
Võru Gümnaasiumi õpilaste uurimis- ja praktilised tööd 

 

UT – uurimistöö; PT – praktiline töö; ÕF – õpilasfirma 

2021 

Töö liik Töö pealkiri 

UT Katmikaladel kasvatatud köögiviljade nitraadisisalduse võrdlus sügisest kevadeni Võru Maksimarketi kaubavaliku näitel 

UT Isiklik areng rattaspordis 

UT Hindriku talu lugu 

UT Hugo Raudsaare kujunemine astronoomiks 

UT Küülikute kasvu ning arengu vaatlemine ning nende ristamine karvavärvi variatsioonide mitmekesistamiseks 

UT Võru kauplustes müüdavate mineraalvee liikide päritolu, keemilise koostise ja omaduste võrdlus 

UT Võru Gümnaasiumi õpilaste distantsõppe kogemused 2020. a kevadel 

UT Aktiivsus- ja tähelepanuhäirete sümptomite levik Võru Gümnaasiumis ja nende mõju õppimisele 

UT Võru Gümnaasiumi õpilaste teadlikkus e-ainetest 

UT Nikotiini toimest inimesele, kättesaadavusest ning tarbimisest Võru Gümnaasiumi täisealiste õpilaste näitel 

UT Energiasäästmisvõimalused koduses majapidamises 

UT COVID-19 mõju Võrumaa majutusasutustele 2020. a suveperioodil 

UT Võru Gümnaasiumi õpilaste töötamise põhjused ja seos õppeedukusega 

UT Murdmaasuusataja energiabilansi analüüs 

UT Võru Gümnaasiumi õpilaste esinemisärevus ning uurimis- ja praktiliste töödega seotud hirmud ja kogemused 

UT Vodi pere pärimuslood 

UT Võrumaa põhikoolide III astme õpetajate teadlikkus autismist ja aktiivsus-tähelepanu häirest 

UT Obsessiiv-kompulsiivse häire sümptomite esinemine gümnaasiumiealiste noorte seas 

UT Võru Gümnaasiumi õpilaste teadlikkus e-ainetest 

UT Psühhosomaatiliste sümptomite avaldumine Võru Gümnaasiumi 11. ja 12. klasside noorte seas 

PT Ronimisseina ehitus 

PT Sisedisain 3D-programmidega 

PT Võrumaa orienteerumispäevaku ettevalmistamine ja korraldamine 

PT Füüsikaolümpiaadi 2015-2020 aastate gümnaasiumiastme piirkonnavoorude eksperimentaalülesannete lahendusvideod 

PT Hõbedast sõlg rahvuslike ornamentidega 

PT Erumajor August-Richard Uderi mälestused erinevatest aegadest 



PT Sõmerpalu mõisa avastusraja loomine 

PT Koera treenimine agility treeningvõistlusteks 

PT Heategevusüritus „Seiklus ratastel-rõõm toob rõõmu“ 

PT Moekollektsioon taaskasutatud materjalidest 

PT Edwardi ajastust inspireeritud kleit 

PT Võru Spordikeskuse staadioni kergejõustikurekordite kogumine ja nende esitlusstendi kavandamine 

PT Installatsioon Koreli oja äärsest prügist 

PT Kirjanduslik jalutuskäik Võrus 

PT Pildiseeria “Maalid peegeldustest” 

PT Käigupõhise strateegiamängu loomine Unity mängumootoris 

PT Omaloominguliste laulude kogumiku väljaandmine 

PT Perekonna retseptiraamat 

PT Õppevideod füüsikas 

PT Loodusest inspireeritud seinamaaling 

PT Stirlingi mootori ehitamine ja selle arendamine 

PT Lühifilm tänapäevasest kadrisantimisest Karula rahvuspargis 

ÕF Teex - teekuubikud 

ÕF Cleaker - jalanõude puhastuskomplekt 

ÕF Rääg - taaskasutatavad majapidamislapid 

ÕF Pölt - püksirihmad 

ÕF MAITSE - magus hummus 

ÕF RiidEST - taaskasutatud materjalidest riided ja aksessuaarid 

ÕF Kofu - kehakoorijad ja silmapadjad 

ÕF Seenix - seeneämber 

ÕF ProEggo - proteiinipulbrid 

ÕF Pelu - kaardimäng "Jutu-Libesti" 

 


