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INFOLEHT 

12.-16. märtsil 2012 toimus Soomes, Suomutunturis Balti Cup mäesuusatamises. Liis Urman (8.a kl) saavutas seal 

8. koha. Eesti meistrivõistlustel saavutas Liis II koha. 

30. märtsil 2012 toimus Põlva Keskkoolis 3.-4. klassidele maakondlik viktoriin "Tea ja tunne" teemal „Muusika meie      

ümber“. Põlva ÜG võistkond saavutas II koha. Võistkonda kuulusid Kairiin Märtson (4. kl), Robin Põvvat (4. kl), Johanna 

Laanoja (3. kl), Rainer Jüriöö (3. kl). Õpilasi juhendas Ester Kalder. 

maakondlikul 7.-8. klasside saksa keele olümpiaadil edukalt esinenud õpilasi: 

maakondlikul viktoriinil “Tea ja tunne” edukalt esinenud õpilasi: 

ühiskonnaõpetuse olümpiaadil edukalt esinenud õpilast: 

Põlva Ühisgümnaasiumi 9. klassi õpilane Hanna-Kaisa Jallai tuli Eesti 2012. aasta ühiskonnaõpetuse meistriks nii      

gümnaasiumiosas kui ka põhikooli osas ja tuli absoluutarvestuses hõbemedalile. 

26. märtsil 2012 toimub Põlva Keskkooli Põlvamaa 7.-8. klasside saksa keel olümpiaad. Põlva ÜG õpilastest saavutasid         

7. klasside arvestuses III koha Marimal Tilk (7.a) ning 8. klasside arvestuses Iveete Leht (8.b) I koha ja Kristjan Kahar (8.c) 

II koha. Õpilasi juhendas Maive Zolgo. 

mäesuusatamise meistrivõistlustel edukalt esinenud õpilast: 

Põlvamaa osavaima korvpalluri võistlusel edukalt esinenud õpilasi: 

Põlva maakonna osavaima korvpalluri võistlustel saavutasid Põlva ÜG õpilased järgnevad kohad: Rutt Kahre III koht, 

Elari Vanahunt II koht, Alvar Tint III koht, Birgit Saarnits II koht, Vaivika Nikandrova I koht. 

maakondlikul 7. klasside inglise keele olümpiaadil edukalt esinenud õpilasi: 

12. aprillil 2012 toimus Ahja Keskkoolis Põlvamaa koolide 7. klasside inglise keele olümpiaad. Põlva ÜG õpilastest jagasid 

3.-4. kohta Lota-Loviisa Rohtla ja Rando Hinn, 6. koha sai Iiris Tähemaa. Õpilasi juhendasid õpetajad Ülle Sarapik, Siiri 

Joosep, Viive Lätt. 

Viktoriinil “Noored Euroopa metsades” edukalt esinenud õpilasi: 

4. aprillil toimus metsandusliku viktoriini “Noored Euroopa metsades”. Euroopa riikide metsanduse, looduskaitse ja       

korralduse teemadel võistlesid 170 võistkonda 50-st koolist. Põlva ÜG võistkond Samblanuusutajad jagas üldkokkuvõttes           

4.-6. kohta Juuru ja Kohila gümnaasiumiga. Võistkond Virsik jagas 19.-23. kohta.  

Foto: pilt.delfi.ee 
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Õppekäik Aegviidu looduskeskusesse 

10.b klassi õpilased käisid 27. veebruaril õppekäigul     

Aegviidu looduskeskuses. Sõit oli pikk ja väsitav (kokku    

peaaegu 3 tundi), kuna see asub Põhja-Eestis. Loodus-

keskuse juht Tiina Paltser jagas meile palju teadmisi 

röövlindudest ja seletas meile metsamehe tööriistade    

tööpõhimõtteid. Metsamehe peamised mõõteriistad on 

järgmised: klupp, suunto, lihtrelaskoop ja juurdekasvu-

puur. Meile näidati ka erinevate puude seemneid, saime 

teada puude kasutusalasid, kust ei puudunud ka          

mõningad üllatusmomendid – näiteks vaiku on kasutatud 

hammaste pesemiseks. Huvitav oli täita magnetitega  

metsaringi, mille mets läbib terve oma elu jooksul –     

istutamisest kuni mahavõtmiseni. 

