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Direktor kiidab
Juhan ja Jakob Liivi etlusvõistlusel edukalt esinenud õpilast:
20. aprillil 2013 toimus Alatskivil Juhan ja Jakob Liivi vabariiklik etlusvõistlus. Liivi muuseumi preemia
Jakob Liivi luule parima lugeja kategoorias sai 11.a klassi õpilane Mihkel Hakk. Mihkli juhendaja oli õpetaja
Merle Pintson.
Vene keele päeval edukalt esinenud õpilasi:
25. aprillil 2013 toimus Piusal Põlvamaa koolide 7. klassidele vene keele päev. Põlva Ühisgümnaasium oli
esindatud kolme võistkonnaga. Põlva ÜG 3. võistkond saavutas III koha (juhendaja õpetaja Marie Juks),
1. võistkond saavutas 4. koha (õp Marie Juks) ja 2. võistkond 5. koha (õp Lidia Petrova).
Adsoni nimelisel võrukeelse luule esitamise võistlusel esinenud õpilasi:
25. aprillil toimus Sännas Adsoni-nimeline võrukeelse luule esitamise võistlus.
Kadi Kaarsalu 11.c klassist pälvis peapreemia. Kadi juhendaja on õpetaja Maia Punak.
Daniel Hakk 9.a klassist sai eripreemia "Kõgõst süamest tuleva esituse iist". Juhendaja õpetaja Annely
Hindrikson.
TehnoTiigri konkursil edukalt esinenud õpilasi:
9.mail avalikustati ja autasustati 2012/2013. õppeaasta TehnoTiigri õpilaskonkursi võitjaid. Õpilaskonkursi
teemaks oli sel aastal „Robot“. Hindamine toimus kahes vanusegrupis: nooremas vanusegrupis (põhikooli
õpilased) ja vanemas vanusegrupis (gümnaasiumi õpilased).
Põlva ÜG 10.a klassi õpilane Siim Pragi saavutas vanemas vanuseastmes I koha. Siimu juhendaja on õpetaja
Tiina Saago.
Eraldi anti välja auhind Põlva Ühisgümnaasiumile aastatepikkuse stabiilselt hea tasemega tööde esitamise
eest gümnaasiumi astmes.
Miniliiga finaalturniiril edukalt esinenud õpilasi:
Kohilas toimus Miniliiga (4.-6. klass) finaalturniir, kuhu olid läbi regionaalsete võistluste taganud koha
kaheksa paremat poiste ja tüdrukute võistkonda.
Põlva ÜG tüdrukud saavutasid 7. koha. Võistkonda kuulusid Laura Nagel, Kerli Rand, Karina Kaldvee, Regle
Raadik, Grete Aust. Vanessa Varend, Karmen Zeiger. Treener Ingrid Mandel.
1.-5. klasside minijalgpalli meistrivõistlustel edukalt esinenud õpilasi:
17. aprillil toimus Põlva maakonna koolide 1.-5. klasside minijalgpalli meistrivõistlused.
Tüdrukute võistkond saavutas üldises paremusjärjestuses I koha. Võistkonda kuulusid Karoli Villako, Laura
Noormets, Kairiin Märtson, Kelly Elias, Lizette Raudnagel, Pamela Saarniit, Maarja Kongi, Gendra Vahtra,
Anna-Stiina Hindriksoo, Brigita Kahre. Kehalise kasvatuse õpetaja Ulvi Musting
Põlva Ühisgümnaasiumi poiste II võistkond saavutas I koha. Võistkonda kuulusid Kenno Kallastu, Rainer
Jüriöö, Erko Vanahunt, Kevin Keret Ojaste, Markus Lina, Marten Külv, Robin Heinsoo, Markus Villako.
Kehalise kasvatuse õpetaja Aivar Haan.
Poiste I võistkond sai 7. koha. Võistkonda kuulusid Kris Norman Lavrikov, Raimond-Eric Jaanus, Markus
Meos, Jevgeni Must, Ruben Pütt, Karol-Ari Krimses, Steven Sõukand, Kaimar Pihlapuu, Robin Põvvat. Kehalise kasvatuse õpetaja Aivar Haan.

