetodiks on poolstruktureeritud ankeetküsitlus. Uurimus viidi läbi 2017 aasta
oktoobrikuus ja tulemuste analüüsimiseks kasutati kvantitatiivset andmeanalüüsi ja
kvalitatiiivset sisuanalüüsi.
Uurimistulemustes selgus, et noored ei erista depressiooni halvast tujust, respondendit
seostavad halba tuju
depressiooniga ning peavad neid sõnu sünonüümideks.
Uurimistulemustest selgus lisaks veel, et negatiivseid mõtteid on rohkem naistsoost isikute seas,
kui meestsoost. Küsitluses osales kokku 104 noorukit.
Uurija ettepanekud edasiseks uurimisiseks on tegeleda kooli sisese depressiooniga õpilaste seas.
Tunnis tekkivat stressirohket õhkkonda saaks õpetaja hoida ära kui anda rohkem aega õpilastele
vastamiseks esitatud küsimustele ja mitte teha vastamisi aja peale. Lisaks oleks vajalik koolides
vaikuse nurk kus õpilased kes tahavd kisa eest põgeneda oleks selleks võimalus. Lahendus
rohketele enesetapu mõtetedega õpilastele oleks kui kord nädalas käiks psühhiaater külastamas
just neid õpilasi kellel on probleem kalduda suitsiidi suunas.
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Eesti kajastamine veebiväljaandes „Voice of America“ 2016. aasta juulist detsembrini
Maileen Pillaroo, 12. klass
Hugo Treffneri Gümnaasium
Juhendaja: Ülli Roostoja (Hugo Treffneri Gümnaasium)

Selgitamaks välja, millisena kajastatakse Eestit Voice of America (VOA) veebiväljaandes,
töötasin läbi kõik 2016. a teisel poolaastal veebiväljaandes ilmunud artiklid, mis on sildistatud
märksõnaga „Estonia” .
Uurimise käigus selgus, et poole aasta jooksul ilmus ülemaailmses Ameerika päritolu väljaandes
suhteliselt vähe Eestiga seotud artikleid ning nendes vähesteski oli üldjuhul Eestit mainitud vaid
põgusalt.
Nagu eeldatud, oli peamine kajastatav valdkond kaitse- ja välispoliitika ning sealsed uudised
olid eeskätt seotud USA 2016. aasta presidendivalimiste ning valimiste-eelse meeleoluga, NATO
ja Venemaa tegevusega. Eesti kohta leidis mitmeid kordi mainimist see positiivne asjaolu, et riik
täidab NATO 2% SKP kaitsekulutuste osakaalu määra nõuet.
Artikleid, mis kaitse- ja välispoliitka valdkonda ei kuulunud, ilmus seitse ning see hulk
moodustas vaid 20% kogu 2016. a teisel poolaastal ilmunud artiklitest. Järeldusena võib öelda,
et Eesti on maailmapildis pigem oma asukoha ja geopoliitilise kuuluvuse tõttu kui riigina, mille
kodanikel on näiteks hea haridustase või kus sünnivad andekad sportlased.
Uurimusest selgus, et Eestit käsitletakse geopoliitiliselt esmajoones NATO liikme ja Balti riigina,
kuid siiski esineb veel Eesti esitlemist ka Nõukogude Liitu kuulunud riigina.
Artiklites esines Eestile hirmu omistamist Venemaa ees ning tihti rõhutati abi vajamist NATO
liitlasriikidelt, samuti mainiti ka oletatavat rünnakuohtu Venemaa poolt. Seega nähakse
rahvusvahelises meedias Eestit pigem väikese ja abitu riigina, kes on NATO-st sõltuv.
Tulevikus võiks sarnase teema puhul juurde uurida, kust pärineb artiklite alginformatsioon ning
millist ajakirjandusžanri (nt reportaaž, arvamuslugu, uudislugu vm) kasutatakse artiklite puhul,
kus mainitakse Eestit.
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Lokaalse kulla toime liigese röntgenoloogilisele kahjustusele reumatoidartriidi korral
sõrmusekandjatel
Johanna Poksi, 12. klass
Tallinna Reaalkool
Juhendaja: Marika Tammaru (Ida-Tallinna Keskhaigla);
Kersti Veskimets, Tallinna Reaalkool;
Kati Oksa, Anne Poksi,
Tiia Elvre (Ida-Tallinna Keskhaigla)
Stend 61

Liigeshaigused, seal hulgas reumatoidartriit, on kaua aega mõjutanud ja mõjutavad ka
tänapäeval inimeste elukvaliteeti. Varasemalt, 19. sajandi lõpus ja 20. sajandil, kasutati
reumatoidartriidi ravimiseks peamiselt suukaudselt ja lihasesiseselt manustatavaid
kullapreparaate. Tänapäeval on kullapreparaatide kasutamine oluliselt vähenenud rohkete
kõrvaltoimete tõttu ning ravimite valikusse on lisandunud mitmeid tõhusamaid ja vähem
toksilisi ravimeid. Kulla lokaalset põletikuvastast toimet reumatoidartriiti põdevatel patsientidel
on oletatud mitmete haigusjuhtude põhjal ja seda on kinnitanud üksikud väikesemahulised
uuringud. Reumatoidartriiti põdevatel kuldsõrmusekandjatest patsientidel on täheldatud
väiksemat liigeskahjustust nendes sõrmedes, kus nad on kandnud pikemat aega kuldsõrmust.
Käesoleva töö eesmärk oli hinnata labakäte sõrmede liigesekahjustuse raskuse seost
kuldsõrmuse kandmisega reumatoidartriidiga patsientidel. Uurimistöös püstitati hüpotees, et
reumatoidartriidiga patsientidel on liigeskahjustus röntgenoloogiliselt vähem väljendunud
sõrmedes, kus nad on varasemalt kandnud või kannavad kuldsõrmust pikemat aega. Hüpoteesi
tõestamiseks viidi läbi küsitlus 73 reumatoidartriidiga patsiendi seas, kus koguti andmeid
uuritavate sõrmuste kandmise harjumuste kohta ning analüüsiti iga patsiendi labakäte
röntgenpilti Larsen-Dale’i hindamisskaala järgi. Patsientide koondandmed sisestati EpiData
andmesisestussüseemi ja analüüsiti statistiliselt.
Antud uurimistöös liigeskahjustuse seost kuldsõrmuse kandmisega ei leitud. Tõenäosus
liigeskahjustuse olemasoluks ei erinenud vasaku ja parema käe sõrme korral ka nendel juhtudel,
kus võrreldi sama patsiendi parema ja vasaku käe samanimelisi sõrmepaare.
Käesoleva uurimistöö tulemused erinevad varem samal teemal läbiviidud uuringutest ja
haigusjuhtude kirjeldustest. Usaldusväärsete uuringuanalüüsi tulemuste saamiseks peaks
antud uurimistööd edasi arendama suuremahulisemaks jälgimisuuringuks suurema patsientide
valimiga ning pikema ajaperioodi jooksul.
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Brahhiopoodid – kivistised Saaremaa rannikul
Kennet Puiestee, 6. klass
Saaremaa Ühisgümnaasium
Juhendajad: Inge Vahter (Saaremaa Ühisgümnaasium),
Sirje Azarov (Eesti Orhideekaitseklubi)
Stend 62

Kivistised kannavad endas infot Maa mineviku kohta. Selleks, et pehmekojaline organism
kivistuks, on vaja erilisi tingimusi. Kõige paremad eeldused kivistumiseks on olnud meredes
elanud skeletiga loomadel. Siluri ajastut peetakse pöördeliseks ajastuks Maa ajaloos. Praegune
Eesti asus tollel ajal lõunapoolkera palavvöötmes. Selle ajastu mereelustik oli esindatud
peamiselt merepõhjal elavate selgrootutega. Ühed neist olid käsijalgsed ehk brahhiopoodid.
Tänapäevani on säilinud nende loomakeste kahest erineva kujuga poolmest koosnevad karbid,
mis looma eluajal mahutasid nende pehme keha. Brahhiopoodid on kõige arvukam, kõige
paremini säilinud kivististerühm. Neid kivistisi võib Eestis leida peaaegu kõikjal lubjakivides.
Fossiilseid brahhiopoode on Eestis teada umbes 300-st perekonnast. Fossiilide kogumine on
muutunud maailmas laialt levinud hobiks. Saaremaa pankadelt on brahhiopoode palju otsitud,
loomulikult ka leitud.
Käesoleva uurimistöö autoril tekkis huvi, milliseid brahhiopoode on temal võimalik leida
Saaremaa pankadel. Töö praktilise osa eesmärgiks oli külastada Saaremaa erinevaid
pankrannikuid, leida erinevaid brahhiopoode ja määrata need perekonna täpsusega.
Uurimisküsimusena püüti selgitada, et: erinevatel Saaremaa pankadel võib leida samu
käsijalgsete perekondi ja on brahhiopoodide perekondi, keda võib leida vaid teatud pankadelt.
Praktilised tööd toimusid 2017. aasta suvel ja sügisel, kui käidi kokku viiel Saaremaa pangal
brahhiopoode otsimas ja pildistamas. Kokku leiti järgmisi kivistisi: Artypa reticularis, Atrypa sp.,
Dolerorthis rustica, Eospirifer radiatus , Eospirifer sp., Howellella sp.,Isorthis sp.,
Microsphaeridiorhynchus (Camarotoechia) nucula, Protochonetes sp., Stegerhynchus borealis.
Kõik need liigid kuuluvad Rünhonelliformide (lukuga brahhiopoodid) hulka.
Hüpoteese tõestati vaid osaliselt. Ei õnnestunud leida sellist brahhiopoodi, mis oleks esinenud
kõigil vaadeldud pankadel, seega esimene hüpotees ei pidanud paika. Seda arvatavasti
seetõttu, et vaatlusi oli vähe. Uuringu käigus selgus, et Suuriku ja Katri pangal esines rohkem
erinevaid brahhiopoode kui muudel pankadel ja mõned liigid esinesid ainult Saaremaa
põhjapoolsetel pankadel ehk Jaani lademe paljandites. Selline liik oli Dolerorthis rustica. Seega
teine hüpotees pidas paika. Leidus ka käsijalgsete suuremaid kogumeid. Sellise kuhje
moodustas Stegerhynchus borealis Katri pangal. Lisaks eelnimetatud brahhiopoodidele leiti
väga palju muid kivistisi, mida täpsemalt ei määratud. Kuna käesoleva uurimistöö autoril ei
olnud esialgu veel väga suuri kivististe leidmise oskusi ja praktilised tööd toimusid sügisesel ajal,
mil ilmastik ei soosinud eriti pikemaajaliste vaatluste läbiviimist, siis ka seetõttu jäi liikide arv
väiksemaks kui seda oleks võinud loota. Selleks, et leida rohkem erinevaid kivististe liike, selleks
oleks vaja teha pikemaajalisi ja põhjalikumaid vaatlusi.
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Õpilaste ja õpetajate uneharjumused ning nende seos eluga rahuloluga
Tarmo Pungas, 11. klass
Tallinna Reaalkool
Juhendaja: Kati Pajuman (Tallinna Reaalkool, Tallinna Kesklinna Põhikool)
Stend 63

Uni on üks inimese põhivajadustest, moodustades ligikaudu kolmandiku elust. Ilma uneta ei saaks
inimene eksisteerida: see on seotud kõigi keha bioloogiliste protsessidega. Arvestades une olulisust, on
aga teadlikkus sellest üksjagu madal. Puudulik magamine mõjub kehale halvasti ning on seotud
erinevate haiguste väljakujunemisega, samas kui piisav uni toetab head tuju, sooritust ja üldist
enesetunnet. Võttes arvesse õpilaste ja õpetajate suurt koormust ning koolipäeva varajast algust, on
teema käsitlemine igati aktuaalne.
Käesoleva uurimistöö eesmärk oli uurida inimeste uneharjumuste seost eluga rahuloluga ning võrrelda
erinevate vanusgruppide ning õpilaste ja õpetajate uneharjumusi. Lisaks oli eesmärgiks teadvustada
unega seotud probleeme tänapäeva ühiskonnas ning seeläbi tõsta teema aktuaalsust inimeste seas.
Töös püstitati üks hüpotees ja kolm uurimisküsimust. Hüpotees väitis, et mida kõrgem on vastaja
unetundide arv, seda kõrgem on eluga rahulolu. Esimene uurimisküsimus: kas õpilased magavad seda
rohkem, mida hiljem kool algab? Teine uurimisküsimus: kas Tallinna Reaalkooli õpilased magavad
keskmiselt vähem kui Tallinna Prantsuse Lütseumi õpilased? Kolmas uurimisküsimus: kas vastanud
õpilaste ja õpetajate unetundide arv jääb alla eakohaste soovituslike normide?
Uurimistöös osales 30 Tallinna Reaalkooli õpilast ja 43 õpetajat ning 18 Tallinna Prantsuse Lütseumi
õpilast ja 24 õpetajat. Õpilased täitsid kuu aega igapäevaselt veebipõhist unepäevikut ning õpetajad
vastasid ühekordsele küsimustikule. Küsitluse ja unepäeviku eesmärk oli välja selgitada inimeste eluga
rahulolu ja uneharjumused. Korrelatsiooni ja statistilise olulisuse leidmiseks kasutati
regressioonanalüüsi ning olulisustõenäosuse piimääraks seati 0,05.
Töös selgus, et 90% katses osalenud õpilaste keskmine unetundide arv ei vasta rahvusvaheliselt
soovitatud eakohastele normidele. Tallinna Prantsuse Lütseumi õpilased magasid varasema
magamaminekuaja tõttu keskmiselt ligikaudu pool tundi kauem kui Tallinna Reaalkooli õpilased.
Keskmine kooli alguse ning ärkamise aeg oli mõlemal koolil ligikaudu sama. Empiirilises osas unetundide
arvu ja eluga rahulolu vahel statistiliselt olulist seost ei leitud. See-eest ilmnes oluline seos õpilaste
keskmise unekvaliteedi ja eluga rahulolu vahel (r = 0,41, p = 0,003). Tulemust selgitab tõsiasi, et
unevajadus on tugevalt individuaalne, mistõttu on inimese heaolu tugevamalt seotud unekvaliteedi kui
-kvantiteediga. Õpilaste unetundide arv sõltus hommikul kooliminemise kellaajast (r = 0,32, p < 0,001),
kusjuures iga ühe tunni kohta, mille võrra hiljem kooli mindi, magati ligikaudu pool tundi kauem.
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Klippel-Trénaunay-Weberi sündroom – osake minu elust
Rauno Põlluäär, 12. klass
Saaremaa Ühisgümnaasium
Juhendaja: Inge Vahter (Saaremaa Ühisgümnaasium)
Stend 64

Klippel-Treńaunay-Weberi sündroom (KTWS) on haruldane kaasasündinud meditsiiniline
seisund, mille korral veresooned või lümfisooned ei moodustu või ei arene korralikult.
Haruldased haigused on tõsine teema kogu maailmas. Haruldaseks haiguseks (ingl rare disease)
peetakse haigusseisundit, mille esinemissagedus rahvastikus on üks juhtum 2000 inimese kohta
aastas või väiksem. Autor valis selle teema, kuna temal endal on diagnoositud KlippelTrénaunay-Weberi sündroom.
Töös antakse lühidalt ülevaade haruldastest haigustest, põhjalikumalt uuritakse KlippelTrénaunay-Weberi sündroomi ja sellega seonduvaid haigusi. Kuna ei ole eriti palju teada KTWSi esinemist Eestist, siis oli töö eesmärgiks teada saada, kas ja kui palju on Eestis inimesi, kes
põevad KTWS-i ja millised on nende sümptomid. Selleks, et nendele küsimustele vastust saada
kontakteerus autor oma raviarstidega. Kahjuks siiski kindlat inimeste arvu teada saada ei
õnnestunud, kuid arstide andmetel on mõned seda haigust põdejad Tallinna Lastehaigla ja
Põhja-Eesti regionaalhaigla nimekirjas. Põhja-Eesti regionaalhaigla haiglaregistris on 3
noormeest selle sündroomiga. Tallinna Lastehaigla arst on ise isiklikult ravinud 4 haiget.
Oma haigusseisundit arvestades püstitati 2 hüpoteesi: 1) Jalg on valulik enamasti siis, kui käitud
ise valesti. ; 2) Jalg võib valutada ka põhjuseta.
Hüpoteeside tõestamiseks pidas autor alates 2017. aasta 1. oktoobrist 2018. aasta 31.
jaanuarini vaatluspäevikut. Hüpoteesid pidasid paika, jalg valutas autoril, kui ta ei joonud
piisavalt vett, ei võtnud ravimeid või kui oli liigselt ennast füüsiliselt koormanud. Esines ka päevi,
kus jalg valutas põhjuseta. Nelja kuu ehk 123 päeva jooksul saadud tulemus on järgmine:
normaalne 94 päeval; valulik vähese vee tarbimise pärast 12 päeval; valulik ravimite mitte
võtmise pärast 9 päeval; valulik liigse koormus tõttu 5 päeval; valulik ilma põhjuseta 3 päeval.
Veel uuriti internetis olevaid Klippel-Treńaunay-Weberi sündroomi tugigruppe. Neid on palju,
aga kõige kindlam on liituda sellise grupiga, kus on palju liikmeid. Kindlasti soovitab autor KTWSi põdejatel liituda mõne tugigrupiga, sest iga päev inimesed arutavad seal haigusega seonduvaid
teemasid ja kui endal tekib mõni küsimus, siis saab väga lihtsalt seda teiste käest küsida.
Uurimistöö autor proovis ka ise Eesti tugigruppi rajada, aga see ebaõnnestus, kuna ei tea kui
palju täpselt Eestis KTWS-i põdejaid on ja informatsioon grupist ei levi väga hästi. Töö autor
proovib jätkuvalt gruppi algatada, kuna see aitaks Eestis elavatel haigetel omavahel paremini
informatsiooni jagada.
Edaspidi oleks vaja kindlasti uurida, kas ja kuidas võivad erinevad toidud kaasa aidata hea
enesetunde saavutamiseks ja kas on selliseid toite, millest peaks loobuma. Kindlasti võiks
soovitada kõigile haruldaste ja ka krooniliste haiguste pödejatele vaatluspäeviku pidamist. Seda
analüüsides võib jõuda ise järeldustele, kuidas peab käituma, et võimalikke vaevusi vähendada.
Samuti oleks sellisest päevikust kindlasti kasu raviarstil patsiendi haigusnähtude mõistmiseks ja
vajadusel uusi ravimeid määrates.
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14–16-aastaste noorte elustiili võrdlev uuring partnerkoolide näitel
Randel Päästel, 9. klass
Kääpa Põhikool
Juhendaja: Merike Värs (Kääpa Põhikool)
Stend 65

Antud uurimistöö eesmärgiks oli uurida 14–16-aastaste õpilaste elustiili. Tegu on kaardistava
uurimusega, mille käigus otsiti vastust küsimustele, kuidas veedavad teised minuealised oma
vaba aega, mida tähtsaks peavad, millised on nende harjumused ja huvid. Tundes paremini
inimesi on meil nendega mugavam suhelda ning koostööd teha.
Viini psühhoanalüütikut Alfred Adlerit on peetud üheks esimeseks elustiili (Lebenstihl) mõiste
kasutusele võtjaks ning defineerijaks. Adleri järgi on elustiil inimesele kõigi nende vahendite
kompleks, mis võimaldab elukeskkonnas kohaneda ning selle järgi saab inimest kui tervikut üsna
hästi iseloomustada. See näitab, kuidas me maailmast aru saame, mida tähtsaks peame ning
mida eirame. Individuaalne elustiil kujuneb välja igaühe enda võimaluste realiseerimise ja ka
eluraskuste ületamise vältel.
Valimi moodustamisel mängis suurt rolli osalemine Erasmus+ projektis „Inspireerivad õpingud
ja tuleviku karjäär”, kus osalesid viie Euroopa riigi koolid. Koostati veebipõhine küsimustik, mis
koosnes 23 inglisekeelsest küsimusest. Küsimustik koosnes viiest plokist: kool, sõbrad, vaba aeg
ja hobid, pere, tervisekäitumine ning sisaldas nii valikvastustega kui avatud vastustega küsimusi.
Küsitlus viidi läbi veebikeskkonnas connect.ee ajavahemikus 14.–26. märts 2017. Kokku vastas
küsimustikule 111 respondenti, neist 48 tüdrukut ja 63 poiss i viiest erinevast riigist –
Hispaaniast, Horvaatiast, Saksamaalt, Soomest ja Eestist.
Analüüsimisel saadi esmalt ülevaade vastustest riikide kaupa. Järgnevalt sisestas autor kõikide
riikide andmed tabelarvutusse, et koostada diagrammid, mille alusel tehti võrdlev analüüs.
Uurimustöö tulemusena joonistus välja mitmeid huvitavaid jooni, mis on iseloomulikud just 14–
16aastastele, nt sõprade tähtsus ja olemasolu. Sõpru usaldatakse, kui on probleeme ning
sõpradega veedetakse vaba aega ning sõbrad aitavad maandada stressi.
Suurelt jaolt ühtisid noorte vastused ka kooli suhtes. Arvati, et koolipäevad võiks olla lühemad,
tunnid huvitavamad (rohkem isetegemist, vähem õpetaja rääkimist) ning kodutöid vähem.
Viimast mainisid eestlased kõige rohkem. Samas, kui vaadata kodutöödele kulutatud aega, siis
panustavad eestlased selleks võrreldes teiste riikidega sama palju aega. Hispaania ja Horvaatia
lastest õppisid mõned veel kauem. Selgelt eristusid Soome lapsed, kel kulub kodutööde
tegemiseks 10–20 minutit.
Toitumisküsimuse juures saab järeldada, et kõigi viie riigi noored toituvad enam vähem
tervislikult (söövad hommikusööki, puuvilju, toituvad regulaarselt). Kõige tervislikumalt toituvad
Saksa lapsed ning kõige vähem tervislikumalt Horvaatia lapsed. Saksamaal on tervislik toitumine
juba väga kaua populaarne ning see kandub üle ka lastele.
Eesti lapsed mõistavad, et realiseerimaks oma unistusi ja eesmärke on suur roll heal haridusel,
sp väärtustavad nad häid hindeid – tugev põhiharidus võimaldab rohkem valikuid
edasiõppimisel.
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Nikolai Baturini „Delfiinide tee“ ja Alessandro Baricco „Ookean meri“ tegelaste võrdlev
analüüs
Eliisa Raal, 11. klass
Tartu Tamme Gümnaasium
Juhendaja: Heily Soosaar (Tartu Tamme Gümnaasium)