 

Peale infotundi suundusime juba ise metsa. Ligi 40% Eesti 

pindalast on kaetud metsaga ning sellest omakorda 38%   

kuulub riigile. Metsas liikudes nägime palju loomajälgi –    

kitse, jänese, orava ning algul arvates isegi hundi jälgi, kuid  

tegelikult kuulusid viimased jäljed koerale. Edasi liikudes 

seletas meile juht Tiina, kuidas peab metsa hooldama, et   

kasvaksid ilusad ja sirged männid. Mingi aeg liikusime mööda 

presidendi suusarada - Konstantin Päts avas selle suusaraja 

ning Arnold Rüütel on seal lähedal Jänedal koolis käinud.  

Meile anti ka kolm praktilist ülesannet. Esimeseks pidime ära 

mõõtma, arvutama ümbritseva ala 1 hektari rinnaspindala. 

Seda ülesannet aitasid sügavas lumes sumades täita Birgit, 

Siim ja Martin. Saime teada, et 1 hektari peale kokku on   

umbes 8700 puud. Puu kõrgust karjapoisi meetodil määras 

Eleriin – selleks pidi ta kõndima puust nii kaugele, et nägi 

tagurpidi jalgevahelt vaadates puu latva. Seejärel tuli kõndida 

umbes meetriste sammudega puuni. Saadud sammude arv 

ongi puu enda ligikaudne kõrgus. Kolmas praktiline ülesanne 

anti meile kõigile. Kõik pidid leidma sellise männi, mille    

vanus vastaks meie endi vanusele. Männi vanust saab      

määrata nii, et tuleb ära lugeda puu oksaringid ning lisada 

juurde veel 3 aastat. 

Päris põnev oli liikuda oosidel, sinna jõudmiseks tõusime   

esmalt 30 meetrit üles mäkke. Sealne mets on vääriselupaik 

loomadele ja lindudele ning seda kinnitasid ka vääriselupaiga 

tunnused, mida me ka nägime. 

Lõpetuseks kogunesime koos kibuvitsateed jooma ja 

enda kaasa võetud saiakesi sööma. Muljetasime meie 

teekonnast ning tänasime meie saatjat sel matkal. 

Sellega oli meie reis lõpule jõudnud ja pärast bussiga 

toimunud viperust (buss oli korralikult lumme kinni 

jäänud) startisime tagasi koduteele.  

Matk meeldis meile kõigile ja tõdesime, et õppekäik 

oli tore ning väga informatiivne. Kindlasti saime 

juurde ka mõningaid praktilisi oskusi, mida tulevikus 

metsas vaja võib minna.  

 

Meelis Valge, Hanna Heinla, Merilyn Asi 

10.b klassi õpilased 



 

Aprillikuu kolmanda päeva veetsid ligi 

nelikümmend Põlva ÜG õpilast       

huvitaval ekskursioonil Tallinnas.  

Väljasõit oli kell 7:30 kooli juurest. 

Kõik olid unised ning sombune ilm ei 

teinud tuju rõõmsamaks. Maanteed 

kattis jää ning kohati tuiskas isegi 

lund. 

Bussitäis õpilasi jõudis sihtkohta kell 

11. Kohe tormasime Riigikokku,      

l äb i s im e  t u r v a ko n t ro l l i  n i n g            

ekskursioon võiski alata. 

Alustuseks räägiti Toompea lossi       

ajaloost. Saime teada, et seal oli varem 

vangla. Järgmiseks viidi meid saali, 

kus oli äsja riigikogu istung lõppenud. 

Giid esitles meile ka Valget saali, kus 

asub Eesti suurim käsitsi tehtud vaip, 

mille tõstmiseks on vaja kuut tugevat 

meest. 

Vilksamisi nägime ka mõnda          

parlamendisaadikut: Raivo Järvit, 

Peeter Võsa, Aivar Riisalu, Marianne 

Mikkot jpt. Vastasime ka Ene Ergma 

küsimusele, kust me tuleme. 