1.-5. klasside jalgpalli meistriliiga finaalvõistlustel edukalt esinenud õpilasi:
3. mail 2013 toimusid Valtus Eesti Koolispordi
Liidu 1. – 5. klasside jalgpalli meistriliiga finaalvõistlused.
Põlva ÜG tüdrukud saavutasid I koha. Võistkonda kuulusid Karoli Villako, Laura Noormets,
Kairiin Märtson, Lizette Raudnagel, Keitlyn
Metsmaa,
Maarja Kongi, Gendra Vahtra,
Anna-Stiina Hindriksoo, Katariina Kinnunen,
Edvika Kask. Kehalise kasvatuse õpetaja Ulvi
Musting.
Poiste tulemuseks jäi 12. koht. Võistkonda
kuulusid Erko Vanahunt, Kevin Keret Ojaste,
Markus Lina, Markus Villako, Markus Meos,
Raimond Eric Jaanus, Robin Põvvat, Robin
Heinsoo, Rainer Jüriöö, Kevin Soots. Õpetaja
Aivar Haan.
Vabariiklikul EKSL korvpallisarja finaalvõistlustel edukalt esinenud õpilasi:
3. mail toimusid Pärnus vabariiklikud EKSL korvpallisarja
3+3 finaalvõistlused. Osales 32 poiste ja 16 tüdrukute
vabariigi piirkondade parimat kooli võistkonda. Põlva ÜG
tüdrukud (Maarja Kongi, Laura Noormets, Gendra Vahtra,
Anna-Stiina Hindrisoo) mängisid tublilt, võites alagrupis
kaks mängu, Laiuse PK ja Puiga PK. Kaotus tuli vastu võtta
kodus mängivale Koidula nim. Gümnaasiumile. Pääs 8
tugevama hulka oli võidetud. Edaspidi tuli vastu võtta ühe
punktiline kaotus tulevase II koha omanikult, kuid võit
Imavere PK üle tagas meie tüdrukutele tubli VI koha.
Võitjaks tuli M. Reiniku kool, II koht J.Westholmi
Gümnaasium ja kolmandaks tuli Pärnu Koidula nimeline
Gümnaasium. Päev oli raske (6 mängu), kuid huvitav.
Esinesid Eesti korvpalli kuulsused, jagati meeneid,
autogramme ja maiustusi. Ilus korvpallifestival lõppes
autasustamisega ja grupipildiga.
Õpilasi juhendas õpetaja Valeri Zlatin.
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Põlva maakonna koolinoorte valikorienteerumise MV edukalt esinenud õpilasi:
30. aprillil 2013. a toimusid Lahojärve ääres Põlva maakonna koolinoorte MV valikorienteerumises. Võistluste
korraldajad olid OK Põlva Kobras ja Põlva Maakonna Spordiliit. Üldparemusjärjestuses saavutas Põlva ÜG
maakonnas teise koha. Põlva ÜG õpilaste tulemused:
T 1.-5. klass
Johanna Laanoja II koht
Kristiin Kalle III koht
Hanna Lora Traagel 4. koht
Anette Saar 5. koht
Indra Liz Nemvalts 6. koht
T 6.-7. klass
Kelli Nurm I koht
Kelly Mattus III koht
Helle Leis 4. koht
Laura-Liis Kütt 6. koht
T 8.-9. klass
Getter Matto 4. koht
Liis Uurman 8. koht
T 10.-12. klass
Anne Serv II koht

P 1.-5. klass
Jan Markus Salum 6. koht
Kerten Matto 7. koht
P 6.-7. klass
Villu Serv I koht
Esko Vanahunt 6. koht
Martin Sults 8. koht
Erik Bleive 10. koht
P 10.-12. klass
Oliver Jõgeva II koht
Martin Zvirblis 4. koht
Joonas-Dein Plakso 7. koht