Uurimus on kirjutatud üleriigilise eesti kirjanduse olümpiaadi „Eesti nüüdiskirjandus võrdlevas
kontekstis“ raames. Otsustasin teha uurimistöö, kuna olen huvitatud kirjandusest ja seetõttu
ka raamatute analüüsist süvitsi. Oma uurimuse tegin A. Baricco „Ookean mere“ ja N. Baturini
„Delfiinide tee“ põhjal. Valisin analüüsitavad raamatud enda jaoks uudse ja paeluva žanri –
maagilise realismi tõttu.
Uurimistöö eesmärk oli analüüsida A. Baricco romaani „Ookean meri“ ja N. Baturini teose
„Delfiinide tee“ peategelasi, nende suhet nii teiste tegelaste kui merega ning võrrelda noori
naisi ja nende kujunemislugu teostes. Uurimistöö on kirjutatud kasutades kvalitatiivseid
meetodeid.
Uurimus on jaotatud kolmeks osaks. Esimeses peatükis analüüsitakse peategelasi. Esimese
peatüki esimeses osas vaadeldakse Baricco „Ookean mere“ peategelase Elisewini lugu: tema
probleeme, suhet merega ja tervenemist. Esimese peatüki teises alapeatükis keskendutakse
Baturini „Delfiinide tee“ peategelasele Sonorale ja tema arenguloole ning merega suhte
analüüsile. Teises peatükis võrreldakse teoste peategelasi ja neid mõjutanud asjaolusid. Kuivõrd
tegevuspaigadki on mõlemas teoses väga erilised ja küllalt tugevasti mõjutanud peategelasi, siis
on kolmas peatükk keskendunud just tegevuskohtade vaatlusele ja nende mõju ning tegelaste
seoste analüüsile.
Uurimuse tulemusena saab järeldada, et maailmakirjaniku A. Baricco ja Eesti kirjaniku N.
Baturini raamatutes on üllatavalt palju sarnaseid jooni nii tegelastes, nende lugudes kui neid
ümbritsevas keskkonnas. Esimesest peatükist selgub, et Elisewini ja Sonora lapsepõlved olid
üpriski sarnased – mõlemate suurim mõjutaja oli isa, samuti kasvasid tüdrukud heades peredes.
Teisest peatükist järeldub, et nende elu pöördepunktidki olid võrreldavad: mõlema
kujunemises oli oluline tegur keeruline saatusest mõjutatud eluetapp ning teine mere äärde
minek ning sellega kaasnev eneseleidmine. Kolmandast peatükist selgub, et erilised
tegevuskohad, eelkõige meri, mõjutasid pöörduvalt mõlemat peategelast, kes lõpuks jõudsid
oma elus tasakaaluni.
Baricco ja Baturini ideedki olid kohati kattuvad: mõlemad teosed rõhutavad inimese kujunemise
keerukust, mõjutajate tähtsust. Mõlemad maagilise realismi võtmes kirjutatud teosed panid
mind mõtlema maailmas olevatele seletamatutele jõududele ja sündmustele, mis aitavad
inimesel saada iseendaks, kui neist jõudu ja lootust otsida.
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Aju morfoloogiline uuring valgu RIC8A defitsiitsetel käitumishäiretega hiirtel
Gundra Raissar, 12. klass
Hugo Treffneri Gümnaasium
Juhendajad: Saima Kaarna (Hugo Treffneri Gümnaasium),
Keiu Kask (Tartu Ülikool)
Stend 66

Tartu Ülikooli teadlssed avastasid 2010. aastal, et valgu Ric8a defitsiitsetel hiirtel esinevad
ärevus- ja käitumishäired. Ric8a edasisel uurimisel närvisü steemi arengus selgus, et valk omab
tähtsat rolli neokorteksi arengus ja basaalmembraani terviklikkuse tagamises, mille häirumisel
võ ivad tekkida erinevad arenguhäired, nagu heterotoopiad. Uus teadmine Ric8a rollist hiirte
närvisüsteemi arengus viis käesoleva uurimistöö ideeni välja selgitada, kas Ric8a defitsiitsete
hiirte ärevus- ja käitumishäired võisid olla põhjustatud arenguhäiretest ajus.
Uurimistö ö eesmärgiks on uurida täiskasvanud ja 22 päeva vanuste Ric8a+/- (Ric8a defitsiitsete)
hiirte neokorteksi morfoloogiat, et uurida neil esinevate ärevus- ja käitumishäirete seost
arenguhäiretega (heterotoopiatega) neokorteksis. Selleks pü ütakse tuvastada võimalikud
heterotoopilised moodustised ja tuvastada võ imalikke erinevusi basaalmembraani
terviklikkuses. Eesmärgist lähtuvalt sõ nastati uurimiskü simused: kas Ric8a+/- hiirtel esinevad
ärevus- ja käitumishäired on põ hjustatud arenguhäiretest aju arengus? Kas Ric8a+/- hiirte
neokorteksi või ajuvatsakeste ja seda ü mbritseva koe morfoloogiline ehitus on häiritud ning kas
neil esinevad periventrikulaarsed- ja/võ i kortikaalsed heterotoopiad? Kas Ric8a+/- hiirte
neokorteksit kattev basaalmembraan on terviklik?
Eksperimentaalses osas valmistati hiirte peaajust parafiinlõ igud, mis läbisid hematoksü liineosiin värvingu ning mida võrreldi seejärel morfoloogiliselt valgusmikroskoobi abiga.
Basaalmembraani terviklikkuse hindamiseks teostati preparaatidel immunohistokeemiline
uuring, mida analü üsiti edasi fluorestsentsmikroskoobi kasutamisega. Pildistatud preparaatidel
hinnati basaalmembraani terviklikkust. Eksperimentaalses osas ja kirjanduse ü levaate
koostamisel toetuti erialakirjandusele. Peamisteks allikateks olid õ pikud Developmental Biology
ja Basic Neurochemistry ning internetipõ hised teaduslikud artiklid.
Tulemustest selgus, et mõlemas vanuses Ric8a+/- hiirte neokorteksi, ajuvatsakeste ja neid
ümbritseva koe morfoloogiline ehitus polnud häirunud (ei esinenud heterotoopiad) ning
basaalmembraan oli terviklik. Tulemuste põ hjal võib järeldada, et Ric8a defitsiitsus ei mõ juta
neokorteksi arengut, ajuvatsakeste ega neid ü mbritseva koe morfoloogilist ehitust ega
basaalmembraani terviklikkust. Samuti võib järeldada, et Ric8a+/- hiirtel esinevad ärevus- ja
käitumishäired pole põ hjustatud arenguhäiretest, vaid on tõ enäoliselt kujunenud närvisignaali
ü lekande häirete tagajärjel.
Edaspidi on oluline uurida närvisignaali ülekannet vahendavate G-valkude subühikute taset
Ric8a+/- hiirte närvisüsteemis. Ric8a reguleerib G-valke neid aktiveerides ja vastutades selle
koostises olevate subühikute sünteesi eest. Varasemalt on täheldatud, et Ric8a puudusel on
subü hikute tase langenud ning G-valkude vahendatud närvisignaali ü lekande mehhanism
häiritud. Subühikute langenud tase kinnitaks, et Ric8a+/- hiirte ärevus- ja käitumishäired
tulenevad defektsest närvisignaali ü lekandumise mehhanismist.
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Ajakirjanik Rein Siku isikustiil
Kristel Rannala, 11. klass
Kadrina Keskkool
Juhendaja: Liivi Heinla (Kadrina Keskkool)
Stend 67

Uurimistöö eesmärgiks oli selgitada välja, kuidas varieerub Rein Siku stiil erinevates tekstides
ning ka suulises keelekasutuses. Võrdlesin tema tekstide erinevaid aspekte teiste samalaadsete
tekstide omadega, et tuua välja milline on Rein Siku isikustiil.
Eesmärgi täitmiseks püstitasin ülesanded. 1) tutvuda Rein Siku artiklite ja teostega ning leida
nende põhjal erinevad sõnaeksemplaridel põhinevad näitajad ja võrrelda neid teiste
samalaadsete tekstide näitajatega. 2) tuua uurimuse tulemusena välja tema sõnavara
varieeruvus erinevates tekstides.
Peamiste allikatena kasutasin Rein Siku raamatut “Vihaga, kuid vihata” (2015), artiklit
“Presidenti oodatakse Ida-Virumaal pikisilmi” (2016) ning suulist intervjuud (2017).
Uurimuse tulemusena sain teada, et võrreldes uudistega on tema artikkel “Presidenti
oodatakse Ida-Virumaal pikisilmi” vähem viimistletud ning pole temaatiliselt väga tihe. See
arvamuslugu on kirjaliku toimetatud keelekasutuse kohta üsna spontaanne. Võrreldes „Vihaga,
kuid vihata“ 5.-7.klassi õpitekstidega on märgata, et viimistletumad ja ühemõttelisemad on
õpitekstid. “Vihaga, kuid vihata” on kirjaliku teksti kohta suhteliselt hõre ja jälgimiseks väga
ladus, olles võrreldav kirjaliku spontaanse keelekasutusega.
Võrdluse tulemusena saan järeldada, et raamat “Vihaga, kuid vihata” on viimistletud, sisuliselt
ja temaatiliselt tihedam, ta on võrreldes teiste tekstidega sisuliselt ühemõttelisem ja sõnavara
mitmekülgsem, samuti on seal pikemad laused, kuid mitte oluliselt rohkem kui arvamusloos.
Intervjuu on seevastu spontaanne, puudub viimistletus, paremaks mõistmiseks vajab rohkem
kontekstituge, on mitmemõttelisem ning sõnavara on üsna mitmekülgne.
Uurimistöö eesmärgid said täidetud. Sain teada, milline on Rein Siku isikustiil ning kuidas see
varieerub erinevates tekstides.
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Interaktiivne rakendus kroonilise veepuuduse ennetamiseks ja pudeliveetööstuse
paremaks mõistmiseks
Karl Rapur, 12. klass
Rakvere Reaalgümnaasium
Juhendaja: Tiina Sirelpuu (Rakvere Realgümnaasium)

Joogivee tarbimine minu arvates väga aktuaalne teema, eriti nüüdisajal, kui poelettidel on
joogipudelite valik kirevam kui kunagi varem. Selle teemaga käib kaasas tohutult müüte, millest
enamik ei pea paika. Soovin teoreetilise uurimise ja praktilise töö kaudu nii endale kui ka teistele
selgeks teha, mis on kroonile veepuudus ja millised ohud varitsevad pudeliveetööstuse taga.
Selleks et saada aimu joogivee vajalikkusest, mõjudest ning kahjudest, tuleb läbi töötada hulk
materjale ning neid omavahel võrrelda. Ei saa täielikult usaldada ühte autorit, sest tegemist on
teemaga, millest on paljudel inimestel oma arvamus.
Minu arvates ei ole pudelivesi nii tervislik, kui seda reklaamitakse. Uurimistöös leian vastus
antud hüpoteesile.
Eesmärgiks oli luua interaktiivne programm teoreetilise osa põhjal. Rakendused lõin nii
Windowsile kui ka Androidile. Mõlemad on saadaval vabaravana.
Uurimistööst võib järeldada, et kogu ühiskonnas levinud probleemide aluseks on joogivee
reostus, vale tarbimine ja massilised valearusaamad. Need kolm põhitala on omavahel seotud.
Pole olemas ideaalset veetarbimise etaloni, sest kõik organismid ja nende vajadused on
erinevad.
Uurimistöös kasutasin peamiste allikatena Erna Sepa, Riina Raudsiku ja Mati Roasto kirjalikke
teoseid. Palju materjali leidsin internetiblogidest, mis tegelevad tervise ja tervisliku toitumise
teemadega. Need on ära märgitud kasutatud allikate nimekirjas.
Läbi interaktiivse programmi saab kasutaja informatsiooni tema sümptomite, vee tarbimise ja
muude küsimuste kohta. Riistvara arvutab ligikaudse vedelike vajaduse ja sealt veehulga,
sõltuvalt kasutaja sisenditest.
Antud uurimistööd annab arendada mitmes vallas. Esiteks võiks teha põhjaliku andmete
analüüsi kogutud vastuste põhjal. Võimalusi leida erinevaid seoseid on palju. Kogu uurimist
annaks laiendada toidutööstuse valdkonda ja sellega tugevalt põimuda, sest nii saaks luua kõige
õigemad ja täpsemad analüüsid. Inimene ei joo ainult vett, sest ka puu- ja köögiviljades on palju
mineraale ja vedelikke. Nende abil katab organism osa veevajadusest ära.
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Intellektuaalse omandi rakendamine Eesti sotsiaalsete ettevõtete näitel
Heidi Raudsepp, 12. klass
Hugo Treffneri Gümnaasium
Juhendajad: Reet Adamsoo (Tartu Ülikool),
Katrin Ojaveer (Hugo Treffneri Gümnaasium)
Stend 68

Tänapäeval räägitakse palju ettevõtlusest ja selle olulisusest riigi heaolu tõstmisel. Ettevõtlusele
omistatakse tavaliselt olulist rolli töökohtade loomisel, lisandväärtuse loomisel ja omanikele
kasu teenimisel. Kuid ettevõtlust saab vaadelda hoopis laiemalt ja tänapäeva nähaksegi
ettevõtlust ka ühiskondlike probleemide lahendamise viisina, mida nimetatakse sotsiaalseks
ettevõtluseks. Kuna sotsiaalset ettevõtlust on vähe uuritud, aga sellelt loodetakse paljut, siis
tekkiski huvi, kuidas toimivad sotsiaalsed ettevõtted Eestis ja kas nad teadvustavad ja oskavad
kasutada intellektuaalse omandi võimalusi.
Käesoleva uurimustöö eesmärk on analüüsida intellektuaalse omandi rakendamist sotsiaalsete
ettevõtete poolt. Eesmärgi saavutamiseks püstitasin järgmised uurimisülesanded: avan
kirjanduse põhjal sotsiaalse ettevõtluse mõiste ja kirjeldan sotsiaalseid ettevõtteid; avan
kirjanduse põhjal intellektuaalse omandi mõiste, olemuse ja rakendusvõimalused; viin läbi
empiirilise uuringu sotsiaalsete ettevõtete hulgas; analüüsin tulemusi ja võrdlen neid
rahvusvahelise praktikaga; teen soovitusi Eesti sotsiaalsetele ettevõtetele, kuidas paremini
rakendada intellektuaalse omandi võimalusi.
Viisin läbi juhtumi uuringu kolme Eesti sotsiaalse ettevõtte hulgas. Selleks kontakteerusin MTÜ
Eesti Pimemassööride Ühingu, MTÜ Trükimuuseumi ning Solve et Coagula OÜga ning küsitlesin
neid intellektuaalse omandi väärtustamise ja kaitse teemadel. Seejärel defineerisin vastavate
ettevõtete intellektuaalomandi objektid intellektuaalse omandi õiguste seaduste abil. Samuti
analüüsisin võimalikke juhte, miks sotsiaalsetes ettevõtetes võidakse pöörata intellektuaalse
omandi objektile kui väärtusele vähem tähelepanu kui tavalistes ettevõtetes.
Töös selgub, et sotsiaalsed ettevõtted võivad pöörata vähem tähelepanu loome väärtusele,
kuna nende eesmärgiks on sotsiaalse probleemi lahendamine, kus rahaline kasum ei mängi
ettevõtja jaoks nii suurt rolli. Seda tõestab asjaolu, et Eesti ettevõtted, kellega kontakteerusin,
ei keskendugi nii väga oma töö käigus loodud loome kaitsmisele ning pigem ütlevad, et neile on
olulisem tulem ehk probleemi lahendamisele kaasa aitamine.
Lisaks pakun töös välja ka mehhanismi, kuidas ära hoida võimalikku kahju ettevõttele, kas siis
oma loomeresultaadi kaotamise, mida analüüsin kolme ettevõtte loomeresultaatide näitel, või
kolmandate isikute õiguste rikkumise läbi. Esimese vältimiseks on oluline läbi mõelda, mis on
see tööriist, mida kasutatakse sotsiaalse probleemi lahendamiseks ning juhul, kui see osutub
loomeresultaadiks, tuleks kindlasti mõelda, millise intellektuaalomandi objekti alla ta kuulub
ning kas ja kui kasulik oleks seda lisaks kaitsta. Kolmandate isikute õiguste rikkumise vältimiseks
tuleb mõista, mis on see loomeresultaat ning kellelt ja milliste õiguste osas on vaja saada luba
konkreetse intellektuaalomandi objekti kasutamiseks.
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Tervisespordirakenduse arendamine ja arendusprotsessi dokumenteerimine
Kalle Johannes Reinmets, 12. klass
Tallinna Reaalkool
Juhendaja: Jaagup Kippar (Tallinna ülikool)

Käesolev töö tutvustab lugejale tervisespordirakenduse arendamise protsessi. Uurimistöö
käigus valmis kahest eraldiseisvast osast koosnev rakendus. Esimese osa eesmärgiks oli hulk
kasutaja poolt sisendina antud GPX-tüüpi salvestisi ühendada optimaalse hulga tippu-dega
graafiks ning salvestada graaf taasesitamist võimaldatevasse formaatidesse KML ja JSON.
Sellest tulenevalt oli uurimistöö peamiseks meetodiks programmeerimine.
Rakenduse teise osa ülesanne oli erinevaid näitajaid aluseks võttes soovitada kasutajale
teekonda, mida mööda oleks tal programmi töö hetkel valitsevates ilmaoludes kõige muga-vam
liikuda. Allikate puudumise tõttu antud teemal valis autor algul teekonna leidmise programmi
algoritmiks ebaefektiivse lahenduse, mis küll töötas, kuid saavutas tulemuse äärmiselt
aeglaselt. Programm vaatles ja analüüsis kõiki võimalikke teid, mistõttu oleks teoreetiliselt
kulutanud kõigi variantide läbi vaatamisele miljoneid aastaid.
Uurimistöö teoreetilises osas tutvustati tarkvara arendamisel kasutatud vahendeid ja üldi-seid
algoritme, selgitati programmi töö käiku ning analüüsiti võimalikke põhjuseid, miks programmi
teine osa ei töötanud nii nagu sooviti. Lisaks pakuti välja oluliselt parem algo-ritm teisele osale.
Teoreetilises osas tehtud järelduste põhjal implementeeriti oletatavasti parem algoritm se-nise
lahenduse asemel. Katsetus osutus edukaks ning oli võimeline töötama mõne sekundi-ga. Uus
lähenemine oli sobiva raja otsimine läbiproovimise asemel juhuslikkuse alusel.
Uurimistöö lugejalt eeldatatakse varasemat programmeerimiskogemust. Oluliseimad uued
mõisted on selgitatud küll tavainimesele arusaavamalt, aga eeldavad siiski informaatika- ja
matemaatikaalaste põhimõistete (näiteks muutuja ja funktsioon) tundmist.
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B-grupi vitamiinide mõju Gustav Adolfi Gümnaasiumi gümnaasiumiealiste õpilaste
lühiajalisele mälule ja reaktsiooniajale
Mirjam Reino, 12. klass
Gustav Adolfi Gümnaasium
Juhendajad: Helina Reino (Gustav Adolfi Gümnaasium),
Priit Ahte (Eesti Tervisehoiu muuseum)

Käesolevas uurimuses käsitletakse B-grupi vitamiinide mõju Gustav Adolfi Gümnaasiumi
gümnaasiumiealiste õpilaste lühiajalisele mälule ja reaktsiooniajale. Samuti uuritakse, kas Bgrupi vitamiinide tarbimine erineb sooti.
Töö koosneb kahest suuremast osast. Teooriaosas antakse ülevaade B-grupi vitamiinide
koostisest, olemusest ja mõjust ning käsitletakse mälu ja reaktsiooniaega. Samuti antakse
ülevaade, millistes toiduainetes B-grupi vitamiine leidub. Uurimuslikus osas käsitletakse
metoodikat, kuidas leitakse seosed B-grupi vitamiini tarbivuse ning mälu ja reaktsiooniaja vahel.
Samuti analüüsitakse, kuidas mõjutab iga B-grupi vitamiini tarbivus lühiajalist mälu ja
reaktsiooniaega.
Tuginedes teooriaosale püstitatakse järgnevad hüpoteesid:
1. Gustav Adolfi Gümnaasiumi õpilaste B-grupi vitamiinide tarbimine on madalam päevasest
soovitatud annusest.
2. B-grupi vitamiinide madalam tase organismis on seotud lühema reaktsiooniaja ja halvema
lühiajalise mäluga.
3. Tüdrukud tarbivad B-grupi vitamiine rohkem kui poisid.
Tööst tuli välja, et Gustav Adolfi Gümnaasiumi õpilased tarbisid oma igapäevase toiduga
keskmiselt soovituslikust vähem B-grupi vitamiine. Erandiks oli vaid B12-vitamiin, mida tarbiti
keskmiselt tarbimissoovituse kohaselt.
Samuti selgus, et tüdrukud tarbivad poistest rohkem B2-, B3-, B5-, B7- ja B9-vitamiine, kuid
poisid tarbivad tüdrukutest rohkem B1-, B6- ja B12-vitamiine.
Selget mõju lühiajalisele mälule ja reaktsiooniajale ei avaldunud. Mõnede vitamiinide juures
võis täheldada nõrka positiivset või negatiivset korrelatsiooni, kuid need ei olnud nii tugevad,
et võiks väita, et esineb kindel seos.
Erinevate vitamiini tarbimise koguste juures varieeriusid mälutesti tulemused väga laiades
piirides ja otsest seost vitamiini tarbimise mahust ei ilmnenud. Pigem on testide tulemused
väga individuaalsed – häid tulemusi saavutati nii vähese kui ka suure vitamiini tarbimise mahu
juures, aga ka vastupidi. Liigse tarbimise korral ei muutunud mälu märgatavalt paremaks ning
vähese puuduse korral ei tekkinud koheselt halvemat tulemust.
Metoodikast: uurimuses viidi läbi kirjalik küsitlus, mälutest ning reaktsiooniaja katse. Edaspidi
võiks teha veel korduskatseid ning uurida seoseid ka vereproovide abil, et tuleks võimalikult
täpne tulemus.