Edasi suundusime Euroopa Majja, kus 

meile korraldati viktoriin. Parimad 

said ka auhindu. Lisaks jagati       

informatsiooni Erasmus programmi 

ning Europarlamendi kohta. 

Käisime Balti jaamas asuvas kohvikus 

lõunat söömas ning siis suundusime 

AHHAA keskusesse. Viimane oli    

väike, kuid sisaldas huvitavaid      

eksponaate. 

Koduteele asudes oli päike välja    

tulnud ja ilm soojaks läinud. Kõik olid 

väsinud, kuid rõõmsameelsed. Põlvas-

se jõudes oli juba hämar ning         

kõnniteed kaetud ohtlikult libeda  

jääga. 
 

Lembe Kullamaa, 9.b klassi õpilane 

Fotod: Grete Lokko, 9.a klass 
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Päev Tallinnas 

“Lautstark” 

Pühapäeval 15. aprillil toimus Tartus Saksa Kultuuri Instituudis       

saksakeelsete lastelaulude konkursi “Lautstark” Lõuna- Eesti eelvoor. 

Põlva Ühisgümnaasiumit esindasid 2.b klassi õpilased Erki-Erik   

Kaupmees, Mihkel Liivago, Jan-Markus Salum, Samanta Suitsik, 

Melissa Turba ja Markus Villako. Laululapsed astusid üles lauluga 

“Eins, zwei Polizei....”. Jaanuarikuus kui konkurss välja kuulutati algas 

õpetaja Tiina Villako juhendamisel laulusõnade õppimine. Viisi ja    

pillimängu õpetas selgeks õpetaja Ulvi Pern. Kõiki konkursil osalejaid 

tänati aukirja ja maiustustega. Lõppvooru valiti välja igast               

vanuserühmast kaks paremat. Meie küll seekord edasi ei saanud,      

aga lauljad olid väga tublid ja andsid endast kõik. Parim saksakeelne 

lastelauluansambel selgitatakse välja 8. mail Tallinnas Rahvus-

raamatukogus toimuval finaalüritusel. 

Tiina Villako 

Põlva ÜG saksa keele õpetaja 
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Reimo-Taavi Lõbu: HEERINGAS 

Minifirma “LIPS LÄBI” edukas aasta 

Põlva ÜG-s avati sügisel ettevõtlus-

ring. Otsustasime sellega liituda, sest 

tundus huvitav ennast ärivaldkonnas 

proovile panna. 

Minifirma loomine oli üpris keeruline 

protsess. Kõik algas ajurünnakuga, et 

välja valida huvitav idee. Seejärel tuli 

leida firmale nimi, jaotada ametinime-

tused ning koostada põhikiri. Koosta-

tud dokumentatsioon kinnitati       

Tallinnas Eesti „Junior Achieve-

mentis„ ja saadud tegevusluba andis 

võimaluse hakata tegutsema. 

Õnneks tuli meie tegevdirektoril    

Tiinal kohe huvitav idee hakata     

vanadest lipsudest mobiilikotte      

valmistama. Hiljem juba, toote-

arenduse käigus, lisandusid sellele 

lambivarjud, toolikatted ja pihavööd. 

Esimesed tooted valmisid meie mini-

firmajuhendaja õpetaja Anne-Liis 

Tamme  juhendamisel. Kui väike   

vilumus saavutatud, hakkasime juba 

iseseisvalt tööle. 

Põlva kultuurikeskuses-

se jõululaadale  läksime 

juba välja oma esimeste    

toodetega ja müüsime 

päris hästi. Esimesele 

kogemusele järgnes   

põnev  müügikoolitus ja 

osalemine õpilas-firmade 

laadal Tartus „Tasku“ 

äri-keskuses. Alguses oli 

päris kõhe leti taga   

seista, aga iga korraga 

saime suhtlemis- ja   

esinemisjulgust juurde. 

Oma kooli laadale     

küpsetas ime terve 

„meeskonnaga“ „Sooja jäätist“ ja sellel 

oli samuti tõeline menu! 