Portugalis toimunud kooliõpilaste maailmameistrivõistlustel orienteerumisjooksus edukalt esinenud
õpilasi:
Alates 1987 aastast toimuvad Rahvusvahelise Koolispordiliidu (ISF) egiidi all kooliõpilaste maailmameistrivõistlused orienteerumisjooksus. Aprillis toimunud 14. MMil Lõuna-Portugalis Faros, osales üle 600 sportlase
23 riigist. Nende hulgas Põlva ÜG õpilased Villu Serv, Erik Bleive, Esko Vanahunt, Martin Sults nooremas
vanuseklassis. Kavas oli lühirada ja tavarada.
Villu Serv saavutas eestlastest parimad kohad, saades lühirajal 12. koha ja tavarajal 14. koha.
Tubli oli ka Erik Bleive olles lühirajal 18. kohal.

Villu Serv

Rahvusvahelisel matemaatikavõistlusel Känguru edukalt esinenud õpilasi:
28. märtsil toimunud Känguru võistlusel osales 13134 õpilast 369-st koolist: ekoliere 4222, benjamine 3796,
kadette 2931 ja juuniore 2185. Põlva ÜG õpilaste parimad tulemused vanuseastmeti:
Ekolieride vanuseastmes saavutas Johanna Laanoja 35. koha, Kristin Kooskora 532. koha ja Anete Saar
753. koha.
Benjaminide vanuseastmes saavutas Herti Juhandi 413. koha, Laura Noormets 499. koha ja Rutt Kahre
1013. koha.
Kadettide vanuseastmes sai Lota-Loviisa Rohtla 287. koha, Triin Mirjam Tark 395. koha ja Hanna Maria
Rüütli 488. koha.
Junioride vanuseastmes sai Liisi Kolpakov 56. koha, Maarja Villako 275. koha ja Mariaana-Aleksandra Tereste
384. koha. Aitäh õpilastele ja nende juhendajatele.
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11 päeva Venemaa piiril
Väljavõte päevikust
1.päev
Kell 9.15 ärasõit Viljandi Riigigümnaasiumist saabunud õpilaste
ja õpetajatega ning 16 riigiametnikuga. Appi! Äärepealt
oleksime unustanud kama osta.
Nagu hiljem selgub, oleksime vene
sõbrad ühest elamusest ilma
jätnud. Kama ostetud, algas sõit
piirile, mille ületasime kiirelt ja
valutult. Pihkvas ootas üllatusväike valge buss, mis nägi väga
väsinud välja. Meid ootas ka juba
vana tuttav, Elena Anatoljevna
Sikorskaja, Idritsa Keskkooli
õppealajuhataja. Õnneks viis buss
meid siiski kohale, ca 400 km
Pihkvast, Valgevene ja Läti piiri
veerde. Kohale jõudes oli südamlik
kohtumine kooli direktori Natalja
Georgievnaga ja majutamine peredesse. Lapsed olid küll väga
hirmunud nägudega. Seiklus
algab, siit me tuleme! Õhtul
toimus veel „lapsepäästmise
aktsioon“.
2. päev
Päev algas ümarlaua ümber direktori kabinetis. Täna külastame
algklasside tunde. Mängime ja
võimleme koos mudilastega.
Üllatav, kui rahulik on siinsetes
tundides, isegi keskastmes. Selle
peale kostab õppealajuhataja
Elena, et distsipliin on teadmiste
omandamise aluseks. Kuidas siis
teisiti! (Jaa! Meil on see juba tükk
aega teisiti!)
Lõuna paiku maandume direktori
juures ja paneme paika uue
strateegia. Eestlased külastavad
päevas 3.-4. tundi või viibivad
ekskursioonidel. Terve päev pole
mõtet tundides istuda. Päeva
lõpetuseks veel toredad mängud ja
tantsud koos kogu 10. klassiga.
Täna sai ka Anett endale uue
võõrustaja. Kõik laabus.
3. päev
Imeilus päikesepaisteline päev.
1. klassi tund. Viimases pingis
imearmas mustlaslaps. Paistab ,et
koolitöö on tema jaoks raske.
Riidedki on tal kehvakesed. Siin
on päris palju mustlasi.
Täna sõidame 30 km Idritsast
Sebezi linnakesse. Muide, linn on
rajatud 1414. aastal ja käinud
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korduvalt nii rootslaste, poolakate
kui venelaste käest kätte.
Väga huvitav ekskursioon kohalikku linnamuuseumisse, kus tuli
küll tõlkida väga palju. Hiljem
lõunatasime Sebezi linna restoranis. Lapsed tellivad friikartuleid ja
pannkooke!
Tagasi jõudsime õhtuks ja käisime
veel kooli keldris asuvas lasketiirus õhupüssist laskmas.
4. päev
Täna viibisime vene lasteaias
isetegevuse ülevaatusel. Kohal
viibis ka maakonna haridusosakonna juhataja ja 7 kohalike
lasteaedade juhatajat. Käis ka
hindamine, millest olenesid
palgad! Vene rahvariietes lapsed
laulsid ja tantsisid imehästi nagu
pisikesed „profid“. Vene rahvatantsuga esinesid ka kasvatajad.
Tunneme endid siin nagu „vipid“.
Lõpetuseks ulatab lasteaia juhataja meile suure koogi ja tänab
pisarsilmil, et tulime. Siinne
külalislahkus võtab vahel
tummaks!
Kell 17.30 algas koolimajas disko.
Eestlased on jälle tõelise imetluse
objektideks. Anetti kutsutakse
suurte kaunite silmadega
"krasavitsaks", Ander on väga
populaarne neidude seas ja
Elsbeth, kellest on siinses kõnepruugis saanud Elisabeth, peab
ikka ja jälle rääkima ja näitama,