117

Paratsetamooli kaheetapiline süntees
Mery-Ly Riis, 11. klass
Kadrioru Saksa Gümnaasium
Juhendaja: Martin Tamm (Kadrioru Saksa Gümnaasium)

Uurimistöö selgitab kaheetapilist paratsetamooli sünteesi, millest esimene etapp on amiidi ehk
paratsetamooli moodustumine kasutades 4-aminofenooli ja äädikhappe anhüdriidi. Teiseks
etapiks on kromatograafia läbi viimine, millest saab teada, kas sünteesi kaudu saadud produkt
on ainete poolest samaväärne apteegist ostetud paratsetamooliga.
Käesoleva uurimistöö teoreetilisest osast leiab ülevaate paratsetamoolist, selle mõistest
tänapäeva pildis, ajaloost, eelnevatest analgeetikumitest, manustamisest ja sellega
kaasnevatest kõrvalnähtude ohtudest ning keemilisest struktuurist. Samuti on selgitatud
laboratoorse ja tööstusliku sünteesi positiivsed ning negatiivsed aspektid. Esimeses uurimistöö
osas on kirjeldatud pikemalt paratsetamooli sünteesimise käigus kasutatud uurimismeetodeid,
mis on ära mainitud ka töö teises osas.
Uurimistöö praktilises osas sooritatakse kaheetapiline katse Tallinna Tehnikaülikool
laboratooriumis, mille esimese etapi käigus peaks valmima paratsetamool pulbri kujul.
Paratsetamooli filtreeritakse vaakumfiltriga katse lõpus. Teoreetiline kogus paratsetamooli, mis
peaks katse käigus perfektsete tingimuste olemasolul valmima on 3,02 grammi, mis on ka antud
uurimistöö hüpotees, selle arvutamiseks kasutati molaarmassi valemi teisendust.
Reaalsetes tingimustes valminud paratsetamooli kogus oli 1,49 grammi. Saagis oli 49,34%, selle
arvutamise aluseks oli saagise protsendi arvutamise võrrand.
Töö kolmandas osas analüüsiti saadud paratsetamooli puhtust ja arvutati saagis. Arutatakse
hüpoteesi paikapidavusest ja faktoritest, mis võisid suurendada saagise kadumist.
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Polümeeride lagunemine mullas polülaktiidi näitel
Rasmus Rohtla, 12. klass
Tartu Tamme Gümnaasium
Juhendaja: Aleksandr Kirpu (Tartu Tamme Gümnaasium)

Plastikjäätmete reostus võib ohustada loomade, eriti mereliikide, ellujäämist. Biolagunevate
plastikute kasutamine vähendaks reostust. Autor valis selle teema, kuna soovis saada kogemusi
keemia valdkonnas ning tulevikus kasutada õpilastöö tegemisel saadud teadmisi.
Uurimistöö eesmärgiks oli kirjeldada polülaktiidist tehtud polümeeride lagunemist mullas ning
selgitada selle mõju mullale proovide abil. Käesoleva uurimistöö uurimisküsimuseks oli: kas ja
missuguseid jälgi jätab polülaktiidi lagunemine mulda?
Hüpoteesid:


Polülaktiid annab märke lagunemisest, mida ei ole silmaga näha, ning mulda tekivad
jääkained;
 Polülaktiid hakkab silmnähtavalt lagunema peale 9. kuud mullas ning mulda ei teki
jääkaineid.
Katses kasutati Ingeo biopolümeeri. Katse viidi läbi kahes kohas, Peipsi järve ääres toimus
plasttükkide matmine ja mullaproovide võtmine ning Tartu Tamme Gümnaasiumis laboris
toimus mullaproovide analüüs, mille jaoks kasutati kontsentratsiooni fotokolorimeetrit KFK-2,
millega mõõdeti mullaproovide lahuste neeldumist erinevatel lainepikkustel. Katse esimene osa
kestis 9 kuud ning korduskatse kestis 5 kuud. Korduskatse viidi läbi, kuna ei saadud teada, kas
polükatiid lagunes, ning korduskatsel kaaluti plasttükke enne matmist ja pärast mullaproovide
võtmist. Antud metoodika sai valitud kokkuleppel juhendajaga, arvestades Tartu Tamme
Gümnaasiumi labori tehnikat.
Katse näitas, et polülaktiid ei lagunenud, sest mulla temperatuur oli liiga madal ja seega ei
alanud hüdrolüüsimise protsess, ning mullas arvestatavaid muutusi ei toimunud, kuna
plasttükkide massikaotus oli liiga väike, et keskkonda mõjutada. Mõlemad hüpoteesid saab
ümber lükata, kuna ei olnud märke lagunemisest.
Uurimisküsimusi edasisteks töödeks:




Kui kaua aega vajab polülaktiid täielikuks lagunemiseks Eesti pinnases?
Kui palju väheneb polülaktiidi mass ühe aasta jooksul Eesti pinnases?
Kas antud metoodikaga on üldse võimalik polülaktiidi lagunemist kirjeldada?
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Mullastikust Lambamäel Aegviidu vallas Põhja-Kõrvemaal
Annika Roosleht, 12. klass
Tallinna Ühisgümnaasium
Juhendaja: Merike Tuisk (Tallinna Ühisgümnaasium)

Teema valisin soovist teada saada, milline on minu kodukoha mullastiku elukeskkonna seisund
ja jätkusuutlikkus probleemidega toime tulla. Teema lõpliku valiku määras soov omal käel järele
proovida, mida kujutab endast mullastiku uurimine.
Kuna muld on olnud inimeste jaoks oluline juba aegade algusest peale, siis on oluline
tähelepanu pöörata ka mullastikku mõjutavatele teguritele. Viimastel sajanditel on aga
linnastumise ja tööstuse arengu tõttu jäänud looduse kaitsmine tagaplaanile ning mullastikud
on selle all kõvasti kannatada saanud. Seda eelkõige keskkonna reostamisega, mis mõjutab
ümbritsevat keskkonda, võttes sihikule ka mullad ning nendes elutsevad organismid. Töös püüti
leida vastuseid küsimustele, kas Lambamäe eri kõrgustel paiknevad erinevad mullahorisondid
ja kas künka jalami ning lae mullad erinevad oma niiskuse sisalduse poolest. Sellest lähtuvalt
püstitati töö hüpoteesid:
1. künka lael, nõlval ja jalamil paiknevad erinevad mullahorisondid,
2. künka lael on kuivemad mullad kui künka jalamil.
Uurimistöös kasutatud materjal koguti katse ja vaatluste käigus. Töös kasutatud materjal koguti
vahemikus 1.juulist 27.augustini 2016. aastal kolme kaevetöö käigus ning kontrolliks 2017.a
märtsis ka neljas kaeve. Igas vaatluskohas eraldati 1m2 ala, kus kaevati 80-100 cm sügavune
kaeve. Kaevetest võeti kõikide mullahorisontide proovid, millest hiljem valmistati mulla
mikromonoliidid ning määrati vastavad mullatüübid. Vaatluse käigus kirjutati üles katsepaigale
iseloomulikud tunnused ja seal leiduvad taimed ning kaardistati vaatluspaigad. Mulla happesus
ja aluselisus määrati laboris soolhappe 10%-lise lahusega. Lisaks kasutati happesuse määramisel
ka indikaatorribasid.
Tulemustest selgus, et künka lael, nõlval ja jalamil paiknevad erinevad mullatüübid, seda nii
oma koostiselt kui ka struktuurilt. Vastavalt püstitatud hüpoteesidele uuriti, kuidas paiknevad
mullahorisondid erinevatel künka astmetel. Esimene ja teine kaeve sarnanesid omavahel,
erinedes kolmandast kaevest. Kõige kuivem, rikkamate mullahorisontidega ja samuti
liigirikkama taimestikuga oli künka lael asuv esimene kaeve. Kaeve paiknemine künka lael
võimaldas rohkemate horisontide esinemist mullas. Taimestiku rohkus esimese kaeve
ümbruses oli tingitud kiirelt lagunevast varisest, mistõttu muld sai kiirelt kätte vajalikud
mineraalid ja toitained soodustades taimestiku kasvu. Künka lael asusid niiskemad mullad
võrreldes künka jalamiga, sest tegemist oli alaliselt liigniiske alaga. Liigniiskus tingis mulla
aluskihtides vee puuduse, kuna kaevetööde käigus polnud vesi veel pindmistest kihtidest
madalamatesse kihtidesse jõudnud.
Töö alguses püstitatud hüpoteesidest leidis kinnitust esimene, teine hüpotees lükati ümber.
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Kärjeleediku (Achroia grisella) ja vahaleediku (Galleria mellonella) kasvatamisest ja
polüetüleeni lagundamise võimest
Emilia Rozenkron, 12. klass
Saaremaa Ühisgümnaasium
Juhendaja: Mart Mölder (Saaremaa Ühisgümnaasium)
Stend 69

Tänapäeval moodustavad suurema osa keskkonnareostusest sünteetilised polümeerid
eesotsas polüetüleeniga (PE). PE, nagu enamik teisi plaste, on valmistatud naftast ning on
keskkonnas raskelt lagunev. Seetõttu otsitakse pidevalt uusi meetodeid materjali
efektiivsemaks utiliseerimiseks. 2017. aastal avaldati ajakirjas Current Biology artikkel, milles
kirjeldati PE lagundamist mesilaste kahjuri, vahaleediku (Galleria mellonella) vastsete poolt
(Bombelli et al., 2017).
Antud uurimistöös uuriti vahaleediku ja ka teise toiduks mesilasvaha tarvitava liigi, kärjeleediku
(Achroia grisella) vastsete in vitro kasvatusmeetodit ja PE lagundamise võimet.
Uurimistöö eesmärkideks seati: koguda kirjandusest andmeid kärje- ja vahaleedikute bioloogia
kohta, uurida mõlema leedikuliigi paljundamise võimalusi ja PE lagundamise võimet.
Püstitati hüpotees: kärje- ja vahaleedikute vastsed on võimelised lagundama polüetüleeni.
Mõlemat liiki leedikuid paljundati edukalt pimendatud klaaspurkides toatemperatuuril,
kasutades söödana blenderdatud segu vanadest mesilaskärgedest ja meest. Katsed, kus
kindlaks määratud kaaluga polüetüleenkile tükid jäeti 7 ööpäevaks suletud purki koos 50
leedikuvastsega kinnitas mõlema leedikuliigi vastsete võimet lagundada polüetüleeni vähemalt
mehaanilisel tasemel. Toimus 8 paralleelkatset, 4 kärjeleediku ja 4 vahaleediku vastsetega.
Vahaleediku vastsed olid materjali lagundamises efektiivsemad, põhjustades kileproovidele
suurema massikao.
Uurimistöö eesmärgid täideti ning hüpotees leidis kinnitust vähemalt osaliselt – leedikuvastsed
lagundasid polüetüleeni vähemalt mehaaniliselt.
Leedikuvastsete võime lagundada polüetüleeni vajaks veel põhjalikumat uurimist, eestkätt
tuleks kindlaks teha, kas vastsed lagundavad materjali ka keemiliselt või jääb lagunemine vaid
mehaanilisele tasemele. Kui tegemist on keemilise lagunemisega, tuleks välja selgitada millised
seedeensüümid või mikroorganismid seda põhjustavad.
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Brügge pitsi tehnikas heegeldatud palantiin
Anastasia Rožkov, 9. klass
Tartu Aleksander Puškini Kool
Juhendaja: Viia Žilkina (Tartu Aleksander Puškini Kool)

Töö eesmärgiks oli uurida heegeldamise ajalugu ning valmistada toode selles tehnikas. Brügge pits
imiteerib pitsi, mis on valmistatud niplamispulkade abil (vene keeles коклюшки). Minu vanaisa
vanaema emaliinil (Klavdia Aleksandrovna Sokolova, süninud 1879. aastal), kes elas Durasiha külas,
mis asub Kubino-Ozerski rajoonis, Vologodskaja oblastis, oli tuntud kohalik pitsikuduja. Üks tema
töödest, mis on nüüd pool sajandit vana, säilib meil kodus kui perereliikvia. Heegeldatud laudlina
on väga ilus, selle pärast tekkis mul soov valmistada huvitav töö, kuid mitte niplamispulkadel, vaid
heegelnõela abil. 2015. aastal tõi minu vanem õde Belgiast kingituse meie vanaemale – väga ilusa
kuulsa pitsiga suveniiri. Peale selle toimus aastal 2017 Tartu linnas Vanemuise väikeses majas
pitsitööde näitus. Kõik see ajendas mind valima just selle teema loovtööks.
Antud töö eesmärgiks oli esiteks leida ja töödelda teoreetiline materjal, teiseks brügge pitsi
tehnikas palantiini valmistamine praktilise osana. Teoreetilise osa kirjutamiseks ma tutvusin selle
pitsi ajaloo ja heegeldamise eripäraga. Brügge pits on üks ebatavalistest ja elegantsetest pitsi
heegeldamise tehnikatest. Selle pitsi valmistamise ajalugu suunab meid vanasse Brügge linna, mis
asub Belgia lääne osas. Esimesed pitsid tekkisid 15. sajandil, aga juba 18. sajandil levis kuulsus üle
terve maailma. Tänapäeval selleks, et õppida heegeldama nii peent pitsi pole vaja toime tulla saja
niplamispulkadega, nagu oli vaja teha varem, on vaja vaid tavalist heegelnõela.
Kuue kuu jooksul heegeldasin ma palantiini ning nüüd saan öelda, et kõige raskem heegeldatud
pits ongi brügge tehnikas valmistatud pits. Kuid see on samuti ka kõige ilusam pits. Mul on hea
meel, et ma olen proovinud heegeldada seda palantiini ning mul õnnestus saavutada püstitatud
eesmärgid. Kõige olulisem saavutus antud töö valmistamisel on saadud väärtuslik kogemus brügge
tehnikas heegeldatud pitsi valmistamises ning loovtöö kirjutamises ja vormistamises. Kõigil ei
õnnestu omandada niplamise ehk niplamispulkade abil heegeldamise meisterlikkust, kuid neile,
kes oskavad või õpivad heegeldamist, soovitan proovida valmistada seda pitsi, mis on tuntud
Euroopas kui brügge pits.
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Tunnustatud maitse märgid ja nende mõju ettevõtete mainele ning turundusele
Kristiina Jane Ruuto, 12. klass
Tabasalu Ühisgümnaasium
Juhendajad: Krista Savitsch (Tabasalu Ühisgümnaasium),
Evi Randpere (Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda)

Eesti oma toit muutub eestlaste seas üha populaarsemaks. Seda sellepärast, kuna järjest
rohkem väärtustatakse toidu tervislikkust ning kvaliteeti. Toidu eestimaist päritolu näitab
toidukvaliteedimärk Tunnustatud Eesti Maitse ehk pääsukesemärk ning toidu head kvaliteeti
näitab Tunnustatud Maitse märk ehk ristikumärk. Autor valis antud töö teema, kuna Eesti
Põllumajandus-Kaubanduskoda soovis selleteemalist uuringut ja majandus pakub autorile
isiklikku huvi.
Käesoleva uurimistöö eesmärk oli välja selgitada, millist mõju avaldavad toidukvaliteedimärgid
Tunnustatud Eesti Maitse ja Tunnustatud Maitse ettevõtete mainele ja toodete turustamisele.
Uurimistöö käigus tahtis autor välja selgitada, kas toidukvaliteedimärkide omamisel saavad
ettevõtted kasu.
Töö autor kasutas andmekogumismeetodina ankeetküsitlust, mis toimus Google Forms`i
keskkonnas. 42 firma vastuste põhjal selgus, et Tunnustatud Eesti Maitse märk on mõjutanud
ettevõtete mainet ja turundust rohkem ning annab turunduses suurema eelise kui Tunnustatud
Maitse märk. Pääsukesemärk on suurendanud ettevõtete müüki rohkem ning aitab toodetel
oluliselt paremini siseneda turule ja kaupluste sortimenti kui ristikumärk. Samuti müüvad
pääsukesemärgiga tooted paremini ning on tarbijate seas tuntumad. Ettevõtete arvates
pääsukesemärgi edu tuleneb sellest, et märk annab garantii, et tegemist on eestimaise
kaubaga. Kuna tarbijad on hakanud eelistama kodumaist ja puhast toodangut, siis tõstab
pääsukesemärk usaldust ja ka ettevõtte mainet. Ristikumärk ei ole ettevõtte mainet oluliselt
tõstnud. Siiski leiavad ettevõtted, et ka ristikumärk on mõnevõrra aidanud kaasa toodete ja
ettevõtte tuntusele. Ristikumärk on olnud abiks toodete populaarsuse kasvule ja
müüginumbrite suurenemisele. Üllatav oli märgi vähene mõju toodete kaupluste sortimenti
saamisel. Uurimistöö alguses tõstatatud probleem leidis lahenduse. Ettevõtted saavad kasu
toidukvaliteedimärkide omamisest.
Uurimistöö autor teeb ettepaneku viia uuesti läbi samateemaline uuring viie kuni kuue aasta
pärast, et näha kas ja millised muutused on toimunud. Lisaks soovitab ta teha
toidukvaliteedimärkidele rohkem reklaami ning tugevdada ristikumärgi positsiooni ja mainet.
Ka tarbijates tuleks süvendada teadmisi pääsukese- ja ristikumärgist ning mida nad
sümboliseerivad.
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Võrumaa järvede ja vooluveekogude fütoplanktoni funktsionaalse mitmekesisuse
varieeruvus
Kerstin Rätt, 9. klass
Kääpa Põhikool
Juhendajad: Riina Klais (Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut),
Aiki Jõgeva (Kääpa Põhikool)
Stend 70

Käesolevas töös uuriti Võrumaa veekogude fütoplanktoni funktsionaalset mitmekesisust ja
koosseisu tüüpiliselt kevadõitsengu perioodil (aprilli lõpus). Fütoplanktoniks nimetatakse
planktilisi fotoautotroofseid mikroorganisme, kes panevad esmastootjatena aluse veekogude
toiduahelaile. Funktsionaalse mitmekesisuse ning koosseisu kirjeldamiseks kasutati
fütoplanktoni suurusjaotust ja kuju varieeruvust. Mõlemad funktsionaalsed tunnused on
ökoloogiliselt olulised, mõjutades seda, kui palju fütoplanktoni esmastoodangust jõuab
toiduahela kõrgemate astmeteni. Ka mitmekesisust peetakse oluliseks ökosüsteemi tervise
näitajaks.
Töö käigus üritati vastata kahele üldisele küsimusele:


Kas üksteisele suhteliselt lähedal asuvate veekogude fütoplanktoni kooslus on sarnane või
erinev?



Kui on erinev, siis mille poolest, ja mis võib olla selle põhjuseks?

Neile küsimustele vastamiseks koguti planktoni võrguga (20 μm silmaga) veeproove
neljateistkümnest veekogust, ja uuriti mikroskoobi all neid asustavat fütoplanktoni kooslust
(400x suurendus) ja binokulaarmikroskoobiga zooplanktoni kooslust (15x suurendus). Hinnati
fütoplanktoni hulka kuuluvate organismide suurust, kuju, ja taksonoomilist kuuluvust.
Zooplanktoni puhul hinnati silmaga zooplanktoni arvukust, ja domineerivat rühma.
Töö tulemused kinnitasid, et fütoplanktoni kooslused olid silmnähtavalt erinevad. Üldjoontes
sai välja sai tuua kolm põhitüüpi: 1) kooslused, kus domineerisid peamiselt suuremad ja pikliku
kujuga organismid; 2) kooslused, kus domineerisid väiksemad ja ümarad organismid; ning 3)
kooslused, kus esines mõlemaid tüüpe segamini. Veekogu tüüp (s.t. vooluveekogu vs. järv)
vetikakoosluste erinevusi ei seletanud, kuid leiti ootuspärased seosed zooplanktoniga: näiteks
rohkelt väikesemõõdulisi vetikarakke võis enamasti leida veekogudest, kus puudus väikestest
rakkudest toituv vesikirpude populatsioon (või üldse zooplankton). Funktsionaalselt kõige
mitmekesisem oli fütoplankton Paidra järves, ja suhteliselt mitmekesine veel Iskna jões,
Nohipalu Valgjärves ja Lasva järves. Funktsionaalselt kõige vaesemad olid Meenikunno
soolauka, Kerstini pommiaugu ja Tsolgo Mustjärve vetikakooslused.
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Vähemusrahvuste keeleline ja kultuuriline määratlus
Anna Maria Rüütmann, 12. klass
Tallinna Inglise Kolledž
Juhendaja: Karin Muller (Tallinna Inglise Kolledž)
Stend 71

Kultuuriline mitmekesisus on iga modernse ja demokraatliku riigi igapäevaelu lahutamatu osa.
Hinnatakse rahvusvahelisust, ollakse uhked oma rahvuspärandi üle ning aina enam
pöördutakse tagasi oma juurte poole. Oma riigis elavatele rahvastele on ilmselge oma keele ja
kultuuri säilitamine, kuid rahvusvähemused peavad tasakaalu viima ühiskonda integreerumise
ja oma rahvuspärandi alal hoidmise.
Antud uurimistöö eesmärk on anda ülevaade võimalikult paljudest väikestest rahvusrühmadest
Eestis, analüüsides püstitatud uurimisküsimuse tulemusi, peegeldada vähemsurahvuste keeleja kultuuripärandi säilimisseisukorda ja kajastada Eestis elavate rahvuskildude etnilist
määratlust läbi generatsioonide.
Uurimistöös analüüsitakse rahvusvähemuste peal läbiviidud küsitluse tulemusi, nende
vastuseid neljateistkümnele küsimusele, tuginedes eelkõige rahvuslikule identiteedile,
organiseeritusele ja keele ning kultuuri mõjule. Usutluses osales 10 vähemusrahvust
(armeenlased, grusiinid, indialased, kabardid, leedulased, marid, moldovlased, sakslased ja
setod), kokku 104 inimest. Lisaks viidi läbi struktureeritud intervjuu rahvastikuspetsialisti Luule
Sakkeusega.
Uurimusest järeldub, et uuritava rahvakillu rahvusmeelestatus sõltub isiku vanusest. Mida
noorem on kogukonna liige, seda tõenäolisemalt määratleb ta end ennem eestlasena kui oma
rahvuse liikmena. Kuigi küsitletud rahvusvähemuste keskmine eesti keele tase on B2, eelistab
60% vähemusrahvustest rääkida väliskeskkonnas mingit muud keelt peale eesti keele
(enamjaolt vene või inglise keelt).
Tööst saab veel järeldada, et rahvused, kel ei ole oma riiki, tunnetavad enim eesti keele ja
kultuuri mõju oma rahvuspärandi säilimisele ning mida väiksem on küsitletud vähemusrahvuse
kogukond, seda väiksem on rahulolu Eesti riigiga.
Töö käigus täideti uurimistöö eesmärgid, anti ülevaade kogukondadest ning andmete
kogumisel keskenduti vanustest tulenevatele erisustele. Andes edasi vähemusrahvuste
hinnangut pärandi säilimisest, avaldati informatsiooni Eesti etnilisest mitmekesisusest ja
kultuurilisest mitmekülgsusest.
Kuna vähemusrahvused, olles igapäeva elu osa, jäävad riigis elavate suurrahvaste varju ning
nende rahvuspärand on generatsioonide lõikes hajumas, pole antud uurimisvaldkonnas
varasemaid uuringuid ilmunud.
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Saksakulmude suguvõsa uurimus
Karen Saksakulm, 12. klass
Saaremaa Ühisgümnaasium
Juhendajad: Rein Saksakulm (Muhro OÜ),
Merje Oopkaup (Saaremaa Ühisgümnaasium)

Töö autorit ajendas käesoleval teemal uurimust koostama vähesed teadmised oma pärinemise,
esivanemate ja sugulaste kohta, samuti huvi ajaloo ja selle talletamise vastu.
Teadaolevalt on Saksakulmude suguvõsa 627-liikmeline. Statistikaameti andmetel elas 2017.
aasta 1. jaanuari seisuga Eestis 55 Saksakulmu. Uurimust läbi viies avastas autor, et 2017. aasta
jooksul suurenes Saksakulmude arv 56 inimeseni. Töö autor seadis üheks eesmärgiks leida kõik
praegu elavad sugulased ja nende esivanemad. Teiseks eesmärgiks oli digitaliseerida leiduvat
pildimaterjali.
Tööd läbi viies leidis autor üles 53 praegu elavat Saksakulmu. Allikate puudumise ning osade
sugulaste anonüümsuse tagamiseks, ei leidnud autor kõiki Saksakulme. Tuleviku eesmärgiks on
otsida üles veel praegu leidmata sugulased.
Autor avastas uurimust läbi viies, et kõik Saksakulmud on pärit Muhu saarelt, kuid praeguseks
elab neist enamus väljaspool saart, osad ka välismaal. Autor uuris ka põhjalikult Saksakulmude
sünnitalu Käsprit ning perenime tekkelugu. Autor andis ka ülevaate genealoogia tekkest ja selle
arengust Eestis ning Saaremaa mässust ja Saksakulmude seosest selle sündmusega. Autor
digitaliseeris 87 pilti. Põhiline pildimaterjal oli pärit Rein Saksakulmu erakogust, kuid fotosid
saadi ka teistelt sugulastelt. Autor andis ka omapoolse panuse ajaloo talletamiseks, pildistades
üles nii Saksakulmude sünnitalu Käspri kui ka teiste sugulaste elukohad Muhus.
Peamine allikas uurimistöö koostamisel oli Ülo Rehepapi loodud Muhu inimeste ja kohtade
andmebaas http://muhu.rehepapp.com/. Uurimust läbi viies tegi autor kirja teel tutvust ka
sugulastega, kes olid suureks abiks informatsiooni kogumisel ja täpsustamisel.
Autori tuleviku eesmärgiks on leida veel lisainformatsiooni nende sugulaste kohta, kellest
praegu palju teada ei ole. Veel kavatseb autor hoida suguvõsaga sidemeid ning täiendada
pidevalt sugupuud.
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Alumiinium-õhk patarei – lihtne ja odav konstruktsioon
Alex Savolainen, 12. klass
Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium
Juhendajad: Tavo Romann (Tartu Ülikool),
Helgi Muoni (Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium)
Stend 72