Tallinnas rahvusvahelisel õpilas-

firmade laadal olime juba nagu „vanad   

kalad“. Osalejate arv (150 firmat nii 

meilt kui välismaalt!) tekitas tõelise 

suurürituse tunde. Seal saime tunda 

tõelist konkurentsi, ärimaailma     

põnevust, tohutult tähelepanu ja   

päeva lõpuks ka rampväsimust. 

Meie boks oli üks kauneimaid ja 

komplimente omanäoliste toodete  

kohta kuulsime pidevalt. Meie ideed 

peeti nii huvitavaks, et isegi „Eesti 

Ekspressi“ ettevõtluslisas mainiti 

meie ideed kui ühte huvitavamat   

õpilasfirmade 20 aastase tegutsemis-

aja jooksul. Lips on ju ainulaadne 

õmblustoode, mis on valmistatud väga 

kallitest ja kaunitest kangastest    

keerulises õmblusprotsessis. Taas-

kasutades ehk andes sellele „uue elu“, 

hoiame kokku olulist ressurssi. Rääki-

mata emotsionaalsest väärtusest,  

mida sisaldab omavalmistatud ese. 

Rahvusvaheline õpilasfirmade laat 

andis palju uusi kogemusi ja peale 

selle oli seal ka ülivahva ja sõbralik 

õhkkond. 

Mida on siis minifirma õppinud aasta 

jooksul? Oli tegus ja huvitav aasta. 

Kindlasti oleme muutunud palju    

julgemaks, saanud hindamatuid    

kogemusi ärimaailmas tegutsemiseks. 

Vähemtähtis pole ka teadmine, kui 

suurt ja olulist rolli mängib müügi-

strateegia ja meeskonnatöö. 

Kuna lõpetame sel aastal 9. klassi, siis 

pole veel kindel, millisesse kooli tee 

meid viib. Üks on aga kindel – kui 

jääme siia kooli, siis tahaksime      

jätkata tegevust juba õpilasfirmas. 

Mõned meie seast mõlgutavad mõtteid 

oma tulevikuplaanid ettevõtlusega 

siduda. Ja kes teab! Võib-olla just 

meie seast sirguvad uued tegijad Eesti 

ärimaailmas! 

Tiina Ilves (tegevdirektor), Janeliis 

Käo (turundusjuht), Liis Tintso 

(tootearendusjuht) ja Anett Simga 

(finantsjuht) 

Stokkeri meistrivõistlused 

Stokkeri Meistrivõistluste 2012 teemaks oli sel aastal ise meisterdatud sõidukid - amfiibautod.  

Konkursile laekus üle 120 töö. Oma töödega pääsesid 28. aprillil toimuvale Stokkeri finaalvõistlusele ka kolm Põlva ÜG 

õpilast: Erik Bleive (6.c kl), Reimo-Taavi Lõbu (6.b kl) ja Rene-Kristjan Jüriöö (6.a klass). Juhendaja Voldemar Ansi. 

Erik Bleive: LOHESILM Rene-Kristjan Jüriöö: VESI ja MAA 

Foto: http://www.ekk.edu.ee/122161 



 

11. aprillil käis 12.a klass oma viimasel füüsika õppereisil, 

hellitavalt kutsudes lõpureisil. Pärast Kaja maitsvat lõuna-

sööki (Suur aitäh Kaja!) alustasimegi teed Tartu poole.     

Ülikoolilinnas ootas meid kõigepealt A. Le Coq'i õlletehas 

koos kogenud giidiga. Õlletootmise ajalugu Tartus ulatub 

1461. aastasse, see on aasta, mil mainitakse esmakordselt 

Tartu suurgildi pruulimiseeskirja (Brauerschragen). Alus 

tänasele A. Le Coq’i õlletehasele pandi 19. sajandil. Nõukogu-

de ajal Tartu Õlletehaseks nimetatud A. Le Coq’i õlletehas sai 

oma praeguse nimetuse ja omaniku 1997. aastal, mil Tartu 

Õlletehas erastati Olvi Oyj poolt ning sai Soome firma tütar-

ettevõtteks. Tänu kogenud giidi põhjalikule õlle tootmise  

kirjeldamisele mõistsime, et tegemist on aeganõudva ja     

keerulise protsessiga, mille tarbeks A. Le Coq kasutab kõige 

kaasagsemat tehnikat, mis saadaval on. Hetkel on A. Le Coq 

Eesti suurim ja vanim joogitootja. Limonaadid joodud,       

sõitsime edasi Tõraverre, Tartu Observatooriumi. 
Tõravere Observatoorium (alates 1995. aastast Tartu  