Töö eesmärk oli arendada ning valmistada odav ja lihtsa konstruktsiooniga alumiinium-õhk
patarei. Rõhk on pandud eelkõige kodustele vahenditele, kuid töö käigus on kasutatud ka
laboratoorseid vahendeid. Lisaks valmistada õppevideo, et tõsta noorte huvi elektrokeemia
vastu.
Töö praktiline osa põhirõhk on suunatud patarei arendamisele, tehtud katsete analüüsimisele
ning efektiivsust kärpivate parameetrite muutmisele. Selgus, et kasutades tööstuslikku
alumiiniumit või kaubandusvõrgust ostetud alumiiniumfooliumit, hakkab patarei kasutegurit
oluliselt kärpima metalli korrosioon, samuti õhus leiduv süsihappegaas, mis neeldub
elektrolüüdi lahuses ning moodustab karbonaatseid kõrvalprodukte.
Tulemuste analüüsis selgus, et suurima efektiivsusega patarei kuloniline kasutegur oli 85% ja
summaarne kasutegur oli 33%, ning mis andis 3 h 35 minuti jooksul 6103 J energiat ja kulutas
0,63 g Al. See on samaväärne parima leelis-tsink tüüpi patarei poolt toodetava energiahulgaga,
mis kaaluks 14 g (20% suurem kui AAA patarei) või vastava energiaga Li-ioon aku, mis kaaluks
7-16 g. Kodustest vahenditest (kasutades tööstuslikku alumiiniumit) ehitatud alumiinium-õhk
patarei materjalide hinnaks kujunes 0,19 €, millele liitub ka Tic-Tac karbi hind 1,3 €. Kõrge
puhtusega alumiiniumist elektroodi hind on ~1,1 €, kuid tuleb arvestada, et tegemist pole
laiatarbekaubaga ja kui seda toota suurtes kogustes, võiks hind ka suurusjärgu võrra väheneda.
Uurimistöö käigus selgus, et lihtsate ja odavate vahenditega on edukalt võimalik valmistada Alõhk patareid, mida saab kasutada õppeotstarbelise patareina, et selgitada kooliõpilastele
patarei töötamise põhimõtet (tehtud õppevideot on vaadatud > 17500 korda). Õppevideot
kasutati Euroopa loodusteaduste olümpiaadil, kus 142 võistlejat 23 Euroopa riigist ehitasid
videojuhendi põhjal Al-õhk patareid, mida kasutati mudelautode võidusõidus (Parim 5 m
distantsi läbimise aeg oli Bulgaaria A võistkonnal 4,31 sek ja kohtunikud mõõtsid ühel patareil
lühisvooluks 4 A).
Saadud andmetest on ka plaan kirjutada artikkel rahvusvaheliselt eelretsenseeritavasse
teadusajakirja. Uurimistöö käigus saadud teadmisi saab kasutada antud tüüpi patareide
edasiarendamisel tööstuslikuks kasutamiseks. Alumiinium-õhk patarei sobiks sõiduautodele
energiaallikaks - tanklas tuleks laadida uus Al ja Al2O3 välja pumbata (või teine variant:
vahetada korraga terve patarei). Tsingi kasutamise korral on võimalik patarei otsene elektriga
laadimine. Erinevalt liitiumist Li-ioon akudes või plaatina katalüsaatorist kütuseelemendiga
autodest on alumiinium odavam, Al-õhk patarei energiatihedus on suur ja lähteained on ohutud
(ei plahvata nagu vesinik). Konstrueeritud patarei kasutegurit on kindlasti võimalik parandada,
kasutades efektiivsemaid hapniku redutseerimise katalüsaatoreid (kui süsinik) ja juhtides
protsessis osaliselt tekkiva vesiniku hapnik-vesinik kütuseelementi. Põhjamaades on võimalik
eralduvat soojust ära kasutada sõiduauto soojaks kütmiseks.
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Radooni mõõtmistest Saaremaa loomalautades ja lemmikloomade magamispaikades
Feridee Sevostjanov, 10. klass
Saaremaa Ühisgümnaasium
Juhendajad: Inge Vahter (Saaremaa Ühisgümnaasium),
Indrek Peil (Saaremaa Ühisgümnaasium)

Radoon (Rn) on värvita ja lõhnata kõrgradioaktiivne väärisgaas, mis tekib uraani radioaktiivsel
lagunemisel ja moodustab suurima osa looduslikust radioaktiivsest kiirgusest. Seda leidub ka
ehitusmaterjalides ja sügavamates veekihtides. Radoon võib inimestel tekitada kopsuvähki.
Radooni mõju loomadele: tekivad psüühilised häired, nahaprobleemid, põletikulised nähud,
valud, muutused veres, mitmete ainete puudus, häirub toidu normaalne seedimine. Esineb
arusaamatuid tervisehäireid, ravile allumatuid haigussümptomeid ja isegi surmajuhtumeid.
Töö eesmärkideks oli anda ülevaade radoonist kui kõige ohtlikumast loodusliku kiirguse allikast,
selgitada selle teket, mõju inimesele ja loomadele ning anda ülevaade, kuidas on võimalik
radoonitaset kontrollida ja vajadusel vähendada ja uurida Saaremaal ja Muhumaal asuvaid
loomalautu ja hoonetes lemmikloomade magamispaiku ja selgitada neis esinev radooni tase,
analüüsida saadud tulemusi ja teha vastavad järeldused.
Uurimistööga taheti kontrollida järgmisi hüpoteese:


radoonitase Saaremaa ja Muhumaa loomalautades ja lemmikloomade magamispaikades
vastab normidele.
 kinnistes, vähese õhutusega loomalautades on radioaktiivse radooni tase kõrgem võrreldes
suurte hea ventilatsiooniga lautadega.
 narva betoonplokkidest ja graniidist ehitatud loomalautades on radioaktiivse radooni tase
kõrgem võrreldes puidust ehitatud loomalautadega.
 maja erinevatel korrustel võib radioaktiivse radooni tase olla üsna erinev.
 põrandal on radioaktiivse radooni tase mõnevõrra kõrgem kui umbes 1 meetri kõrgusel.
 radoonitase võib samas paigas erinevatel päevadel suuresti kõikuda ja väga palju sõltub
radoonitase ruumi tuulutamisest.
Uuringuid viidi läbi Saare- ja Muhumaal 2017. aasta talve lõpuperioodil ja 2017. aasta sügisest
2018. aasta veebruari alguseni. Mõõtmiseks kasutati Corentium radoonimõõtjat. Kokku oli
vaatluse all 45 paika. Loomalautades kontrolliti radoonisisaldust 23 paigas, lemmikloomade eluja magamispaikades 22 paigas. Kokku oli erinevates paikades mõõtmisi 80.
Loomalautades ei olnud enamasti probleeme kõrgema radooninäiduga, vaid ühes paigas oli
väga kõrge radooninäit — lausa 1947 Bq/m³. Teistes loomalautades nii kõrgeid näite ei
esinenud, enamus jäid alla 100 Bq/m3, vaid üks tulemus oli 113 Bq/m3. Lemmikloomade
magamispaikades mõõdeti suurimad näidud Pihtla vallas ühes Kõljalas asuvas hoones, kus juba
2017. aasta veebruaris saadi radooninäiduks kahes erinevas toas 588 ja 423 Bq/m³. Suurimaks
näiduks, mis radooninäitajaga tegelikult saadi, oli 2398 Bq/m³, mis asus lemmiklooma
magamispaiga lähistel.
Kokkuvõttes: antud uurimusega leiti Saaremaal kolmes hoones (kahes talus) kõrgem
radoonitase, kui see on Eestis lubatud. Muhus oli vaid ühes paigas näit üle lubatud normi.
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Mälu ja selle arendamine
Anette Siinvert, 10. klass
Pärnu Koidula Gümnaasium
Juhendaja: Heli Mitt (Pärnu Koidula Gümnaasium)

Mälu ja õppimine on tihedalt seotud. Mõlema puhul on tegemist tegevuse ja informatsiooni
omandamise ning säilitamisega. Väga oluline on teada, kuidas õpitut paremini meelde jätta ja
kuidas seda teha.
Töö teema on valitud autori enda huvidest lähtuvalt. Töös uuritakse, mis on mälu, millised on
mälu tüübid, kuidas mälu arendada ja õpitut paremini meelde jätta ning soovitakse teada
saada, kas kordamine ja rohkem õppimine annab parema tulemuse.
Uurimistöö koostamisel tugineti raamatutele, ajakirjadele ja internetiallikatele, milles
käsitletakse mälu ja selle arendamisega seotud nõuandeid. Mälu uurimise katsed viidi läbi Tori
Põhikooli 1., 4. ja 8. klassi õpilaste seas, kus õpilased pidid nähtut või kuuldut üles kirjutama või
joonistama. Katset tehti iga ülesandega 2 korda. Ülesanded olid kuulmis- ja nägemismälu kohta.
Uurimistöö tõestas, et kõikide inimeste mälu ei ole ühesugune. Kuna koolis on väga erinevad
õpilased, siis peaks õpilane saama õppimisel kasutada nii kuulmis-, nägemis- kui ka
kompimiselundeid.
Katsete tulemuste põhjal võib järeldada, et kordamine ja rohkem õppimine annavad parema
tulemuse.
Mälu arendamiseks soovitab töö autor mängida „Memoriini“, kabet, malet, lahendada ristsõnu,
joonida tekstis alla erinevaid märksõnu, treenida mälu sõnade meeldejätmisega, piisavalt
puhata ja magada ning toituda tervislikult.
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Eesti õigekeelsussõnaraamatud
Iris Epp Sildnik, 11. klass
Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium
Juhendaja: Elma Künnapas (Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium)

Uurimistöö koostati eesmärgiga anda ülevaade eesti õigekeelsussõnaraamatutest ja uurida,
kuidas hindavad eesti keelega seotud inimesed õigekeelsussõnaraamatut. Töö probleemiks oli:
kuidas hindavad töö käigus intervjueeritavad keeleinimesed õigekeelsussõnaraamatu
aktuaalsust? Töö hüpoteesiks oli, et intervjueeritavad hindavad õigekeelsussõnaraamatut
üldiselt hästi, kuid leiavad ka kohti, mida parandada.
Töö käigus töötati läbi erinevaid materjale, mis käsitlesid eesti keele uurimist ja
õigekeelsussõnaraamatute koostamist. Samuti viidi läbi neli intervjuud eesti keelega töötavate
inimestega. Nende meetoditega leiti vastus probleemile ja täideti töö eesmärk. Töö hüpotees,
et keeleinimesed on õigekeelsussõnaraamatuga üldiselt rahul, sai kinnitust. Informatiivsema
tulemuse oleks saanud siis, kui oleks viidud läbi rohkem intervjuusid erinevate keeleinimestega.
Töö käigus anti ülevaade eesti õigekeelsussõnaraamatutest ja nende muutumisest aja jooksul.
Intervjuusid analüüsides on võimalik järeldada, et üldiselt hinnatakse õigekeelsussõnaraamatut
keeleinimeste hulgas hästi. Uurimuslikust osast võib välja tuua järgnevat: arvatakse, et ÕSi
tuleks lisada teataval hulgal uusi sõnu ning rahvakeeles levinud vorme, kuid keele kirjeldamine
pole siiski õigekeelsussõnaraamatu peamine eesmärk. Põhiliseks eesmärgiks loetakse siiski
keele normimist. Margit Langemets toob veel välja, et õigekeelsussõnaraamat ei peaks üldse
esitama sõnade tähendusi. Eesti keele õpetamisel on ÕSil oluline roll autoriteetse normiva
teosena.
Uurimistööd on võimalik jätkata uurides enamate keelespetsialistide arvamust
õigekeelsussõnaraamatust või küsitledes keelega vähem seotud inimesi, näiteks kooliõpilasi
õigekeelsussõnaraamatu osas.
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Antropomorfse seinamaalingu teostamine
Isabel Silla, 12. klass
Tallinna Prantsuse Lütseum
Juhendaja: Ruth-Katrin Ravell (Tallinna Prantsuse Lütseum)

Töö sisuks oli antropomorfsete sugemetega seinamaalingu maalimist pannkoogikohvikusse
Kompressor (Tallinn, Rataskaevu 3). Maalingul kujutasin kahte konna, kellest üks hoiab käes
veinipudelit ja teine kohvitassi, mis muudab ühtlasi teose antropomorfseks. Töö teema valikul
mängisid rolli eelnev pikaajaline kogemus kunstivallas ning huvi katsetada midagi uut, tähendab
maalida oma esimene seinamaaling. Inspiratsiooni sain ühest oma varasemast teosest, mis
kujutab antropomorfset konna ning seetõttu tutvusin lisaks lähemalt antropomorfismi tekkeja arengulooga. Eesmärk oli valida sobivaimad värvid ja maalitehnika, teostada antropomorfne
seinamaaling ning lisada sellega väärtust väljavalitud kohviku sisedisainile.
Kirjaliku töö esimeses pooles defineerin mõiste „antropomorfism“, mis tähendab inimlike
omaduste omistamist esemetele, loomadele, loodusnähtustele või jumalatele. Uurin selle
ajalugu, mis sisaldab endas nii antropomorfseid tunnuseid esimestel koopamaalingutel, VanaKreeka filosoofide vaateid kui ka psühholoogilist katset, mis tõestab inimeste tendentsi
antropomorfiseerida. Tendentsi põhjus võib peituda üksilduses, antropomorfiseeritava objekti
silmnähtavas sarnasuses inimesega või vajaduses muuta ümbritsev keskkond enda jaoks
paremini mõistetavaks. Antropomorfism jaotub mitmesse kategooriasse, mille hulgas lisaks
kunstile kirjeldan selle avaldumist religioonis ja tehnoloogias. Esimene osa lõpeb
antropomorfistliku maaliseeria loonud kunstniku Cassius Marcellus Coolidge’i eluloo ja teoste
ülevaatega. Põhjalikumalt analüüsin tema kuulsaimat maali „A friend in need“, mis kujutab
keldris laua taga pokkerit mängivaid koeri.
Töö teine pool sisaldab maalingu idee ja kavandi kujundamise protsessi, sobiva kohviku
otsinguid, vahendite valimist ja teose valmimise etappe. Maalimiseks valisin eelneva
kasutuskogemuse ja hea katvuse tõttu akrüülvärvid ning kandsin kaks konna kohviku seinale
nelja päeva jooksul. Kohviku klientide ja töötajaskonna kiidusõnade põhjal võin järeldada, et
sooritasin praktilise töö edukalt. Sain võimaluse avardada oma silmaringi antropomorfismi
valdkonnas, omandasin uusi oskusi ettevõtetega läbirääkimisel ning oma teenuse pakkumisel
ja arendasin edasi oma annet maalikunstis, teostades esmakordselt seinamaalingu.
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Hariliku korpsamblikuga (Xanthoria parietina (L.) Th. Fr.) assotsieeruvate fotobiontide
mitmekesisus Eestis rDNA ITS järjestuste põhjal
Mihkel Suija, 12. klass
Tartu Jaan Poska Gümnaasium
Juhendajad: Lauri Mällo (Tartu Jaan Poska Gümnaasium),
Ave Suija (Tartu Ülikool)
Stend 73

Käesoleva töö eesmärk oli uurida hariliku korpsambliku fotobiontide mitmekesisust Eestis. Kuna
hariliku korpsambliku fotobionte ei ole Eestis varem molekulaarsete meetoditega uuritud,
siisandis töö teostamine olulist teavet samblike ökoloogiast.
Uurimistöö läbiviimiseks püstitati kolm hüpoteesi:



Eestis kasvav harilik korpsamblik assotsieerub mitme erineva Trebouxia liigiga;
erinevas elupaigas moodustab harilik korpsamblik talluse erineva Trebouxia liigi või selle
geneetiline variandiga;
 Trebouxia liik või selle geneetiline variant on erineval substraadil kasvaval harilikus
korpsamblikus erinev.
Hüpoteeside kontrollimiseks määrati fotobiondi liigid neljast erinevast elupaigast ja kolmelt
erinevalt substraadilt korjatud hariliku korpsambliku tallusest. Fotobiondi liikide määramiseks
kasutati ribosomaalse DNA sisemiste transkribeeritavate speisserite (rDNA ITS) järjestusi.
Uurimistööst selgus, et sagedasim fotobiondi liik hariliku korpsambliku tallustes oli Trebouxia
decolorans Ahmadjian, mis esines 16-s talluses, ja haruldasem T. arboricola Puymaly, mis esines
viies talluses. Mõlemad liigid on eElurikkuse andmebaasi andmetel Eestis esmamäärangud.
Siinne valim kinnitab seost substraadi ja fotobiondi liigi vahel ainult osaliselt, kuna T. decolorans
esines nii puult, betoonilt kui ka graniidilt korjatud samblikes, kuid T. arboricolaoli fotobiondiks
ainult samblikes, mis olid kogutud betoonilt. Samuti ei ole võimalik välja tuua konkreetseid
seoseid korpsambliku fotobiondi ja elupaiga vahel, kuna T. decolorans esines kõikides
elupaikades, aga T. arboricola ainult kahes elupaigas (mere ääres, äärelinnas). Liigi Trebouxia
decolorans rDNA ITS oli varieeruv, kuid varieeruvus ei olnud siinse valimi juures seletatav
sambliku substraadi ning elupaigaga. Kuna tugevad seosed fotobiondi liigi/genotüübi ja
substraadi/elupaiga vahel puudusid, siis saab oletada, et ka ühes ja samas elupaigas ja
substraadil kasvavad mükobiondid moodustavad sambliku erinevatest allikatest pärit
fotobiontidega.
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Kahe tooli restaureerimine
Rasmus Suurpere, 12. klass
Tallinna Prantsuse Lütseum
Juhendajad: Helina Raal (Tallinna Prantsuse Lütseum),
Ivari Maar (Vivendi koolituskeskus)

Gümnaasiumi praktilise töö pealkiri on „Kahe tooli restaureerimine“. Kõik vajalikud teadmised
ja oskused omandasin Vivendi koolituskeskuse restaureerimiskursusel, millest võtsin osa 2017.
aasta 5. jaanuarist 8. maini.
Restaureerisin mõttega avardada teadmisi puutööst ja tisleriametist ning mitmekesistada oma
portfooliot, kui peaksin tahtma astuda Eesti Kunstiakadeemiasse või Tartu Kõrgemasse
Kunstikooli. Pealegi jäävad toolid mulle, seega mu tuleviku kodus on juba natuke mööblit
olemas.
Teoreetilises osas annan ülevaate toolide algseisust ja võimalikust ajaloost: kus ja millal toolid
võisid valmida, mis stiilis toolid on ning kes võisid tislerid olla. Kõigele lisaks kalkuleerin palju
läks toolide restaureerimine maksma ja kaua iga tööetapp aega võttis.
Toole taastades pidasin päevikut, mis moodustab suurema osa tööst. Selgitan detailselt kuidas
toole ennistasin: mis tehnikaid töötades rakendasin ja millal ning missuguseid materjale ja
tööriistu kasutasin. Räägin ka enda tehtud vigadest ja õnnestumistest ning mis oleks saanud
paremini teha. Praktiline töö oli edukas, kuna sain valmis kahe funktsionaalse tooliga. Pealegi
on toolid välimuselt üsnagi originaali lähedased.
Taastamisprotsess võib tunduda algul kohati mahukas ja üksluine. Kuid mida edasi, seda
rohkem hakkab töö meeldima ja muutub isegi lõbusaks, kuna vaeva tasu on üles ehitades näha.
Üritan protsessi lahti kirjutamisega näidata, et tegelikult on restaureerimine lihtne. Igaüks on
selleks võimeline, kui vähegi tahtmist on. Kindlasti on restaureerimisel vaja kannatlikkust ja
järjepidevust ning tuleb olla enesekindel, sest vaid nii sujub töö kiirelt ja tõhusalt.
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Veekulu koduses majapidamises ja võimalused kokkuhoiuks
Maria Säkki, 7. klass
Gustav Adolfi Gümnaasium
Juhendajad: Helina Reino (Gustav Adolfi Gümnaasium),
Karin Pachel (Tallinna Tehnikaülikool)
Stend 74

Ma valisin uurimistöö teemaks “Veekulu koduses majapidamises ja võimalused kokkuhoiuks”,
sest ma leian, et see on kasulik ning eluks vajalik teema, kuna vesi on üks olulisemaid
loodusvarasid ning asendamatu inimese elutegevuses, mis on kogu elusa looduse alus. Samuti
on mageveevarude vähenemine 21. sajandi suurim probleem, kuna vesi ei ole alati saadaval ei
siis, kui seda vajatakse, ega seal, kus seda vajatakse. Töö eesmärgiks on tõsta inimeste teadlikust
vee kasutamise kohta. Uurimistöö koosneb kahest peatükist. Esimene peatükk räägib veest ja
veekasutamisest üldiselt ning teine peatükk räägib küsitluse koostamisest, metoodikast,
tulemustest, analüüsimisest ning järeldustest. Samuti on uurimistöös kokkuvõte, kasutatud
allikad ning kasutatud ankeetküsitlus.
Uurimistöö probleemiks on see, et paljud inimesed kulutavad liiga palju vett ning ei arvesta väga
tekkinud kuludega. Uurimistöös selgitasin välja, kus kulub meie majapidamistes enim vett ning
kuidas oleks võimalik seda kokku hoida. Uurimuse läbiviimiseks korraldasin Gustav Adolfi
Gümnaasiumi 6.-7. klasside ja 11. klasside õpilaste ja õpetajate seas küsitluse, et arvutada välja
kui palju kasutab üks inimene vastajate seast koolis keskmiselt vett. Hüpoteesiks oli, et meie
kooli 6.-7. klasside ja 11. klasside õpilaste ja õpetajate pered kasutavad kuus umbes 20 m3 vett.
Uurimistöös selgus, et meie kooli 6.-7. klasside ning 11. klasside õpilaste ja õpetajate perede
veekulude keskmine on 12,04 m3 vett kuus. Seetõttu ei pidanud minu hüpotees (20 m3 vett
kuus) paika, mis on hea, sest arvasin et veekasutus on palju suurem. Samuti selgus uurimistöös
see, et kõige rohkem kulub väga paljudel inimestel vett vannitoas ja kõige vähem aias. Üllatav
oli see, et 11. klasside õpilased vastasid, et nende peredes kasutatakse kuus keskmiselt vaid 9
m3.
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Ravimite mõju Läänemere kirpvähkidele
Maike Mona Širinov, 12. klass
Tallinna Reaalkool
Juhendajad: Tiina Talvi (Tallinna Reaalkool),
Natalja Kolesova (Tallinna Tehnikaülikool)
Stend 75

Käesoleva uurimistöö eesmärgiks oli uurida, kas ravimid mõjutavad mereorganismide
suremust. Üha enam ravimeid satub veekeskonda, kuna puhastusjaamad ei suuda kõiki
kahjulikke ühendeid reoveest eemaldada. Vees aga võivad ravimid mõju avaldada
mereelustikule. Mõju organismidele on uuritud erinevate ravimite ja kontsentratsioonidega
katseorganisme mõjutades ning vaadeldud erinevate tunnuste muutusi nagu näiteks aktiivsust,
arengut, paljunemist. Praegusel hetkel ei ole teada nende ravimite täielikku mõju
mereorganismidele ning seetõttu on autor valinud sellise teema.
Uuritavaks objektiks olid kirpvähid, kes olid kogutud Läänemerest Viinistu lähistelt, ning neid
mõjutati ibuprofeeni kolme erineva kontsentratsiooniga (1, 10, 100 mg/L).
Püstitatud hüpoteesiks oli, et ibuprofeeni kontsentratsiooni tõus suurendab kirpvähkide
suremust.
Algselt püstitatud hüpotees ei leidnud kinnitust. Kirpvähkide suremus ei olnud lineaarses seoses
ibuprofeeni kontsentratsiooni tõusuga. Kahe väiksema kontsentratsiooni tulemused olid
sarnased kontroll-lahusega. Kõige suuremas ibuprofeeni lahuses oli suremus esimestel
katsepäevadel märkimisväärselt suurem.
Võib järeldada, et ravimil on suremisele mõju, kuid see ei ilmne väikeste kontsentratsioonide
juures. Mõju võib avalduda teiste kirpvähkide eluavalduste juures nagu näiteks arengus, mida
käesolevas töös ei vaadeldud.
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Seosed liblikaröövikute ja -nukkude välimuses
Pääsu Zingel, Auli Zingel, 8. klass
Tartu Kesklinna Kool
Juhendajad: Kadri Tiismus (Tartu Kesklinna Kool),
Priit Zingel (Eesti Maaülikool)
Stend 76

Liblikad on üks paremini uuritud putukate rühmi. Liblikavalmikute (aga ka röövikute) kohta on
ilmunud palju kirjandust. Sageli leitakse loodusest aga mitte liblika valmik või röövik, vaid
hoopiski nukk. Kui valmikute ja röövikute kohta õnnestub vastavaid määrajaid leida, siis
nukkude puhul on olukord keerulisem – reeglina määramine ei õnnestu. Jääb üle ainult leitud
nukk kaasa võtta ja temast liblikas kasvatada. Sageli pole see aga võimalik. Seega oleks hädasti
vaja osata ka liblika nuku põhjal kas või umbmääraselt öelda, millise liblikaga võiks tegemist olla.
Loovtööd alustades võeti eelduseks, et leidub mingi seos röövikute ja nende nukkude
(kookonite) välimuse vahel. Hüpoteesiks oli, et mõned röövikule omased tunnused kanduvad
üle ka nukule ja/või teda ümbritsevale kookonile.
Röövikuid kasvatades ning nende nukkumist vaadeldes jälgiti, kas on vahet karvase rööviku ja
karvutu rööviku (kuid oli ka palju vahepealse välimusega liike) nukkudel. Vaadeldes röövikute
nukke (ja kookoneid) võis peale vaadates enam-vähem pakkuda, kas röövik oli olnud karvane.
Nimelt enamikkudel puhkudel kasutasid töö raames kasvatatud karvased röövikud oma karvu
ka enda ümber enne nukkumist kookoni loomiseks (näiteks Orgyia gonostigma). Peale vaadates
oli karvu võimalik silmaga selgesti eristada. Vaadeldes karvutuid röövikuid, pandi tähele, et
enamjaolt ei loonud röövik enne nukkumist endale kookonit ümber (näiteks Araschnia levana).
Jõuti ka järeldusele, et lisaks sõltub rööviku suurusest tema nuku ja valmiku suurus. Röövikute
jälgimine õnnestus edukalt ning hüpoteesi tõestamiseks koguti vajalikud andmed.
Saadud tulemuste põhjal võis järeldada, et tõesti eksisteerib seos röövikute välimuse ja nende
nukkude (kookonite) välimuse vahel, ning pidada hüpoteesi tõestatuks.
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Aialindude liigirohkus ja pesitsemispaikade tihedus koduaia näitel
Markus Talvik, 11. klass
Jakob Westholmi Gümnaasium
Juhendajad: Mati Talvik (Merlecons ja Ko OÜ),
Rando Kuustik (Jakob Westholmi Gümnaasium)

Meie perekonnal on Valga linna äärealal suvekodu, kus tegelen teadlikult lindudele
pesitsemiseks soodsate tingimuste loomisega ning ökosüsteemi terviklikuks kujundamisega.
Meie koduaeda võib pidada looduslikult liigirikkaks nii putukate, loomade (siil, sisalik, nastik),
lindude kui ka taimestiku poolest.
Senine panus lindudele sobiva elukeskkonna loomisel on olnud märkimisväärselt tulemuslik.
Koduaias pesitsevad kuldnokk (Sturnus vulgaris), rasvatihane (Parus major), linavästrik
(Motacilla alba), koduvarblane (Passer domesticus), rohevint (Carduelis chloris) ja kaelustuvi
(Columba palumbus). Samuti käivad aias toitumas pasknäär (Garrulus glandarius) ja sinitihane
(Parus caeruleus), kellele pesapaiga loomine on kavandatud 2019. a kevadeks.
Luues koduaia lindudele pesakohti aastast 2005 ning uurides kirjandust, tekkis hüpotees, et
pesitsemispaikade tihedus mõjutab lindude liigirohkust aias. Hüpoteesi kontrollimiseks
paigutasin jaanuaris 2017 koduaeda olemasolevale seitsmele pesapaigale täiendavalt neli
pesakasti ehk tihendasin pesitsemiskohti. Otsisin vastuseid küsimustele: kui tihedalt saab 1800
ruutmeetrisesse koduaeda linnakeskkonnas paigutada pesapaiku, et linnud need
pesitsemiskohana kasutusele võtaksid ning kuidas pesitsemispaikade tihedus mõjutab
erinevate linnuliikide pesitsemist koduaias?
Selgus, et 1800 ruutmeetrises koduaias oleneb pesapaikade optimaalne tihedus linnuliikidest
ja nende pesitsemise perioodist. Sama liiki linde (rasvatihased) õnnestus pesitsema panna
üksteisest vähemalt 27 meetri kaugusele ning eri liiki linde (koduvarblane ja rohevint) vähemalt
5 meetri kaugusele, kuna nende pesitsemise periood ei kattunud. Kokku oli aias 2017. a 11
pesapaika, millest 8 olid pesakastid. 4 nendest jäid aialindude poolt asustamata.
Senisest kogemusest pesapaikade loomisel saab järeldada, et koduaias on asjakohane luua
pesapaiku pigem eri liiki lindudele, kui palju pesapaiku ühele linnuliigile. Koduaias lähestikku
ühele linnuliigile loodud pesapaigad jäävad tühjaks. Näiteks rasvatihased ja kuldnokad jätavad
pesapaiga pigem kasutamata, kui asuvad samast liigist teise linnuperega liiga lähedale
pesitsema.
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Nahkhiirte poegimiskoloonia hoone valiku sõltuvus ümbritsevast maastikukompleksist
Lääne-Saaremaal
Karl Hendrik Tamkivi, 11. klass
Saaremaa Ühisgümnaasium
Juhendajad: Rauno Kalda (Tartu Ülikool),
Oliver Kalda (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Stend 77

Käsitiivalised on üle maailma toimivate ökosüsteemide alustalaks ja asendamatuks faktoriks
liigirikka elupaiga säilimisel, moodustades ligikaudu 20% kõigist teadaolevatest imetajaliikidest.
Inimese poolt muudetud maastikud, elupaikade hävitamine ja mürkkemikaalide aina laialdasem
levik on viinud nahkhiirte populatsioonid teadaolevalt ajaloo madalaimale tasemele. Efektiivse
kaitseprogrammi rakendamist takistavad tohutu liigiline mitmekesisus ja puudulikud teadmised
nahkhiirte ökoloogiliste eelistuste osas. Nahkhiirte elutsüklis on olulisel kohal emasloomade
kogunemine poegimiskolooniatesse, mille jaoks on osa liike valinud inimtekkelised struktuurid.
Elupaikadega toimuvad muutused isoleerivad populatsioone, muudavad seeläbi nahkhiirte
käitumuslikke harjumusi, omavahelist kommunikatsiooni ja ökosüsteemi üleüldist toimimist.
Seetõttu on nahkhiirte kaitsmisel oluline läheneda probleemidele läbi kolooniahoone ümbruses
toimuvate maastikuökoloogiliste protsesside.
Uurimistöö eesmärgiks oli kaardistada Lääne-Saaremaa nahkhiirte poegimiskolooniad suviste
välitööde raames ja luua esmane andmestik, mis oleks aluseks tulevastele uurimustel ja
arvuliselt hinnata erinevate maastikutüüpide hulka ja kooslust poegimiskolooniate ümbruses
ning arvutimudelite abil võrrelda saadud tulemusi suvaliselt valitud juhuhoonetega.
Välitööde tulemusena kaardistati Lääne-Saaremaal, Vilsandil ja Abrukal kokku 21 nahkhiirte
kolooniahoonet, millest 16 olid aktiivses kasutuses. 87,5% kolooniahoonetest asustas
põhjanahkhiir (14), lisaks esinesid ka tiigilendlase (1) ja pargi-nahkhiire (1) kolooniad. Töö
edasises protsessis keskenduti põhja-nahkhiirte ökoloogiliste eelistuste uurimisele.
Maastikuanalüüsi tulemusena tõestati, et põhja-nahkhiirte kolooniahoone valikul on olulisteks
maastikuparameetriteks eelkõige puistu serva pikkus ning inimtekkeliste alade -ja hoonete
maastikukatvus hoone ümbruses. Puistu serva pikkus kolooniahoone ümbruses käitus alati
vastupidiselt hoonetele ja inimtekkelistele aladele - liigendatum puistu tähendas hõredamat
hoonestustihedust. Juhuhoone puhul olid maastikuparameetrite väärtused ümberpööratud.
See tähelepanek tõestab edukalt, et tihe hoonestus ja looduslike biotoopide hääbumine
linnabiotoopide arvelt on põhja-nahkhiirtele kahjulik. Maastiku tasakaalu protsentuaalne kalle
tõestas edukalt balansseeritud elukeskkonna olulisust ka väga kitsas maastikuaknas. Juhuhoone
puhul oli kahe parameetri erinevus 100-meetrises uuringupuhvris lausa 11,62%, kolooniahoone
puhul vaid 2,78%.
Uurimistöö tulemusena tõestati, et põhja-nahkhiirte poegimiskoloonia hoone valik sõltub
ümbritsevast maastikukompleksist. Saadud teadmiste täiendamiseks oleks edaspidi vajalik
jagada uuritavad maastikuparameetrid suuruse –ja kvaliteedipõhistesse klassidesse.
Lihtsaimateks rakenduslikeks meetmeteks tehismaastike edaspidisel planeerimisel põhjanahkhiirte heaolu arvestades on maastikukoosluse tasakaalu jälgimine ja hoonestustiheduse
reguleerimine, samuti liigendatud puistukoosluste säilitamine või uute istutamine.
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Noorte osalemine ESTCube-1 projektis
Merili Tammiste, 12. klass
Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium
Juhendajad: Aarne Paul (Pernova loodusmaja),
Katre Raudmäe (Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium)
Stend 78

Satelliit ESTCube-1 on Eesti esimene satelliit, pealegi on see eriline seetõttu, et selle ehitasid
suures osas valmis tudengid. Nüüdseks on ESTCube-1 projekti lõpust möödunud mõni aasta
ning paljud satelliidi arendamisel ja ehitamisel osalenud tudengid on lõpetanud ülikooli ning
liikunud edasi uute töökohtade ja projektide juurde. Peagi lennutatakse orbiidile Eesti järgmine
tudengisatelliit ESTCube-2, mille töös osalesid peamiselt uued tudengid juhendatult või koos
töötades mõne eelmise satelliidiga seotud noorega. Ühelt poolt tuntakse uhkust, et ESTCube’i
satelliidid on just tudengisatelliidid, teisalt on jäänud meedias tähelepanuta see, kas ja kuivõrd
projektis osalemine neid aidanud on ka muul viisil kui valmis lõputöö näol. Need tähelepanekud
suunasidki sellist teemat valima ning tänu sellele on töö ka aktuaalne.
Töö eesmärgiks oli uurida, milline nägi välja noorte osalemine tudengisatelliit ESTCube-1
projektis ning kuidas on projektis osalemine neid arendanud ning õppetööl ja tööturul aidanud.
Töö alusena püstitati hüpotees, et ESTCube-1 projektis osalemine on noori aidanud, arendades
neil erinevaid teaduses töötamisel vajalikke omadusi, sealhulgas täpsust, koostöövõimet ja
probleemilahendusoskust, andes neile võimaluse akadeemilisi teadmisi praktiliselt kasutada
ning kogemusi, mis on neid edaspidi õppetööl ja tööturul aidanud.
Teema uurimiseks viidi läbi küsitlus, mille vastuseid autor analüüsis. Küsimuste saatmiseks
kontakteeruti eelnevalt sotsiaalmeedia (keskkondade Facebook ja LinkedIn) teel 40 projektis
osalenuga, kellest küsitlusele lubasid vastata 21. Kokku saadi 16 vastust, nende hulgas oli ka
neli 2012. aastal teadusmalevas osalenud noort. Küsitletud pidid vastama küsimustele nende
mälestuste kohta ESTCube-1 projektis osalemisest. Küsimused puudutasid projektis tööd
alustamist, nende ülesandeid, projekti mõju õppetööl ja tööturul, teadlikkust uute sarnaste
projektide kohta ning nende hinnangut ESTCube-1 suurimale väärtusele. Lisaks pidid nad
hindama, kuidas nende erinevad omadused, eriti need, mis on teaduses töötamiseks vajalikud,
on tänu projektile arenenud.
Uurimistöö sissejuhatuses püstitatud hüpotees leidis töö käigus suuremas osas kinnitust, kuigi
mitte täielikult. ESTCube-1 mõju noorte edasisele elule on olnud väga suur ning küsitluse
vastustest selgus palju üllatavat: tänu projektis osalemisele on saadud sisse mainekatesse
ülikoolidesse ning tööle rahvusvahelistesse kosmosefirmadesse, kus satelliitide ehitamist
jätkatud on. Lisaks on projektis osalemine noorte elu rikastanud värvikate momentide, kasulike
kontaktide ja heade sõpradega. Ainus aspekt, milles hüpotees täielikult paika ei pidanud, oli
see, et koolis omandatud teadmisi kasutati projektis võrdlemisi vähe, ning ka täpsus ei
arenenud neil nii palju, kui eeldati.
Uurimus saab kindlasti jätkuda, küsitledes ka teistes tudengisatelliidiprojektides osalenud
noori. Antud valdkonnas ehk tudengisatelliidiprojektides osalevate noorte kohta saaks
täpsemalt uurida näiteks nende akadeemilisi tulemusi ning nende olukorda tööturul.
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Nõukogude võimu kuriteod Eestis: küüditatu Vilma-Elviira Hallopi lugu
Talis Timmi, 9. klass
Parksepa Keskkool
Juhendaja: Andres Breidaks (Parksepa Keskkool)
Stend 79

Autor valis antud uurimisteema juhendaja suunamisel ning lähtudes isiklikust huvist ajaloo
vastu. Autor leiab, et see töö on erineb teistest samalaadsetest uurimistöödest, sest iga inimese
kogemused ja mälestused on erinevad. Antud uurimistöö näitlikustab hästi elu Nõukogude
okupatsiooni all läbi ühe inimese silmade. Mida rohkem läheb aeg edasi, seda vähem jääb alles
inimesi, kes mäletavad elu eelmise sajandi alguses. Seega aitab see uurimistöö säilitada killukest
meie rahva ajaloost.
Uurimistöö koostati küüditatu Vilma-Elviira Hallopi elust aastatel 1936-1990. Antud töös
antakse ülevaate Nõukogude võimu kuritegudest autori vanatädi Vilma-Elviira Hallopi elu näitel.
Uurimise all on tema lapsepõlv, kooliaeg, elu teise maailmasõja ja Nõukogude okupatsiooni ajal
Eestis. Põhirõhk on suunatud Nõukogude võimu inimvastastele kuritegudele: deporteerimisele
ning elule Siberi karmides oludes.
Uurimistöö hüpoteesiks püstitati väide, et Nõukogude võim rikkus inimõigusi. Uurimustöö
eesmärgiks oli koguda teavet Vilma-Elviira Hallopi elu kohta ning Nõukogude võimu sooritatud
kuritegudest. Uurimustöö põhineb suurel määral intervjuudele vanatädiga. Seda täiendati
kirjalike allikatega, internetist leitud materjalidega, perekonna liikmete mälestustega ning
vanatädi erakogust pärinevate dokumentide, kirjade ja fotodega.
Töö käigus sai autor põhjaliku ülevaate oma vanatädi elust. Tema turvaline ja hea lapsepõlv
kestis 1949. aastani, mil nad perega Siberisse. Koos teiste deporteeritutega talusid nad rasket
Siberi elu. Oludega tuli kohaneda. 1953. a suri Nõukogude Liidu diktaator Jossif Stalin ning
küüditatud said aegamisi naasta oma kodumaale. Vilmast jäi Siberi mulda tema kallis ema
Meeta. Eestis andis tunda mitmes valdkonnas Siberi kehv elu, seal hulgas halb haridus, mis
tekitas probleeme edasisel õppimisel. Võrreldes Siberiga oli elu ENSV-s tunduvalt parem ning
seega tundus Vilma-Elviirale see aeg toredana. Vaadates aga asja süvitsi selgub, et nii see
päriselt polnud.
Töös püstitatud hüpotees leidis kinnitust. Nõukogude võim sooritas inimsusvastaseid
kuritegusid, eirates järgmisi põhiõigusi: õigus elule; õigus vabadusele, võrdsusele ja
isikupuutumatusele; õigus korrakohasele õigusmõistmisele; õigus kaitsele julma ja alandava
kohtlemise eest; õigus perekonnale ja eraelule.
Autor plaanib külastada tulevikus Siberit, Vilma pere elukohta, Meeta Operi hauda ja koguda
materjale, et uurimust jätkata.
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Võrkturunduse head ja halvad küljed tavalise tarbija vaatenurgast
Jakob Tjurlik, 12. klass
Tallinna Saksa Gümnaasium
Juhendaja: Ivi Olev (Tallinna Saksa Gümnaasium)

Uurimistöö raames uurisin lähedalt võrkturunduse müügivõtet, mis tekitab sageli vaidlusi
paljudel teemadel. Võrkturunduses on kaks peamist tuluallikat: 1) individuaalne toodete
edasimüük eraisikutele ning 2) uute inimeste süsteemi värbamine ja nende käibe pealt
teenimine. Pärast kokkupuutumist ühe sellist ärivormi kasutava ettevõttega, olin isiklikult
huvitatud selle teema põhjalikumas uurimises. Tahtsin teada, miks on see müügiviis kiidetud
ühtede ja peljatud teiste poolt. Soovisin uurida, mis on võrkturunduse head ja mis on halvad
küljed ning milliseid on rohkem.
Töö eesmärgiks oli anda hinnang võrkturundusele tavalise tarbija vaatenurgast. Selle jaoks viisin
läbi seda teemat laialt hõlmava küsitluse ja uurisin eelnevalt põhjalikult vajalikku
taustainformatsiooni. Töö teoreetilises osas uurisin võrkturunduse töö põhimõtteid ja teisi
vajalikke aspekte, mida tuleb tarbijana selle müügivõttega kokku puutudes meeles pidada, k.a
võrkturunduse seaduslikke küsimusi, mis on tihedalt seotud püramiidmüügiskeemide teemaga.
Töö eesmärgiks oli anda hinnang võrkturundusele tavalise tarbija vaatenurgast. Selle jaoks viisin
läbi seda teemat laialt hõlmava küsitluse ja uurisin eelnevalt põhjalikult vajalikku
taustainformatsiooni. Töö teoreetilises osas uurisin võrkturunduse töö põhimõtteid ja teisi
vajalikke aspekte, mida tuleb tarbijana selle müügivõttega kokku puutudes meeles pidada, k.a
võrkturunduse seaduslike küsimusi, mis on tihedalt seotud püramiidmüügiskeemide teemaga.
Uurimismeetodiks kasutasin küsitlust, kasutasin peamiselt avatud küsimusi ning küsitlesin
isikuid, kes on võrkturundusega varem kokku puutunud. Taolised isikud jagasin küsitluse
raames neljaks eri grupiks: 1) need, kes tarbivad võrkturundusefirmade tooteid; 2) need, keda
on võrkturundusfirmasse kutsutud; 3) need, kes on võrkturunduses varem töötanud; ning 4)
need, kes töötavad võrkturundust kasutavas ettevõttes praegu.
Küsitluses osales 85 inimest. Tulemuseks sain arvukalt erineva arvamusega ja peamiselt väga
põhjalikke vastuseid. Pärast nende analüüsimist jõudsin järeldusele, et võrkturundus on tarbija
jaoks ohutu, juhul kui sellist ärivormi kasutavatelt firmadelt tooteid ainuüksi osta ehk jääda selle
tarbijaks. Soovides nimetatud ettevõttega liituda raha teenimise nimel, peab isik olema
ettevaatlik ja täielikult teadlik võimalikest tagajärgedest. Vaatamata selle müügiviisi
seaduslikkusele, võib langeda petuohvriks ja kaotada oma panustatud aega, tööd ja raha.
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Sarvikpütt (Podiceps auritus): bioloogia, levik ja arvukus Saaremaal
Karl Jakob Toplaan, 12. klass
Kuressaare Gümnaasium
Juhendaja: Inge Vahter (Saaremaa Ühisgümnaasium)
Stend 80

Sarvikpütt on Eestis üsna haruldane II kaitsekategooria liikide hulka kuuluv pesitseja, kelle
arvukust ja levikut Saaremaal eriti uuritud ei ole. Sarvikpütte võib kohata väikestel ning
madalaveelistel toitaineterikastel veekogudel, peamiselt jäänukjärvedel. Eluviisilt on nad üsna
vaiksed ja eraklikud. Kuigi üleliia karme ohte sarvikpüttidel karta ei ole, on ohutegureid siiski
mitmeid (konkurents hallpõsk-pütiga, kinni kasvavad veekogud, veekogude süvendamine ja
veetaseme muutmine, häirimine jne).
Uurimistöö eesmärk on uurida Saaremaa veekogusid ning selgitada välja, millised neist sobivad
sarvikpütile pesitsemiseks ja kui suur on neil esinevate sarvikpütipaaride arv ja edastada
vaatlused Keskkonnaametisse, et need saaks kantud keskkonnaregistrisse.
Uurimisküsimustega püüti kontrollida järgmisi väiteid:






sarvikpüttide pesitsuspaiku on Saaremaal rohkem, kui on keskkonnaregistrisse märgitud;
sarvikpütid eelistavad pesitseda eelkõige väikestel suhteliselt madalatel eutrofeerunud
veekogudel;
kariloomade karjatamine rannikualadel võib vähendada sarvikpüttide pesitsusalasid;
hallpõsk-püti esinemine veekogul võib soodustada sarvikpüti kadumist;
toidupuudus ja järvede kinnikasvamine võivad soodustada sarvikpüti kadumist.