Observatoorium) avati 1964. aastal 14. septembril. Samal 

aastal varustati observatooriumi ka Baltimaade suurima 

1,5 m teleskoobiga, mille maksumuseks oli 500 000 rubla 

(12 866€, võrdluseks olgu öeldud, et meie mõistes tõeline 

luksusauto Volga maksis ~9000 rubla). Tartu Observatoo-

riumi personali kuulub hetkel 70 töötajat, kellest umbes 

40 on teadurid. Observatooriumis alustasime teleskoobi ja 

selle võimalustega tutvumisest. Teleskoobiga vaatlemine 

ei olegi nii mugav, kui võiks esmapilgul eeldada. Ruumi, 

kus paikneb teleskoop ei köeta, sest soojareostus segab 

vaatlust. Nii tuleb vaatluseid ka -30 külmakraadi juures 

sooritada, sest Eestis kliimas on vaja ära kasutada iga 

vaatluseks sobiv päev. Kuna pimenemist me ära oodata ei 

jõudnud, siis planeete uurisime seekord moodsa           

arvutiprogrammi abil. Programm võimaldas ekraanile 

kuvada erinevaid planeete ja uurida nende kuju ning   

põgusalt ka nende pinnast. 

Sander Pelisaar, 12.a klassi õpilane 
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12.a klassi õppekäik 

10.c klassil oli uue õppeaasta alguses 

võimalik tunniplaanist leida uus tund 

nimega projektitund. Keegi ei osanud 

midagi väga oodata ega oletada. 

Nüüd, kui me oleme tunniga tegemist 

teinud üle poole aasta ja saanud    

endale projektid, millega peame     

tegelema, on kõik palju huvitavamaks 

muutunud! Väike ülevaade sellest, 

mida need projektid endast kujutavad. 

Our Heroes, Our Inspiration -   

Selles projektis räägime me enda  

kangelastest ja tutvume teiste kange-

lastega (teisest kultuuriruumidest). 

Projekt näeb ette videosid ja postreid. 

Vabal ajal suhtleme teiste riikide  

õpilastega. Projekti põhimõte on    

tutvuda erinevate inimeste erinevate 

kangelastega/iidolitega. Projektis  

osalejad laususid ainult häid sõnu ja 

neile väga meeldib nende projekt! 

 

Oops!!! Apps!!! - Selle projekti lõi 

kreeklanna, keda kutsutakse Fofoks. 

Põlva Ühisgümnaasiumist võtab    

sellest projektist osa 8-liikmeline 

rühm. Iga kuu antakse projektist osa 

võtvatele noortele teema, mille põhjal 

nad peavad looma lühifilmi, animat-

siooni või digitaalse jutu. Projekti   

eesmärgiks on arendada noorte      

fantaasiat. Asjaosalistele meeldib  

väga projekt, sest on võimalus luua ise 

midagi uut ja põnevat. 

Crossing the Borders, Feeling the 

Others - Projektis püüame määratle-

da erinevate maade ja kultuuride  

tundeid ja emotsioone. Oleme pidanud 

samuti erinevaid teste ja ülesandeid 

lahendama emotsioonide kohta.     

Projekt on väga tore ning samuti saab 

uusi tutvusi üle maailma. 

 

Hop On, Hop Off - See on üldisemalt 

seotud reisikorraldusega ja planeeri-

misega. Esimene ülesanne oli meil 

anda ülevaade meie riigi transpordist. 

Seda siis nii tekstiliselt kui pildiliselt. 

Järgnevalt tegime juba ise reisiplaani, 

teemal "Puhkusereis Põlvamaal".  