2017. aasta juunis viidi läbi vaatlused ning nende käigus kontrolliti 105 veekogu Saaremaal.
Pesitsevate sarvikpüttide arvukuseks saadi 30 paari, kes pesitsesid 20 veekogul. Nende
veekogude andmed (pindala, sügavus, paaride arv) kanti tabelisse ning kinnitust leidis fakt, et
sarvikpütid eelistavad pigem väikeseid madalaveelisi jäänukjärvi, turbarabade tiike, karjääre ja
väiksemaid merelahti. Kõige rohkem esines sarvikpütte jäänukjärvedel, mille poolest on
Saaremaa väga rikas. Kõik andmed nii sarvikpüttide arvukuse kui elupaikade kohta edastati
Keskkonnaametile ja need kanti keskkonnaregistrisse.
Kinnitust sai hüpotees, et sarvikpütid eelistavad elupaigaks madalaid taimestikurohkeid
veekogusid, sest rohkem kui pooled loendatud lindudest pesitsesid veekogudel, mille pindala
ei ületanud viis hektarit ja keskmine sügavus jäi alla ühe meetri. Kariloomadega karjatamist
sarvikpüttide elupaikade vahetus läheduses suureks arvukuse languse teguriks pidada ei saa,
kuid riskiks jääb pesade ning pesitsemiseks vajaliku taimestiku tallamine ja ära söömine.
Tõestati väide, et sarvikpüti languse põhjuseks võib osutuda hallpõsk-püti pealetung sarvikpüti
pesitsusaladele. Ei leidunud ühtegi järve, kus sarvikpütt ja hallpõsk-pütt koos oleksid
eksisteerinud. Suurimaks sarvikpüti arvukuse languse põhjustajaks peetakse järvede
kinnikasvamist ja pindala vähenemisest tulenevat toidupuudust. Varasemaid vaatlusandmeid
analüüsides selguski, et kunagi suure arvukusega järvedel on nüüd vaid mõningad paarid.
Kuna sarvikpütt pesitseb aastate lõikes üsna korrapäratult, tuleks vaatlusi jätkata ja kontrollida
üle ka veekogud, mis käesoleva uuringu käigus jäid kontrollimata. Vajalik oleks välja selgitada
sarvikpüti arvukuse languse kiirus ning kinnitada selle põhjused.
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Ilusüstide populaarsus Christinas kliiniku, Esthetic Mona ja Marju Karini ilukliiniku näitel
Marie-Christine Trei, 11. klass
Gustav Adolfi Gümnaasium
Juhendajad: Sirle Oja (Gustav Adolfi Gümnaasium)

Töö autor valis teema eelkõige isiklikust huvist esteetilise meditsiini vastu. Uurimistöö
probleemiks võib pidada asjaolu, et inimesed soovivad enese välimust üha enam ühiskonna
survel korrigeerida või muuta. Ilusüstid on üks võimalus seda teha. Antud protseduuri on
kajastatud meedias üle maailma 21. sajandi algusaastatest tänapäevani. Räägitakse nii
ilusüstide imelisest toimest ja loomulikust tulemusest kui ka ebaprofessionaalsetest
teenuseosutajatest või võltsitud preparaatidest. Töö eesmärk on uurida ilusüstide populaarsust
ning selle psühholoogilist poolt Christinas kliiniku, Esthetic Mona ja Marju Karini ilukliiniku
näitel. Psühholoogilise poole all peab autor silmas peamisi murekohti, mille üle patsiendid oma
välimuse puhul kurdavad ja miks näo korrigeerimise soov on tekkinud.
Töö autor on püstitanud neli uurimisküsimust:





Millised on peamised probleemid, mida ilusüstidega korrigeerida soovitakse?
Millises vanuseklassis inimesed lasevad enda välimust ilusüstide abil enim korrigeerida?
Milline süstidega korrigeeritav piirkond on populaarseim?
Miks otsustati enese välimust ilusüstide abil korrigeerida?

Ja neli hüpoteesi:





Ilusüste suupiirkonda lasevad teha peamiselt noored (18–30aastased) naised.
Botuliintoksiini süstid on levinud vanemate (50–75aastased) naiste ja meeste seas.
Ilusüste tehakse peamiselt kortsude ravi eesmärgil.
Täitesüstid on populaarsemad kui botuliintoksiini süstid.

Töö teoreetiline osa on jagatud neljaks peatükiks ja tutvustab botuliintoksiini ning täitesüstide
ajalugu, preparaate (Botox, Dysport, Juvederm) ja nende koostist, süsti mõju patsiendile, süsti
tulemust ja selle kestvust, protseduuri ja sellele minemise kriteeriume ning võimalikke tüsistusi
ja kõrvalmõjusid ilusüstide tegemisel. Praktilises osas viidi poolstruktureeritud intervjuud läbi
eelmainitud kliinikute arstide ning patsientidega, kus patsientide küsitlemisel toetub autor
ankeetküsitluse küsimustele. Ankeetküsitlus viidi läbi antud kliinikute 36 patsiendiga.
Uurimistöö põhjal võib järeldada, et peamine, mida inimesed enese näos korrigeerida soovivad
on vertikaalsed kortsud kulmude vahel ja horisontaalsed kortsud otsmikul. Korrigeeritatavad
piirkonnad sõltuvad muidugi ka vanusest, soost ja trendist. Nii küsitlusest patsientidega kui ka
intervjuudest iluspetsialistidega selgus, et enim lasevad enda välimust korrigeerida just 30–
50aasta vanused patsiendid. Nii 30–50aastaste kui ka 50–75aastaste patsientide peamine
eesmärk ilusüstide tegemisel oli siiski vananemise ennetamine. Algselt püstitatud
hüpoteesidest vastas tõele vaid üks, milleks oli “Ilusüste suupiirkonda lasevad teha peamiselt
noored (18–30aastased) naised.”
Uuringut võiks põhjalikumalt korrata ja läbi viia ka teisi esteetilise meditsiini valdkondi hõlmates
s.h näiteks plastikakirurgiat.
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Väikeskaalalise liigirikkuse varieeruvus Nedrema puisniidu erineva taastamisvanusega
aladel
Cerlyn Treumann, 11. klass
Pärnu Koidula Gümnaasium
Juhendajad: Elle Roosaluste (Tartu Ülikool),
Sirje Miglai (Pärnu Koidula Gümnaasium)
Stend 81

Nedrema puisniidu liigirikkuse varieeruvus erinevatel aegadel taastatud aladel erines oluliselt.
Hüpotees 1 (mida vanem on taastatud ala, seda suurem liigirikkus) pidas osaliselt paika –
liigirikkaim oli 1998. aastal taastatud ala, kuid mitte pidevalt hooldatud ala (on õpperaja tõttu
tugevama inimmõju alla).
Hüpotees 2 (suurema üldkatvusega taimeruudud asuvad liigirikkamal alal) pidas paika, sest
suurema majandamisajalooga alad 1 ja 2 olid liigirikkamad kui ülejäänud, hiljem taastatud alad.
Vanemad puisniidu alad, pidevalt hooldatud ja 1998.a. taastatud alad, vastasid kuiva
pärisaruniidu madala-mustjuure - hariliku härgheina ( Melampyreo-Scorzoneretum ) koosluse
kirjeldusele.
Leiti uus rekord Nedrema puisniidu 1m² soontaimede liigirikkusele - seni leitud 54 liigi asemel
on uus tulemus 56 liiki.
Töö eesmärk anda ülevaade Nedrema puisniidu liigirikkusest ja taastamise efektiivsusest on
täidetud. Prooviruutudelt leitud liigid (kokku 130) ja nende katvused %-des on esitatud tabelis.
Taastamise efektiivsust tõestab üldkatvuse suurenemine vanematel puisniidu osadel ning
liigirikkuse suurenemine majandamise tingimustes. Tuli ka välja võimalik inimmõju puisniidu
liigirikkusele - enim külastatud ala liigirikkus on väiksem kui 1998. aastal taastatud alal.
Käesoleva tööga on pandud alus puisniidu taastamisega kaasneva liigirikkuse dünaamika
uurimisele, samuti on vaja jälgida loodusturismi mõju puisniidu liigirikkusele.
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Osgood-Schlatteri haiguse levik noorsportlaste seas
Siim Troost, 11. klass
Audentese Spordigümnaasium
Juhendaja: Eve Liis (Audentese Spordigümnaasium)

Uurimistöö eesmärgiks oli uurida OS haigust üldiselt: selle olemust, põhjuseid, sümptomeid
ning ravivõimalusi. Samuti oli autori eesmärgiks uurida, kuidas ning mil viisil on noorsportlased
uuritava haigusega kokku puutunud. Selleks koostas autor veebipõhise küsimustiku, mis oli
suunatud 15-20 aastastele noorsportlastele.
Teoreetlise osa koostamisel on autor saanud uuritava haiguse kohta vajalikku informatsiooni.
Selgus, et OS haigust esineb rohkem poistel, tõukejala põlvel ning sellisel spordialadel, mis
nõuavad rohkem jõulisi hüppeid ja järske pidurdusi. Eriti kasulik oli omandada uusi teadmisi
ravimisvõimaluste kohta. Teadmisi uuritava haiguse ravimisest on autor saanud praktikas
kasutada ning nendest on olnud palju abi haigusest paranemisel. Samuti on autor saanud
jagada oma teadmisi teiste noorsportlastega, kellel on esinenud uuritava haigusega seonduvaid
sümptomeid ning kes on selle ravimise vastu huvi tundnud.
Küsimustiku tulemuste analüüsimisel selgus, et suurel hulgal noorsportlastel on põlved
rohkemal või vähemal määral valutanud. Autor julgeb oletada, et tihe põlvevalu takistab
treening-ning võistlusprotsessi ning pikemaajaliselt võib see mõjuda ka noore vaimsele
tervisele. Autor peab sellises olukorras väga oluliseks konsulteerimist treenerite ja
spetsialistidega ning säilitada positiivne mõtteviis. Samuti on oluline järgida erinevaid
ennetamis- ning taastusharjutusi, mille regulaarne sooritamine vähendab valu tõenäosust ning
aitab kaasa põlvede kiiremale paranemisele.
Autori väljatoodud uuring OS haigust põdejate kohta ning autori enda koostatud küsitluse
tulemustes oli sarnasusi. Näiteks on korvpall tõepoolest ala, kus puututakse põlvehädadega,
seal hulgas ka uuritava haigusega tihedalt kokku. Lisaks oli sarnane asjaolu, et meestel esineb
OS haigust tihedamini kui naistel. See vahe ei ole küll väga suur, kuid nii autori küsitluse kui ka
võrdluseks toodud uuringu tulemustes on erinevus siiski märgatav.
Autori jaoks oli üllatav potensiaalsete OS haigust põdejate arv. Olles haigust ise kogenud, teab
autor öelda seda, et suure koormusega treenival noorel on treeningute sooritamine
tavakoormusega haiguse ajal mõeldamatu. Eriti puudutab see sportlasi, kellel ala iseärasuste
tõttu on vaja sooritada hüppeid, jõulisi starte ning pidurdusi. Autori arvates oleks
noorsportlaste kiiremaks paranemiseks ning tõhusamate treeningute sooritamiseks kasulik läbi
viia vigastuste/haiguste ennetamise ning nendest taastumise loenguid/koolitusi juba
koolitundides. Vigastuste ennetamine ning tagajärgedest varakult rääkimine laiendab
noorsportlaste teadmisi selles valdkonnas ning tänu sellele oskavad nad enda keha vajadusel
tunnetada ning probleemidest õigeaegselt hoiduda. Autori uurimistööd saab jätkata,
suurendades küsitletavate arvu ning selle tulemusena on võimalik saada uuritava haiguse ning
noorsportlaste kohta täpsemaid tulemusi.
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Eestlaste suhtumine reinkarnatsiooni
Tiaré Truss, 12. klass
Keila Kool
Juhendaja: Kai Kulbok (Keila Kool)

Käesoleva uurimistöö eesmärgiks oli selgitada, kuidas suhtuvad reinkarnatsiooniteooriasse
eestlased. Uurimus keskendus reinkarnatsiooni, hinge kestvuse, surmajärgse elu ja
spirituaalsuse uurimisele. Teema oli aktuaalne, sest surm on asi, mida kogeme paratamatult
kõik. Vaatamata rassile, soole, vanusele, religioonile – surma eest ei pääse keegi. Vastata
teaduslikult tõestatud faktidega sellele, mis meiega pärast surma juhtub, oli võimatu, aga
uurimustöö koostaja andis endast parima selgitamaks, mida arvavad eestlased selle kohta, kas
meie hing taassünnib uues kehas.
Töö teoreetiline osa andis ülevaate reinkarnatsiooniteooria selgitusest ja viisidest, kuidas
taassünnikogemust kas hüpnoteraapia käigus või spontaansete meenutuste läbi kogeti. Samuti
oli selgitatud taassünniteooria esinemist erinevates kultuurides.
Uurimistöö praktiline osa viidi autori poolt läbi küsitluse ja selle analüüsi meetodil. Valimi
moodustasid igas vanuses ja erineva haridustasemega internetti kasutavad eestlased.
Uurimuse küsimustik oli internetis täitmiseks nädal aega üleval ja vastuseid kogunes 2644.
Küsitlus avanes veebiajakirja alkeemia.ee lehel, samuti jagati linki küsitlusele naistekas.ee lehel,
igav.ee lehel ja sotsiaalmeedia Facebook keskkonnas.
Küsitluse abil kinnitas autor oma püstitatud hüpoteesi, et enamik eestlastest usub hinge
kestvusesse ja taassündi mingil kujul. Samuti selgitas autor küsitlust analüüsides, kas vastajate
sool ja haridustasemel on seos nende reinkarnatsiooni puudutavate veendumustega.
Lisamaterjalidena oli välja toodud ka uuringu küsimused ja nende vastused protsentidena.
Samuti lisainfot vastajate spirituaalsuse kohta. Lisamaterjalide all oli autor toonud välja ka
eestlaste põnevamad kogemused, mida nad taassünniga seostasid.
Töö eesmärgid said täielikult täidetud, küsitluse abil sai hõlpsasti töös püstitatud hüpotees
kinnitust, vähemalt ¼ uurimuses osalenutest usuvad taassündi uude kehasse. Samuti oli töös
esitatud palju huvitavat teemakohast lisamaterjali.
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Prügimägede probleemid Narva linna ümber
Julia Tsupina, 11. klass
Narva Keeltelütseum
Juhendaja: Svetlana Anissimova (Narva Keeltelütseum)

Valitud teema tundub olevat töö autorile asjakohane, kuna ta märgib keskkonnaprobleemi
olemasolu ja soovib, et tema õue, ringkond, linn ja maa oleksid puhtamad ja hoolitsetud.
Uuringu eesmärgiks oli jälgida linnakeskkonna ja selle ümbruskonna seisundit olmejäätmete
paiknevus nendes ning Narva linna ja selle ümbruse prügimägede probleemide lahendamise
võimaluste otsimine.
Uurimistöö käigus koguti ja uuriti kättesaadav informatsioon, mille põhjal esitati
kodumajapidamisjäätmete liigid, nende kvantitatiivse ja kvalitatiivse koostise ülevaade; leiti
Narva ümbruse prügilate tekkimise põhjused ja pakuti selle probleemi lahendamise viisid; viidi
läbi Narva linna kaubandusvõrkude monitooring selleks, et selgitada, millised võimalused ja
punktid on majapidamisjäätmete vastuvõtmiseks; jälgiti kohti; kus ebaseaduslikult ladustati
jäätmed.
Uurimistöö hüpotees: Narva linna elanikud ei tegele piisavalt kodumajapidamisjäätmete
kõrvaldamise probleemiga, mille tulemusena Narva linna ümbritsevad spontaansed prügilad,
mis koosnevad kodumajapidamisjäätmetest. Läbi viidi intervjuu Narva linna keskkonna
vanemspetsialistiga Dmitri Koroljoviga.
Uurimismetoodika seisneb kodumajapidamiste prügi ja kaubanduse võrgustike koosseisu
jälgimisest ja intervjuu läbiviimisest, prügimägede pildistamisest ja kaardistamisest Narva linna
ja selle ümbruse.
Jäätmete ebaseadusliku ladustamise kohtade monitooring näitas, et prügiväli valdav osa
koosneb ehitus- ja suuremõõtmelises prügist, samuti seal on jäätmed, mis võiks taaskasutusele
suunata. Jäätmete kõrvaldamise kohtades jälle tekkivad prügilad ja uued jäätmed, kuna kõik
kontrollimeetmed pole vastu võetud.
Kaubandusvõrkude monitooring näitas, et Narva linnas on piisavalt kaubandusvõrgustikke, mis
võtavad vastu elanikkonnast tasuta olmejäätmeid (Narva Jäätmekäitluskeskus, Uus kasutus,
H&M). Reidi ajal, kus kontrolliti patareide vastuvõtmise konteinerite kättesaadavus ilmnes, et
kõikidest toidupoodidest, mis osalesid monitooringus, konteinerit paiknesid, ainult Selveris see
konteiner puudus. Kõikides toidupoodides on taaraautomadid.
Töö käigus tehtud hüpotees oli täiesti kinnitatud: Narva linna elanikud ei tegele
kodumajapidamisjäätmete kõrvaldamise probleemiga, mille tulemusena linna lähedal tekkivad
spontaansed prügilad.
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Näriliste arvukuse mõju väike-konnakotka (Clanga pomarina) pesitsusedukusele KaguEestis
Maris Turb, 12. klass
Hugo Treffneri Gümnaasium
Juhendajad: Tarmo Evestus (Keskkonnaamet),
Saima Kaarna (Hugo Treffneri Gümnaasium)
Stend 82

Väike-konnakotkas on esimesse kaitsekatekooriasse kuuluv linnuliik, kelle arvukust hinnatakse
Eestis 600-700 paarini, ülejäänud Euroopas on ta üsna haruldane linnuliik. Kuna väikekonnakotkas on Eestis suhteliselt arvukas, on tema kaitset korraldada kergem kui teiste
kotkaste kaitset, kuna andmeid uuringutest saadakse oluliselt rohkem. Tema uuringud aitaksid
kaasa ka teiste kotkaliikide kaitse edendamisele. Uurimustöö eesmärgiks on selgitada välja
väike-konnakotka saakobjektid ning välja selgitada, millised on seosed väike-konnakotka
pesitsusedukuse ja näriliste arvukuse vahel.
Aastatel 2009, 2010, 2013 ja 2014 paigaldasid Kotkaklubi eksperdid riikliku seire käigus
kaheksasse Kagu-Eesti väike-konnakotka pessa pesakaamerad, mis tegid kolm pilti 30 sekundi
jooksul peale pesas toimunud liikumist. Kokku tegid peaskaamerad 27701 pilti, mis kõik autori
poolt läbi töötati. Piltidelt tuli tuvastada järgnevad tegevused: kuupäev ja kellaaeg ning
vanalinnu poolt pessa toodud saakobjekt. Saakobjektid määrati sugukonnani, kuna piltidelt
polnud alati võimalik tuvastada liigile omaseid tunnuseid.
Piltide analüüsi põhjal selgus, et peamisteks saakobjektideks olid närilised (36%) ja konnad
(34%). Konnade osakaal on nende andmete põhjal suurem, kui on olnud eelnevates uuringutes,
kui väike-konnakotka toidulauda on hinnatud räppetompude põhjal ning konnade osakaal oli
kõigest 10,8% kõigist pessa toodud saakobjektidest. Muttide osakaal oli sarnane kirjanduses
antud protsendiga, kuid lindude osakaal on poole väiksem, jäädes pakutust 8% vaid 4% juurde.
Uurimustöö käigus selgus, et enamik vanalinnu poolt pessa toodud konnad ja hiired söödi ära
koheselt, kuid mutid jäeti suuremal osal kordadest söömata. Seos pesitsusedukuse ja näriliste
arvukuse vahel on olemas ning sünkroonset tsüklilisust on võimalik jälgida pea 20 aastat, kuid
tsüklist esineb ka kõrvalekaldumisi. Aastal 2012 oli kõrvalekalle üks suurimaid, kui oli hiirte
madalseis, kuid väike-konnakotka pesitsusedukus oli sellest hoolimata väga kõrge.
Tähelepanuväärne on, et aastatel 2009, 2010, 2013 ja 2014 oli pessa toodud hiirte päevane
kogus üsna stabiilne, kuigi pesitsusedukus kõikus oluliselt.
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Valu tunde soolise erinevuse ühe võimaliku põhjuse uurimine
Jakob Heinrich Tuubel, 5. klass
Tallinna 21. Kool
Juhendaja: Sirje Rüütel Boudinot (Tallinna Tehnikaülikool)
Stend 83

Probleem
Varasemad uuringud näitavad, et valu tundlikkus on sooliselt erinev. Veel ei ole piisavalt
uuritud, miks see nii on. On teada, et üks valu liikidest - närvivalu - sõltub meie seljaaju rakkude
(mikrogliia rakkude) pinnal olevate P2X4 retseptorite hulgast.
Hüpotees
Valu tunde soolise erinevuse üks põhjus võib olla sooliselt erinev P2X4 retseptorite hulk rakkude
pinnal.
Materjal ja meetodid
Kasutades P2X4 retseptoreid ära tundvat antikeha, mõõtsime P2X4 retseptorite hulka isaste ja
emaste hiirte vere rakkudel.
Tulemus
Isastel hiirtel oli P2X4 retseptorite hulk vere rakkudel oluliselt kõrgem võrreldes emaste hiirte
vere rakkudega.
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Minu vanaema Minna Hainsoo, Seto kultuuri hoidja ja edendaja
Brittany Tuul, 12. klass
Räpina Ühisgümnaasium
Juhendajad: Karin Tuul (Räpina Ühisgümnaasium),
Maire Alver (Räpina Ühisgümnaasium)
Stend 84

Tegin uurimistöö oma vanaema Minna Hainsoost, sest tahtsin teada, mis ajendas teda
tegelema seto leeloga. Sain palju teada tema vanematest, lapsepõlvekodust, oma kodu
ehitamisest, perest ning teistest olulisematest sündmustest tema elus.
Põhiosa minu tööst moodustab intervjuu vanaemaga. Lisaks on töösse toodud väljavõtteid
ajalehtedest, ERR-i arhiivi telesaadetest ja artiklitest, mis uurivad leelokoor Helmise tegevust.
Intervjueerisin vanaema õdesid, lapsi ja lapselapsi ning temaga lähedalt seotud inimesi. Lisasin
fotosid vanaema fotoalbumitest.
Minu vanaema elu on olnud põnev. Tal on suur pere, keda ta peab väga oluliseks. Ta on
ehitanud oma perele kodu. Kuigi ta sai koolis käia ainult seitse klassi, on ta tänu oma hobile
tunnustatud kui seitsmekordne Seto Kuningriigi sõnoline.
Edaspidi on võimalus uurida vanaema loomingut, mida mina oma töös väga lühidalt käsitlesin.
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Programmeerimiskeel matemaatilis-kunstiliste animatsioonide loomiseks
Rando Tõnso, 12. klass
Tallinna Reaalkool
Juhendaja: Jaagup Kippar (Tallinna Ülikool)
Stend 85

Keerukate matemaatilis-kunstiliste animatsioonide loomiseks saab kasutada erinevaid
programmeerimiskeeli. Paljudel laiaotstarbelistel programmeerimiskeeltel on oma
graafikateek, mis võimaldab joonistada funktsioonide või protseduuridega erinevaid
geomeetrilisi kujundeid. Nende keelte puuduseks võib pidada suurt keerukust, mis annab küll
palju võimalusi, kuid nõuab kasutajalt keele tundmist. Lihtsamaks lahenduseks oleks
kilpkonnagraafika, mida saab kasutada näiteks sellistes keeltes nagu Python ja LOGO.
Kilpkonnagraafika puuduseks on paljude operatsioonide tulemuse sõltumine kilpkonna
asukohast, mis nõuab kasutaja tähelepanu.
Uurimistöö autor koostas programmeerimiskeele nimega Vila, mille eesmärgiks seati lihtsus ja
väljendusrikkus animatsioonide kirjeldamisel. Sarnaselt teistele programmeerimiskeeltele
kasutab Vila muutujaid ning for tsükleid, mille sees saab käskudega kujundeid joonistada. Vila
lisab nendele võimalustele nn muutmiskäsud, mis lasevad teha taandatud koodiploki sees
olevate kujunitega erinevaid teisendusi.
Uurimistöö jaoks kirjutati Vila interpretaator ning graafiline kasutajaliides Vila programmide
kirjutamiseks ja animatsioonide näitamiseks. Pärast ebaõnnestunud katseid Pyhoniga otsustas
autor kasutada interpretaatori ja kasutajaliidese tegemiseks programmeerimiskeelt Rust.
Vaatamata mõningatele puudustele on tehtud interpretaator ja kasutajaliides töökõlblikud.
Sama animatsiooni kirjeldamisel on Vila programmid üldjuhul lühemad ja lihtsamad, võrreldes
selliste keeltega nagu Python, Processing, LOGO ja Asymptote. Samas on Vilal, võrreldes nende
keeltega, esialgu väiksemad võimalused, mis vähendab võimalike animatsioonide hulka. Vila
teiseks eeliseks on programmi kokkujooksmise võimaluse puudumine, kuna kõik vead
avastatakse analüüsi ja translatsiooni käigus. Lisaks pakub Vila mugavat ja sujuvat
kasutuskogemust lastes käivitada vigase programmi korrektsed osad, mis võimaldab teatud
juhtudel leida vigu veateateid lugemata.

151

Eesti dokumentaalteater
Annika Uibo, 12. klass
Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium
Juhendaja: Heidi Taal (Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium)
Stend 86

Teema valiku tingis isiklik huvi dokumentaalteatri ehituse ja loomisprotsessi vastu.
Dokumentaalteater on ka Eestis viimastel aastatel rohkem populaarsust kogunud, nii et teema
on päevakohane.
Uurimistöö koosneb kahest peatükist. Esimene peatükk keskendub sellele, mida
dokumentaalteater endast kujutab (põhineb kirjalikel allikatel ning intervjuudel). Välja on
toodud eesmärgid, tehnikad, dokumentaalteatri ajalugu nii Eestis kui maailmas ning Eesti
olulisemad dokumentaalteatri tegijad. Teine peatükk käsitleb autori poolt läbi viidud
intervjuusid Merle Karusoo, Mari-Liis Lille ning Paavo Piigiga.
Töö eesmärk on mõista, millised olid Eesti dokumentaalteatri algusaastad ning kuhu on
praeguseks välja jõudnud. Saadi teada, kuidas erinevad algne ning tänapäevane
dokumentaalteater. Kui tänapäevase dokumentaalteatriga alustati, valitsesid kas tsensuurid või
inimesed ei olnud valmis esitatavaid teemasid lava peal nägema. Tänapäeval on hoiak
dokumentaalteatri suhtes muutunud. Inimesed on ise rohkem valmis oma kogemustest
rääkima, lavastused võetakse hästi vastu nii intervjueeritavate kui ka tavapubliku poolt ning ka
teatrid võtavad dokumentaallavastusi oma repertuaari meelsamini, kui algusaastatel, mil
selline teater oli võõrastav.
Töö põhiküsimus on, mis ajendab Eesti lavastajaid dokumentaalteatriga tegelema. Töö käigus
selgus, et Eestis tegeletakse dokumentaalteatriga, sest lavale tahetakse panna tükk reaalsest
elust, mis tundub ausam ning annab vaatajale päriselu efekti.
Töö hüpotees on, et Eestis tegeletakse dokumentaalteatriga, sest meie ühiskond on täis
teemasid, millele on vaja tähelepanu tõmmata, aga inimesed ei taha või pole harjunud
probleemidest avalikult rääkima. Hüpotees osutus pooleldi tõeseks. Eesti ühiskond on täis
probleeme, millest peab rääkima ning mis nõuavad avamist. Hüpoteesi osa, mis ümber lükati
oli, et inimesed ei ole nõus oma probleemidest rääkima. Selgus, et eestlane soovib tegelikult
rääkida, mis tema elus toimub, aga pole kedagi, kes kuulaks. Eesti inimene on nõus rääkima,
aga ühiskond ei anna selleks võimalust.
Uurimistööd saaks edasi arendada mitut eri moodi. Esiteks teha uuring spetsiifilisemaks.
Näiteks uurida põhjalikumalt mõnda kindlat isikut või lavastust. Teiseks saaks tööd edasi
arendada praktiliselt. Näiteks luua ise midagi dokumentaalset saadud informatsiooni põhjal,
sest autor toob välja ka erinevad tehnikad ja eesmärgid, mis dokumentaalteatril on.
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Muusikakuulamise mõju kognitiivsele võimekusele Rapla ühisgümnaasiumi
gümnaasiumiõpilaste seas
Patrik Sebastian Unt, 12. klass
Rapla Ühisgümnaasium
Juhendaja: Eha Meidla (Rapla Ühisgümnaasium)
Stend 87

Uurimistöö eesmärgiks oli uurida, kuidas erinevad helikunsti žanrid mõjutavad ajutegevuse
tööd erinevaid ülesandeid lahendades ja uurida, kuidas muusikakuulamine mentaalse töö ajal
on seotud isiksuse kognitiivse arenguga.
Autori hüpoteesiks oli, et kõige paremad tulemused saavutatakse nii peastarvutamisel kui ka
taju ja tähelepanuga seotud ülesannete lahendamisel vaikuses ning kõige halvemad tulemused
popmuusikaga töötades.
Uuringu läbiviimiseks kasutati testi, mis koosnes kahest osast. Esimeses osas tuli lahendada 120
sekundi jooksul 30 peastarvutamisülesannet ja teises osas tuli lahendada 210 sekundi jooksul
kaheksa loogika, taju ja tähelepanuvõimega seotud ülesannet. Testi lahendati kolm korda,
kusjuures iga kord erinevalt – popmuusikaga, klassikalise muusikaga ja vaikuses. Nende
rakendamise järjekord klassides oli varieeruv.
Uuringu tulemusena leidis kinnitust autori hüpotees, et täpsuse osas saadakse kõige paremad
tulemused nii peastarvutamisel kui ka taju ja tähelepanuga seotud ülesannetes vaikuses ehk
ilma helita ning kõige halvemad tulemused popmuusikaga. Nendes tingimustes lahendatud
peastarvutamisülesannete tulemused olid märkimisväärselt erinevad – vaikuses saadi
popmuusika kuulamisega võrreldes õigeid vastuseid 35% rohkem ning klassikalise muusikaga
võrreldes 10% rohkem. Ka taju ja tähelepanuga seotud ülesannete puhul saadi vaikuses õigeid
vastuseid popmuusikaga võrreldes 22% ning klassikalise muusikaga võrreldes 13% enam.
Ajakulu silmas pidades kulus vaikuses lahendatud ühe peastarvutamisülesande kohta
popmuusikaga võrreldes aega 2 sekundit vähem ning klassikalise muusikaga võrreldes 1,16
sekundit vähem. Ka taju- ja tähelepanuülesandele kulus vaikuses popmuusikaga võrreldes
10,11 vähem ning klassikalise muusikaga võrreldes 2,94 sekundit vähem aega.
Testitulemuste analüüs näitab selgelt, et vastupidiselt noorte arvamusele, et
muusikakuulamine õppetöö ajal aitab keskenduda ja rahustab, on tegelik olukord vastupidine.
Seega võib tulemusi pidada sarnasteks mitmete arengupsühholoogide kirjutistes välja toodud
ideedega, et õppimise ajal tuleks hinnata vaikust ja keskenduda vähem segavatele
lisafaktoritele, nagu näiteks muusikakuulamine.
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Teaduse populariseerimine ja ohutusteadlikkuse tõstmine Viljandimaa lasteaedades läbi
meeliköitvate katsete
Anne Marie Vaabel, Carmen Karma, 12. klass
Viljandi Gümnaasium
Juhendaja: Ave Vitsut (Viljandi Gümnaasium)
Stend 88

Uurimusliku õppe integreerimist põhikoolide teadusainetesse on üritatud Eesti õppesüsteemis
suurendada, kuid suure töömahukuse, õppevahendite ning rahalise toetuse puudumise tõttu
on see problemaatiline. Eelkooliealistele lastele ei ole Eesti haridussüsteemis ette nähtud
teadust tutvustavat programmi, mida lasteaiad võiksid järgida. Osaledes Teeme Keemiat MTÜ
etenduste läbiviimises, ilmnes kõrvalisel vaatlemisel laste ilmselge huvi teaduse vastu
teadustetri etenduse käigus.
Uurimistöö eesmärgiks oli testida teadusteatri kui õppemeetodi sobivust koolieelsetes
lasteasutustes, tuvastada projekti läbiviimise kitsaskohad ja finantseerimise vajaduse ulatus.
Uurimistöö praktilise osana viidi ajavahemikus 15.10.2016 – 01.03.2017 läbi projekt
“Teadushuvi kasvatamine Viljandi maakonna lasteaedades”, mille teostuse finantseerimiseks
taotleti 2000 eurot Kohaliku omaalgatuse programmi 2016 kaudu. Projekti eesmärgiks oli
äratada huvi eelkooliealistes lastes teaduse vastu läbi teadusteatri ning töötoa kombineeritud
formaadi juba enne põhikooli astumist, demonstreerida lasteaiakasvatajatele lihtsamaid
katseid ning analüüsida vaatajate teadmisi enne ja pärast projekti läbiviimist antud teemal.
Eeltööna toimus lasteaedade valimine ning nendega kontakteerumine, kava koostamine,
katsete valimine, projekti tutvustavate õhupallide disainimine ja tagasisideküsitluse
koostamine. Etenduste kordaminekusse olid kaasatud vabatahtlikud noored Viljandi
Gümnaasiumi teadusteatri vabaainest. Projekti jooksul külastati kahtekümmet erinevat
lasteaeda, kus esitati kava “Vandu ja Notsu seiklused” ning viidi läbi seitse efektset füüsika- või
keemiakatset. Lasteaia esindajatele edastatud tagasisideküsitluse vastustest selgusid laste
teadmised teadusteatri etendustest ning arvamused katsetest ja ohutusest.
Teadusteater kui mitteformaalne õppemeetod loodusteaduste populariseerimiseks leidis
sajaprotsendilise positiivse vastuvõtu 2-7 aastaste laste seas. Küsitlusest saadud vastustest
selgus, et valdav enamus lastest ei omanud teadusteatriga eelnevat kokkupuudet, kuid soovisid
tulevikus ka ise taolisi katseid läbi viia. Hilisemate arvutuste käigus, lähtuvalt projekti
kuluaruandest, ilmnes, et ühe etenduse maksumus oli 112,16€.
Kokkuvõtteks võib öelda, et etendusi näinud noortes kasvas teadushuvi ning uusi teadmisi said
teadusvaldkonnas nii sihtgrupiks olnud lapsed kui ka publikus viibinud täiskasvanud, kes
oskavad tulevikus ka ise paari lihtsamat katset teha. Projekti kirjutamine ning korraldamine oli
uudne ning arendav kogemus ka selle läbiviijatele.
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Uuring, kuidas erinevad temperatuurid ning antiseptilised vahendid mõjutavad Eesti
avalikes tualettides leiduvate mikroorganismide kasvu
Karen Lauren Vaht, 12. klass
Tallinna Inglise Kolledž
Juhendaja: Kaisa-Helena Luht (Tallinna Inglise Kolledž)
Stend 89

Bakterid on üherakulised prokarüootsed mikroorganismid, kes on lihtsa ehituse tõttu
võimelised kiiresti arenema, vastavalt ümbritsevale keskkonnale. Seoses sellega sõltuvad nad
palju teistest organismidest ning loovad kas mutualistlikke, kommensalistlikke või parasiitlikke
suhteid teiste organismidega, et elus püsida. Inimorganismides elab suur osa bakteritest
jämesooles ja sellest tingituna sisaldavad inimeste ekskremendid 60% ulatuses baktereid.
Igapäevaselt on kaubanduskeskustes asuvad avalikud tualettruumid võrdlemisi tihedas
kasutuses ning sellest tulenevalt võib seal leiduda palju mikroorganisme. Käesoleva töö
eesmärk on uurida baktereid ja seeni, mis võivad esineda avalike tualettide pindadel ning anda
ülevaade nende potensiaalsetele elimineerimisvõimalustele. Proovid võeti kolme erineva
Tallinna kaubanduskeskuse avaliku tualeti pinnalt (neist kaks olid tasulised, üks tasuta) ning
pandi Petri tassides oleva agar sööte peale kolmeks kuuks kasvama. Tassid paiknesid neljas
erinevas tingimuses: madal temperatuur (21°C), keskmine temperatuur (23°C), kõrge
temperatuur (25°C) ja kesmine temperatuur ning antiseptiline agent (meditsiiniline ja
kaubanduslik).
Eksperimendi tulemused näitasid, et enamus organisme eelistas kasvada keskmisel
temperatuuril. Järgmisena kõige tihemini kasvanud tassid oli madala temperatuuriga
keskkonnas ja viimasena olid kõrge temperatuuri Petri tassid. Proovidel, kus oli lisaks veel
antiseptikumi kasutatud, ilmnes, et polnud vahet kumba tüüpi agenti kasutada, mõlemad
pärsivad mikroorganismide kasvu sarnaselt. Proovid tasulistest tualettidest olid enamasti
vähesema kasvuga kui tasuta tualetist ning sellest saab oletada, et need on ka ühtlasi puhtamad
tualettruumid. Üks olulisematest järeldustest läbiviidud uuringust on, et mikroorganismide
kasvu saab juba alguses pärssida kui tualettruumide temperatuur on pigem soojem kui jahedam
ning igasugused personaalsed antimikroobsed vahendid tulevad abiks tualett-keskkonna
desinfitseerimisel.
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Metsakuklaste Formica toitumise uuring in situ Ülemiste järve loodekalda männikus
Linda Mai Vahtra, 12. klass
Tallinna Ühisgümnaasium
Juhendaja: Leili Järv (Tallinna Ühisgümnaasium)
Stend 90

Mind on alati köitnud sipelgate jälgimine, eriti nende väga tõhusalt organiseeritud tegevus.
Seepärast otsustasingi uurida lähemalt Ülemiste järve loodekaldal elutsevate metsakuklaste
toitumist. Töö eesmärgiks oli teada saada, millised on kuklaste toidueelistused ja kuidas
mõjutab toiduobjekti kaugus pesast sinna viidava toidu kogust. Selleks püstitasin kaks
hüpoteesi:



sipelgad kannavad pessa eelistatult valgurikast toitu,
sama toidu eksponeerimisel eelistavad sipelgad pesale lähimat toiduallikat.

Hüpoteeside kontrollimiseks tehti kaks katset: (1) toidueelistuste katse ja (2) radade katse.
Toidueelistuse katseks valiti välja neli lähestikku asuvat ja enamvähem sama suurusega
pesakuhilat. Toiduvalikus olid esindatud kolm toitainete põhirühma – valgud (munavalge),
lipiidid (maapähklivõi) ja sahhariidid (sahharoos). Igast rühmast kaaluti pakkumiseks valmis neli
umbes 1 grammi suurust portsjoni, mis eksponeeriti pesadest 20 cm kaugusele asetatud
toidualustel. Katse kestis neli tundi, misjärel koguti toidualused kokku. Alles jäänud toit kaaluti
üle ning selle põhjal arvutati reaalselt pessa viidud kogus. Saadud tulemuste järgi valiti radade
katses eksponeeritav toiduaine, milleks osutus munavalge.
Radade katse korraldamiseks kasutati Findlay’ Ülikooli (USA) loodusteaduste professor Dwight
Moody välitööde juhendit „Sipelgaradade fenomeni väliuuring“ (A Field Study of the Ant Trail
Phenomenon). Katsesse valiti üks, välimuselt kõige elujõulisem, pesa. Katses kasutatud
toidualused nummerdati ühest kolmeni ja neile kaaluti valmis umbes 3 grammi suurused
munakogused. Toit eksponeeriti pesakuhilast vastavalt 20, 40 ja 60 cm kaugusel. Katse kestis
kolm tundi, mille kestel loendati iga kümne minuti järel sipelgate arv toiduallika juures. Täpsuse
tagamiseks pildistati toidualuseid, et loendada sipelgaid laboritingimustes. Katse lõppedes
eemaldati toidualused eksponeerimise järjekorras ja järele jäänud toit kaaluti uuesti, mille järgi
arvutati reaalselt pessa viidud munavalge kogused. Radade katset korrati viis korda, neli korda
suvel ning võrdluseks üks kord sügisel. Selgus, et kõige arvukamalt külastasid sipelgad pesale
lähimat toidualust. Katse esimese 90 minuti jooksul muutus sipelgate arv toiduallikate juures
pidevalt. Toidualuseid külastatavate sipelgate arv stabiliseerus kõigi toidualuste juures 110ndaks minutiks ja jäi muutumatuks katse lõpuni. Sügisesel katsel külastasid sipelgad
toidualuseid vähemarvukalt kui suvel. Suure tõenäosusega võib selle põhjus peituda
madalamas temperatuuris, vihmasemas ilmas ja halvemates valgustingimustes.
Uurimustöö alguses püstitatud hüpoteesid leidsid töö käigus kinnitust.
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Tänapäeva korteri renoveerimise plaan 1930. aastate stiilis
Juulius Vaiksoo, 8. klass
Tallinna Nõmme Põhikool
Juhendajad: Kristiina Arula Tiina Adamson (Tallinna Nõmme Põhikool),
Reet Petermann (Tallinna Nõmme Põhikool)
Stend 91

Traditsioonide ja sideme hoidmine tänapäeva ja möödunud aja vahel on oluline. Loovtöö
teemaks oli tänapäeva korteri renoveerimisplaani tegemine 1930. aastate stiilis. Eesmärk oli
lähemalt tundma õppida tolle aja arhitektuuri, interjööri ja stiili ning luua ettekujutus oma
kodust selle algusaastatel. Soovisin ka arendada oma loomingulist poolt.
Teoreetilises osas uurisin, kuidas ehitati maja 90 aastat tagasi, 1930. aastate arhitektuurist ja
kuidas valmis renoveerimisplaan. Kasutasin selle jaoks erinevat kirjandust ja pildimaterjali, mida
sain ka E.Vilde muuseumist.
Loovtöö eesmärk koostada korterile sisekujundusprojekt sai täidetud ja olen tulemusega rahul.
Sain väga hea ettekujutuse, milline võis meie kodu välja näha 90 aastat tagasi. Õppisin tundma
1930. aastate stiili ja nüüdki, kui olen käinud kuskil väljas või telekat vaadanud, siis olen leidnud
mitmeid elemente, mis kuuluvad just sellesse ajastusse. Samuti arvan, et arendasin endas
loomingulist poolt ja kindlasti õppisin tundma rohkem ka kodu, kuna jooniste tegemise käigus
sai iga tuba korralikult läbi uuritud. Sain ka teada erinevate juttude põhjal, mida jutustasid mulle
mu isa ja vanaema, milline nägi kodu välja varem. Olen kindel, et see töö tuli kasuks loodetavasti
ka mu tulevasele arhitektikarjäärile.
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Arvutite või seadmete juhtimine aju rütmide või elektrilise aktiivsuse kaasabil
Daniil Vaino, 10. klass
Narva Pähklimäe Gümnaasium
Juhendaja: Yar Muhammad (Tartu Ülikool)
Stend 92

Selle töö autor uurib EEG-anduri võimeid, et kasutada seadet uue liidesena, mis annab
võimaluse teavet vastu võtta ja igat seadet juhtida. Selle uuringu eesmärk on uurida aju-arvuti
liidese (Brain-Computer Interface - BCI) väljaarendamise võimalust, et luua teadlastele
teadustööriist ja määrata edasiseid suundi, töötamaks antud teemal.
Eesmärgi saavutamiseks uurib autor tehisnärvivõrgu (artificial neural network - ANN) loomise
meetodeid ja aluspõhimõtteid. Lisaks uurib selles valdkonnas juba varasemalt tehtud töid nii
kogu maailmas kui Eestis.
Autor arvutab, mõõdab ja määratleb seadme füüsilised võimalused ja arendab oma liidese välja.
Viimase sammuna viis autor eksperimendi läbi, et uurida saadud seadme efektiivsust ja
kontrollida inimese võimet kasutada neid andmeid ettenähtud otstarbel sisestamiseks.
Vastavalt saadud tulemustele sai autor teada, et algorütm Levenberg Marquardt näitab end
paremini kui teised olemasolevad algorütmid. Autori poolt välja töötatud tarkvara uusim
versioon on tõhus vahend BCI-alaste teadusuuringute teostamiseks. Jätkates ANN algorütmide
ja teekide uurimist, on arendatud tarkvara kasutamine jätkusuutlik.
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Mart Reiniku Kooli ja Jaan Poska Gümnaasiumi õpilaste arusaamad akadeemilisest
petturlusest
Johanna Vana, 12. klass
Tartu Jaan Poska Gümnaasium
Juhendaja: Merike Hein (Tartu Jaan Poska Gümnaasium)
Stend 93

Akadeemiline petturlus on tänapäeva koolides tõsine probleem. Inglise keelses kirjanduses
kasutatakse mõiste kirjeldamiseks termineid academic dishonesty, academic cheating ja
academic integrity. Eesti keeles aga akadeemiline petturlus või rahvapäraselt spikerdamine.
(Ligi 2014)
Käesolev uurimistöö käsitleb põhikooli- ning gümnaasiumiõpilaste suhtumist ebaausate
meetodite kasutamisse õppetöö ajal. Uurimistöö eesmärgideks on välja selgitada põhikooli- ja
gümnaasiumiõpilaste arusaamad akadeemilisest petturlusest ning saada uuringus osalevate
õpilaste käest ettepanekud akadeemilise petturluse vähendamiseks. Eestis uuringuid
akadeemilise petturluse kohta on küllaltki vähe. Eelnevalt on seda teemat autori teada
käsitlenud Magnus Ligi (2014), Merili Raudmäe (2015), Marit Sepma (2016) oma bakalaureuse
töödes ning Kadri Ligi (2014) seminaritöös.
Töö koosneb kahest peatükist, kus esimeses antakse ülevaade akadeemilisest petturlusest −
mõiste, liigid. Püütakse vastus leida petturluse põhjustele ja samas ka vähendamise
võimalustele. Teises osas selgitatakse ja analüüsitakse uurimistöö raames läbiviidud
küsimustiku tulemusi.
Töö eesmärgiks oli välja selgitada, kui teadlikkud on põhikooli ja gümnaasiumi õpilased
akadeemilisest petturlusest. Läbi viidud uuringu tulemusena selgus, et uuringus osalenud
õpilaste arusaamad akadeemilisest petturlusest on sarnased. Põhjustena, miks kasutatakse
ebaausaid võtteid, toodi välja liiga rasked tööd, ajapuudus ning laiskus. Uuringus osalenud
õpilaste jaoks on ebaausate meetmete kasutamine töö ajal vale, kuid siiski peaaegu kõik
õpilased, kes uuringus osalesid, on elus vähemalt korra õppetöös petmist kasutanud. Nende
arvates on akadeemiline petturlus laialt levinud, sest hindeid peetakse teadmistest tähtsamaks.
Liiga suur koormus ning motivatsiooni puudus annavad selleks põhjuse. Nii põhikooli kui ka
gümnaasiumi õpilaste arvates tuleks akadeemilise petturluse vähendamiseks muuta
õpikeskkonda, vähendada tööde mahukust ning õpetajad peaksid tööde koostamise ajal
tähelepanelikumad olema.
Autori arvates tuleks teemat tulevikus edasi uurida, et tõhusamalt mõista akadeemilise
petturluse olemust koolides ning leida efektiivseimaid meetodeid selle vähendamiseks.
Käesoleva uurimistöö piiranguks oli väike õpilaste hulk. Kindlasti tuleks edasised uuringud läbi
viia suurema hulga ning erinevate (v.a algklassid) kooliastmete õpilaste seas, et leida erinevaid
seisukohti ning saada praegusest mitmekülgsemaid tulemusi.
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Lentiviirus-laadsete partiklite elutsükli inhibeerimine galeeniliste vedelpreparaatide abil
Martti Vanker, 12. klass
Hugo Treffneri Gümnaasium
Juhendajad: Eva Žusinaite (Tartu Ülikool),
Saima Kaarna (Hugo Treffneri Gümnaasium)
Stend 94

HIV (Human Immunodeficiency Virus) kandjateks hinnati 2015. aastal 36,7 miljonit inimest. HIV1 nakkuse tulemusena kujuneb inimesel lõpuks AIDS (Acquired ImmunoDeficiency Syndrome).
HIV-1 ei ole organismist täielikult kõrvaldatav, viirust saab aga efektiivselt kontrolli all hoida
HAART (Highly Active AntiRetroviral Therapy) abiga.
Uusi antiretroviraale on vaja välja töötada mitmel põhjusel. Esiteks kujuneb HIV-1 viirusel
aegamööda välja resistentsus teatud raviainete vastu. Teiseks on mitmetel antiretroviraalidel
ebameeldivad/ohtlikud kõrvaltoimed. Kolmandaks ei ole HAART ravi kõrge hinna tõttu
kättesaadav arengumaades, kus HIV kandjate arv on kohati suurim. Looduslikud ühendid
saaksid pakkuda lahendust nendele probleemidele.
Antud uurimistöös uuriti valitud taimsete preparaatide võimalikku antiretroviraalset mõju
lentiviirus-laadsetel partiklitel (VLP), mis kujutavad endast ohutut HIV-1 põhjal valmistatud in
vitro katsemudelit.
Viiruspartiklid valmistati Virapower™ Lentiviral Expression Systems komplekti kasutades. Üks
osa kasutatud taimsetest preparaatidest valmistati töö autori poolt TÜ Farmaatsia instituudis
prof. Ain Raali juhendamisel, teine osa preparaate varuti apteegist. Enne preparaatide mõju
uurimist katsemudeliel uuriti preparaatide tsütotoksilist efekti. Järgnevalt uuriti tinktuuride
inhibeerivat toimet VLP-de elutsüklile. Uurimistöö eksperimentaalset osa teostati perioodil
2016 august kuni 2017 mai Tartu Ülikooli Tehnoloogiainstituudis.
Uurimistöö käigus saadi järgnevad tulemused:


Valimis olnud kaheksast taimsest preparaadist kolm olid võimelised märgatavalt pärssima
HIV-1 VLP-de elutegevust rakukultuuri tasandil. Need on teekummeli, lõhnava kummeli ja
purpur-siilkübara tinktuurid, mis on toimelt kohati võrdväärsed meditsiinis kasutatavate
antriretroviraalidega nagu nevirapine.