Pidime andma ülevaate, kuhu minna, 

mida teha, kus ööbida jms. Hetkel on 

meil pooleli virtuaalreis, ehk siis    

videoülevaade nendest kohtadest, mis 

olid ka meie reisiplaanis. Tulekul on 

ka selline põnev asi nagu web chat 

teiste riikide meeskondadega. Projekt 

iseenesest on väga õpetlik ja huvitav, 

sest me saame ju jälgida ka teiste  

riikide meeskondade tehtud tööd ning 

õpime koos nendega. See on            

samaaegselt huvitav ja kasulik. 

 

Kaari Kallas, 10.c klassi õpilane 

Midagi põnevat meie esmaspäeva lõppu! 
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Steam Dream Šveitsis 

28.-30. märts viibis Põlva ÜG õpilas-

firma Steam Dream Šveitsis, et      

osaleda Euroopa rahvusvahelisel   

laadal. 

Šveitsi kohale jõudes võttis meid   

vastu soe ja päikeseline ilm. Peatselt 

viidi meid ka hotelli, kuid me ei     

saanud veel enda tuba näha, kuna see 

polnud veel valmis. Üsna pea pidime 

kogunema hotelli ette, et minna 

Citibank'i. See on Zürichis kõige    

suurem pank ning kõrgeim hoone. 

Pakuti juua ning räägiti üleüldiselt 

pangast. Hiljem jaotusid kõik vasta-

valt enda ametile rühmadesse. Firma-

juhtidele räägiti näiteks investeerimi-

sest. Peale seda läksime restorani  

sööma ning seejärel hotelli. 

Äratus oli väga vara, enne seitset. 

Saime aru, et nende kolme päeva   

jooksul me puhata ei saa. Laadal oli 

90 firmat 33 Euroopa riigist, seal-

hulgas ka viis firmat Eestist.          

Põlvamaalt aga kaks - Põlva ÜGst ÕF 

Steam Dream ning Värska Gümnaa-

siumist ÕF Rahakas. Laat toimus  

rongijaamas ning sinna kohale jõudes 

hakkasime ruttu stendi kujundama, et 

õigeks ajaks valmis jõuda. Muidugi ei 

möödunud see probleemita, kuid kõik 

lahenes. Stendi kohal oli lamp, mida 

meil vahetati umbes kolm korda, kuna 

see ei läinud tööle. Laada alguses  

olime üsna entusiastlikud. Paari tunni 

möödudes saime aru, et müük ei lähe 

nii hästi kui olime lootnud, aga see 

probleem oli ka teistel. Kuna laat  

toimus rongijaamas, oli vähe inimesi, 

kellel oleks olnud aega ja huvi õpilas-

firma toodete vastu. 

Kolmandal päeval saime tutvuda   

Zürichi vaatamisväärsustega ning 

nautida vaadet. Kindlasti oleks      

soovinud veeta Šveitsis rohkem aega, 

kuid kõik need päevad olid väga   

õpetlikud ning kasulikud. Saime   

juurde palju väärt teadmisi. 

Eesmärgiks ei olnud mitte raha     

teenimine vaid näha, mis tooteid   

valmistavad õpilasfirmad mujalt    

Euroopast ning saada kogemusi,    

kuidas müüa võõrkeeles. Samamoodi 

saime väärt kogemusi ka sponsorite 

otsimisel. Osavõttu toetasid Põlva 

Tarbijate Ühistu, Mooste vald, SA 

Räpina Kultuurkapital, Põlvamaa 

Omavalitsuste Liit, Tarmo Tamm, 

Marek Jallai, Ivari Padar, Kuldar 

Leis. Suur-suur aitäh ka Põlva Ühis-

gümnaasiumile, kes on toetanud ja 

aidanud õpilasfirma tegevust väga 

palju! 

 

Liis Poska, 11.a klassi õpilane 

23. aprillil tähistatakse üle maailma RAAMATU JA ROOSI  päeva. 
 
1995. aastal kuulutas UNESCO 23. aprilli raamatu ja autoriõiguste 
päevaks, sest raamat on väärt päeva, mil teda austatakse kui        
vabaduse, ühtekuuluvustunde ja rahu sümbolit. 
  
23. aprilli koolipäeva jooksul on võimalik meie kooli raamatukogus 
valida omale kasutatud raamatuid.  

Tule ja leia omale sobiv raamat! 