Teekummeli ja lõhnava kummeli etanooltõmmiste antiretroviraalsed omadused olid väga
sarnased. Sellegipoolest on seni rahvameditsiinis ja üldiselt palju rohkem ära märkimist
pälvinud teekummel.



Nii autori valmistatud musta pässiku tinktuur kui käsimüügis olev preparaat Befungin ei
avaldanud HIV-1 VLP-dele märgatavat mõju.

Uurimistöö käigus saadud tulemuste põhjal saaks viia läbi edasisi uuringuid. Vaja oleks määrata
ja ekstraheerida lentiviirus-laadsetele partiklitele mõju avaldanud preparaatidest toimeained
ning uurida nende täpsemat toimemehhanismi.
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Eesti ratsasportlaste teadlikkus preist, luukillust ja laminiidist ning nende haiguste
ravimeetoditest
Monika Varter, 12. klass
Gustav Adolfi Gümnaasium
Juhendaja: Auli Reitel (Gustav Adolfi Gümnaasium)
Stend 95

Prei, luukild ja laminiit on kergesti tekkivad haigused, kuid pikaajaliselt ja raskesti ravitavad.
Kuna ratsaspordis on hobuste jalad väga tugevalt mõjutatud ning suure koormuse all, siis
otsustaski autor just nimelt nendega kaasnevaid vigastusi uurida. Käesolevas töös käsitletud
haigused on „ratsamaailmas“ väga aktuaalsed. Autoril on tekkinud teema vastu suurem huvi,
sest omab hobust, kes põeb nii luukildu kui ka preid. Uurimistöö eesmärk oli välja selgitada Eesti
ratsasportlaste teadmised kolmest jalahaigusest, milleks on prei, luukild ning laminiit.
Töö teoreetilises osas antakse ülevaade hobuse anatoomiast, lähemalt räägitud jalahaigustele
vastavatest haiguspiirkondadest ehk nahast, luudest ja kapjadest. Samuti on süvendatult lahti
seletatud prei, luukillu ning laminiidi olemus ning nende ravi. Uurimuslik osa põhineb Eesti
ratsasportlaste seas läbi viidud küsitlusel. Küsitlusele vastas 151 ratsasportlast ning esindatud
olid kõik Eesti ratsaspordi vanuseklassid, lisaks treenerid.
Enamik sportlasi on vähemalt üle viie aasta ratsutanud ning kõige rohkem on nad kokku
puutunud prei ja luukilluga. Parimad teadmised haiguse tekkimise kohta on ratsutajatel luukillu
puhul. Prei haiguse korral on vastajatel kõige tugevamad teadmised haiguse ära tundmisel ja
ennetamisel. Kõige paremini oskavad sportlased ravida laminiiti.
Kõige enam valiti prei tekketeguriks niiskust, tundemärgiks korpade teket ja ravimeetmeks
igapäevast puhastamist. Luukillu kõige sagedasemaks tekketeguriks osutus lüüa saamine,
tundemärgiks paistes liigesed ning ravimeetmeks veterinaari poole pöördumine. Laminiidi
populaarseimaks tekketeguriks osutus ületoitumine, tundemärgiks hobuse vastumeel edasi
liikuda ja ravimeetmeks kabjamehhanismi toetamine.
Käesoleva uurimistöö teemat võiks kindlasti edasi uurida ja seda juba praktilise töö näol.
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Kuressaare jahisadama faarvaatri vallide ja Laiamadala linnustik ja selle muutused
aastatel 2000-2017
Torm Vatsfeld, 9. klass
Saaremaa Ühisgümnaasium
Juhendajad: Inge Vahter (Saaremaa Ühisgümnaasium),
Mati Martinson (Sõrve Linnujaam)
Stend 96

Kogu maailmas on tehismaastikud saamas paljudele lindudele kadunud looduse aseaineks.
Üheks selliseks inimtekkeliseks tehismaastikuks on Saaremaal Kuressaare lähistel asuvad
Kuressaare jahisadama faarvaatri vallid, mis ehitati 1998. aastal. Faarvaatri vallide lähedal asub
9,8 hektari suurune laid – Laiamadala saar. Mõlemad alad on lindudele väga sobilikuks elu- ja
pesitsuspaigaks ja kuuluvad Kuressaare hoiuala koosseisu. Analüüs tehti varasemate andmete
ja kahel viimase suvel autori osalusel läbiviidud linnustikuvaatluste tulemuste baasil
Eesmärkideks seati:




Anda teoreetiline ülevaade Kuressaare faarvaatri ehitusprotsessist, faarvaatri süvendamise
vajalikkusest, süvendamisest ja selle võimalikust mõjust linnustikule.
Iseloomustada inimtekkelistele vallidele linnuliikide elamaasumist ning leida ja tuua välja
potentsiaalseid riske ja häirivaid faktoreid jms lindude pesitsemisele.
Võrrelda Kuressaare jahisadama faarvaatri vallide ja Laiamadala linnustikku aastatel 20022017 ning tuua välja suuremad kõikumised ja muutused liikide ning isendite arvukuses ja
selgitada võimalikke põhjuseid.

Uurimusega taheti kontrollida järgmisi hüpoteese:




Linnud kohanevad inimtekkelise elupaigaga üsna kiiresti.
Lindude häirimisel võivad linnukolooniad ümber asuda lähedalasuvale sobivamale
pesitsusalale.
Laiamadalal tekkiva roostiku laienemise ärahoidmiseks tuleks seal karjatada.

Liike täheldati sellel aastatuhandel Laiamadalal 26 ning vallidel 25 (kokku 36). Neist suurima
arvukusega liigid on kormoran, hõbekajakas ning naerukajakas. Küllaltki suured on ka
kühmnokkluige ja rand- ning jõgitiirude kolooniad. Ohus otseselt ükski liik ei ole, kuid suurt
langust on näha kormorani ja hõbekajaka puhul.
Kõik eesmärgid täideti, kuid inimtegevuse mõju ja ka edasist suhet Laiamadala ja vallide vahel
tuleks uurida, kuna hetkel on tegu ikkagi uue kooslusega ning muutuda võib veel nii mõndagi.
Uurimistöös on kuni 2017. aastani tehtud võimalikult täpne ülevaade, mis annaks koos
kaitsekorralduskavas välja tooduga hea võrdluspunkti ja aluse ka edasistele uuringutele.
Hüpoteesidest leidsid kinnitust esimesed kaks. Selgelt on paljude liikide puhul näha
inimtekkeliste vallide eelistamist Laiamadalale. Karjatamise vajalikkus ja tasuvus on mõlemad
kaheldavad, kuna erilist roostumist Laiamadalal toimumas ei ole ja kohati roostik isegi väheneb
ning karjatamist viidaks läbi küllaltki lühikese perioodi vältel. Samas on seisukohti, et olukord
võib kiiresti muutuda ja roostik võtab kiiresti saare enda alla.
Edasipidi tasuks lisaks pesitsusloendustele ka täpsemalt jälgida inimtegevust ja karjatamise
mõjusid ala linnustikule, taimestikule ja ka üldisele pildile osana Kuressaare linnast.
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Kadrina Keskkooli siseruumide õhu mikrofloora ning selle sõltuvus ruumide suhtelisest
õhuniiskusest ja õhutemperatuurist
Annika Viiksaar, 12. klass
Kadrina Keskkool
Juhendajad: Siret Pung (Kadrina Keskkool),
Lele Liiv (Rakvere haigla)
Stend 97

Siseruumide õhus leidub alati mikroorganisme, peamiselt baktereid ja hallitusseeni, mis
moodustavad õhu mikrofloora, mis sõltub enamasti suhtelisest õhuniiskusest ja
õhutemperatuurist, aga ka ventilatsioonist, õhuliikumisest, inimeste arvust ruumis ja ruumi
üldisest seisukorrast. Ruumide sisekliima kvaliteet on väga oluline inimeste tervise seisukohast
ning koolis seotud otseselt ka õpilaste õppeedukusega.
Uurimistöö praktilise osa eesmärgiks oli uurida ja hinnata Kadrina Keskkooli siseruumide õhu
kvaliteeti erinevatel aastaaegadel mikrofloora, suhtelise õhuniiskuse ja õhutemperatuuri põhjal
ning selgitada välja nende omavahelisi seoseid ja võrrelda töö tulemusi Kohila Gümnaasiumis
2011. ja 2012. aastal T. Tindi tehtud vaatlustega.
Vaatlused tehti 2016. aasta novembris ning 2017. aasta veebruaris ja aprillis ning peale maja
ventilatsioonisüsteemi uuendamist 2017. aasta novembris. Kokku võeti ja analüüsiti 176
õhuproovi 22 vaatluspaigast. Vaadeldi eraldi hallitusseente ja bakterite hulka, samuti kogu
mikroorganismide koosseisu. Mikrofloora uurimiseks kasutati Kochi lihtsadestusmeetodit
agarsöötmele, suhtelist õhuniiskust ja õhutemperatuuri mõõdeti Vernier’ andmekoguja ja
sensoritega.
Tulemused. Kõige rohkem mikroobe oli nii Kadrina kui ka Kohila kooli siseruumide õhus üldjuhul
kevadel, sest kevadel on suurem õhutemperatuur ja suhteline õhuniiskus. Kõige vähem
mikroorganisme oli inglise keele klassi õhus, kõige rohkem tüdrukute pesuruumis ning
hallitusseeni oli kõige rohkem maneeži õhus. Mikroobide arv on üldjuhul tunni alguses suurem
kui tunni lõpus, kuna mikroobid sadestuvad pindadele, kui ruumis on vähe liikumist.
Seaduspära, et mida rohkem on klassiruumis inimesi, seda kõrgem on mikroobide arv ruumi
õhus, kehtis peamiselt vene keele ja geograafiaklassis. Kehtis seaduspära, et suurema suhtelise
õhuniiskusega, aga mitte õhutemperatuuriga ruumide õhus, on rohkem mikroobe. Mitte
üheski vaadeldud klassiruumis ei vastanud suhteline õhuniiskus koolidele kehtestatud
tervisekaitsenõuetele, mida võisid põhjustada ventilatsioonisüsteemi töö häired ja/või selle
ebaefektiivne kasutamine. Pärast ventilatsioonisüsteemi uuendamist olid 2017. aasta
novembris valdavalt nii mikroobide arv, suhteline õhuniiskus kui ka õhutemperatuur kõrgemad
kui 2016. aasta novembris.
Õhu mikrofloora on pidevas muutumises, mistõttu on otstarbekas ka tulevikus analoogseid
vaatlusi korrata, et saada objektiivsemat pilti ja võrdlusandmeid ning võimaluse korral määrata
ka mikroobide liike, pöörates tähelepanu patogeensetele bakteritele ja allergiat põhjustavatele
hallitusseentele. Samuti on tähtis jälgida ja reguleerida õpperuumide õhuniiskust koolimajas.
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Rehabilitatsioon Eesti vanglates
Ketlin Virumäe, 12. klass
Hugo Treffneri Gümnaasium
Juhendajad: Aare Ristikivi (Hugo Treffneri Gümnaasium)
Stend 98

Minu uurimistöö teemaks on rehabilitatsioon Eesti vanglates. Sotsiaalse rehabilitatsiooni ehk
taasühiskonnastamise eesmärgiks on endiste vangide ühiskonda tagasipöördumise
hõlbustamine, õiguskuulekuse ja toimetuleku suurendamine ning kuritegevuse vähendamine.
Antud teema on ühiskonnas aktuaalne. On küsimuse all, kuhu paigutada vabanenud vangid,
kuidas muuta vangid taas õiguskuulekateks kodanikeks ning kuidas vähendada kuritegevust
üldiselt. Kuna antud küsimused on väga olulised, soovisin vangide rehabilitatsiooni rohkem
analüüsida ning end antud teemaga rohkem kurssi viia. Samuti on vanglasüsteem
õigussüsteemiga seotud ning kuna soovin õigusteadust edasi õppima minna, on vanglasüsteemi
tundmine asjakohane.
Uurimuse läbiviimiseks oli mul püstitatud kaks uurimisküsimust: millised on Eesti vanglate
rehabilitatsioonitegevused ja millised on õpilaste arusaamad vangide taasühiskonnastamisest.
Oma uurimistööga jõudsin järeldusele, et Eesti vanglasüsteem on suuremal või väiksemal
määral seotud taasühiskonnastava eesmärgiga ning vanglas tehtavad rehabilitatsioonitegevusi
on palju. Kõik algab vangi saabumisel vanglasse, kus temaga hakkavad tegelema spetsialistid
vastavalt täitmiskavale. Samuti aitab vangla spetsialiseerumine sarnaste probleemidega
vangidel paremini ühiskonda naasta. Lisaks on vanglas loodud mitmeid võimalusi, et vangid
saaksid end tunda tavaliste inimestena. Näiteks on võimalus teha tööd ning õppida, tegeleda
vabaaja- ning usutegevustega ning vange on võimalus külastada, mis aitab hoida suhteid pere
ning sõpradega.
Kuigi infot vanglasse tagasisattumise ning rehabilitatsiooni efektiivsuse kohta leidub vähe, on
kümne aastaga vangide arv vähenenud poole võrra ning see näitab, et vanglas tehtavad
rehabilitatsioonitööd on resultatiivsed. Arvan, et vangide rehabilitatsiooni teemal võiks edasi
uurida, kui tihti satutakse vanglasse tagasi ning muud statistikat, mis näitaks rehabilitatsiooni
resultatiivsust Eesti vanglates.
Õpilasküsitluses selgus, et õpilaste arvates on rehabilitatsioon vajalik, kuid sellele ei pöörata
Eestis piisavalt tähelepanu. Samuti arvati, et ligi pooled vabanenud vangidest satuvad vanglasse
tagasi ning seda 6-12 kuu jooksul. Kõige suurem põhjus, miks vanglasse tagasi satutakse, oli
õpilaste arvates vana elustiili jätkamine, kuid lisati, et see võib olla tingitud ka tööpuudusest,
halbadest suhetest pere ja lähedastega ning et ühiskond ei võta vange hästi vastu.
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Karula järve vaba veepeegli suuruse hindamine välivaatluste ja AutoCad programmi abil
Eeva Vitsut, 9. klass
Viljandi Paalalinna Kool
Juhendajad: Ave Vitsut (Viljandi Gümnaasium),
Mariann Mitt (Viljandi Paalalinna kool)
Stend 99

Eestis on väikejärvede eutrofeerumine levinud probleem, sageli väheneb järvede pindala. Seda
oli märgata eelvaatluste käigus ka Karula järve lõunapoolses otsas.
Käesoleva uurimistöö eesmärgi kohaselt määrati 2015. ja 2016. aastal Karula järve vaba
veepeegli pindala ja vaadeldi järve kinnikasvamist mõjutavaid tegureid. Hüpoteetiliselt hõlmab
vaba veepeegel ⅔ järvest, levinuim suurtaim on pilliroog ning inimasustus on suurendanud
fosfori- ja lämmastikuühendite hulka vees.
Välivaatlused teostati 2015.-2017. aastal. Vaba veepeegli pindala kaardistati sõites kanuuga
vaba veepeegli piiril, kasutades marsruudi dokumenteerimiseks Polar spordikella ning Google
Maps kaardirakendust. Pindala hinnati programmiga AutoCad. Vaadeldi taimede veepealsete
osade levikut ja taimeliike. Valmisid fotokogud videotena kaldavööndist. Hinnati vee keemilisi
parameetreid Aquanal Ökotest veeanalüüsikomplektiga. Kirjeldati inimasustust järve
ümbruses. Töö referatiivses osas käsitleti eutrofeerumist mõjutavaid tegureid ning kirjeldati
Karula järve kirjandusallikate põhjal.
Töö tulemusel selgus, et järve üldine pindala on viimase poole sajandi jooksul vähenenud 20,9
ha-ni ja vaba veepeegel moodustab sellest 18,3 ha, mis on 88%. Sellega lükati ümber hüpotees,
et vaba veepeeglit on vaid ⅔ ning vaba veepeegli pindala pole võrreldes 1952.aasta andmetega
oluliselt vähenenud. Levinuimaks suurtaimeks osutuski uue liigina pilliroog, kuid selle kõrval oli
ohtralt ka kollast vesikuppu ja järvkaislat. Kinnitust ei leidnud hüpotees fosfori- ja
lämmastikuühendite kõrge taseme ja märgatava inimmõju kohta. Selgus, et toitainete sisaldus
vees on madal ja otsest saastet ei esine, küll aga viitas ammooniumühendite kõrge sisaldus
lagunevate orgaaniliste ainete rohkusele järve lõunapoolses osas. Ulatuslikku tugevat inimmõju
kaldapiirkonnas ei täheldatud.
Mõne aasta pärast korratavad vaatlused annaksid ülevaate järve arengust ja võimaldaksid
planeerida veekogu edasist kasutust.

165

Jim Ashilevi „Ma olen elus olemise tunne“ ja Douglas Coupland´i „X-generatsioon: lood
kiirenduskultuurile“ võrdlev analüüs
Andra Värnik, 12. klass
Jõgevamaa Gümnaasium
Juhendaja: Ülle Lääne (Jõgevamaa Gümnaasium)
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Uurimistöö eesmärk oli leida kahe pealtnäha samateemalise romaani erinevusi ja sarnasusi.
Käesoleva töö tulemuste saamiseks kasutati raamatuid „Ma olen elus olemise tunne“ ja „Xgeneratsioon: lood kiirenduskultuurile“. Mõlemaid romaane analüüsiti raamatu analüüsi
kategooriate alusel ning tulemusi võrreldi.
Läbiviidud töö käigus saadi teada, et teostes esineb palju sarnasusi: mina-jutustus,
süvategelastena kolm sõpra, romaanid koosnevad kolmest osast, kõrvalteemadena erinevad
suhted, võrdlused, detailsed kirjeldused ja väiksemad sarnasused. Kuigi probleemistik on
sarnane – rahulolematu inimene lahendust otsimas – , on ideestik erinev. „Ma olen elus olemise
tunne“ on noorteromaan ning kujutab noormehe elu selle võlude ja valudega. Peategelase
probleem on vaimne ja seisneb elu mõtestamises. Lahenduseks on elu uue pilguga vaatamine,
elu kulgemise hindamine. „X-generatsioon: lood kiirenduskultuurile“ on raamat, mis
populariseeris väljendi „X-generatsioon“. Teos kujutab põlvkonnale omaseid tundmusi ja
probleeme. Romaani lahenduseks on elumuutva otsuse vastu võtmine ning uue elukutse
valimine.
Tulemustest saab järeldada, et kuigi romaanidel on palju väliseid sarnasusi, on ideestik siiski
erinev. Ühel juhul innustab autor inimesi elu hindama, teisel juhul julgustab autor muudatusi
ette võtma.
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Sotsiaalmeedia mõju Z-generatsiooni suhtlusele ja vaimsele enesetundele
Christina Värno, 11. klass
Tartu Jaan Poska Gümnaasium
Juhendaja: Katriin Valdre (Tartu Jaan Poska Gümnaasium)

Uurimistöö autor leidis uurimise käigus vastused töö kirjutamise alguses esitatud
probleemidele ja küsimustele. Uurimistöö tulemusena selgus, et Z-generatsiooni noorte
sotsiaalmeedia kasutusharjumuste ja vaimse enesetunde vahel on tugev korrelatsioon.
Sotsiaalmeedia rohke kasutamine kutsub noortes esile negatiivseid tundeid, mis võivad viia
mitmete meeleolu- ja ärevushäireteni. Samuti hävitavad suhtlusvõrgustikud oma moonutatud
maailmaga noorte enesekindlust ja sära. Noored arutlesid, et sotsiaalmeedia kasutamine on
kaasa toonud keskendumisraskused ja stressi. Samas on erinevatel platvormidel mitmeid
positiivseid külgi – noored leiavad inspiratsiooni ja motivatsiooni, võimaldab kergemalt suhelda
sõpradega ning levitada positiivseid kampaaniaid.
Autor sai uurimise jooksul teada, et sotsiaalmeedia mõjutab noorte omavahelist suhtlust.
Paljud Z-generatsiooni esindajad peavad end sotsiaalmeedias julgemateks suhtlejateks, sest
see on isoleeritum ja „turvalisem“. Samas nõustusid noored, kes sotsiaalmeediast mõneks ajaks
loobusid, et see võimaldas neil sõpradega rohkem suhelda, muutis neid lähedasemaks ja nad
õppisid oma kaaslasi paremini tundma.
Uurimuse kirjutaja leiab, et töö tulemused oleksid kindlamad ja paikapanevamad, kui
küsitlusele vastajate arv ja valik oleks olnud suurem ja mitmekesisem. Gruppidevahelised
võrdlused oleks täpsemad, kui noorte arv gruppides oleks võrdsem. Samuti oleks autor võinud
leida rohkem osalejaid katsesse, et saada usaldusväärsemad resultaadid.
Töö autor on veendunud, et on oluline töö tulemusi Z-generatsiooni noortega jagada.
Uurimistöö põhjal on võimalik välja töötada võimalusi teavitustööks ning noorte harimiseks.
Uurimust võiks kindlasti edasi arendada just teavitustöö suunas, toomaks noorteni infot
sotsiaalmeedia positiivsetest ja negatiivsetest külgedest, eakaaslaste seisukohtadest,
kogemustest ning julgustamaks noori enda sotsiaalmeediaharjumusi analüüsima.
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