kuidas see õige modelli kõnnak
välja näeb! Tantsitakse ja kõigil
on väga lõbus. Eestlastega tahetakse ilmtingimata ennast fotole
jäädvustada.
Disko lõpeb kell 20.00. Kohtume
lapsevanematega ja paneme paika
homse pikniku ja ülehomse
Velikie Lukisse sõidu kava.
5. päev
Tänane päev üllatas ,sest direktor
saadab õpilased tundidesse ilma
minuta. Nad peavad hakkama
iseseisvalt suhtlema. Viibin kooli
raamatukogus. Raamatukogus on
igivanad arvutid ja internetti pole!
Jalutan koolis ringi. Kõikjal on
üllatavalt sisukad seinalehed!
Poleemika koolivormi teemal. Igav
on ilma lasteta!
6.päev
Hommikul äratas mind pirukate
lõhn. Nädalavahetusel küpsetatakse siin kindlasti. Minu perenaisuke, Sveta on tõeline musternaine. Kodu korras, keedab ja
küpsetab vahetpidamata. Õpetab
vahepeal koolis lapsi ja armastab
oma meest piiritult, soe toit on
igal ajal laual. Naeratus ja kallistus ka! Särab kogu aeg nagu
päike. Peaksin eeskuju võtma.
Täna oleme kõik eestlased ja
võõrustavad lapsevanemad
kutsutud Danila vanemate poole
piknikule. Tamara ja Volodja on
äärmiselt külalislahked ja on

meile šašlõkki küpsetanud ja
ehtsa samovari (korstnaga!) tööle
pannud. Varjualuses ootas meid
tõeline „pulmalaud“. Noored
vestlevad üha rohkem vene keeles.
Imetore üritus koos lastega ja
vanematega. Südamesse jääb nii
soe tunne, tean ,et olen siia igal
ajal tagasi oodatud. Millised
inimesed siin küll elavad! Kui
soojad ja südamlikud!
Tagasi jõudes vaatame veel koolis
kõrgetasemelist peotantsu võistlust. Superelamus!
7.päev
Täna käisime ekskursioonil
Velikie Lukis. 2006. aastal sai see
linn uue monumendi ja austava
Lahingukuulsuse linna tiitli. Kõik
vaatamisväärsused on siin seotud
sõdadega. Matrossovi mälestusmärk, langenud Eesti sõdurite ja
Suures isamaasõjas saavutatud
võidu mälestusmärgid.
Täna shoppasime ka „südamest“.
Kaubanduskeskused on võimsad
ja kaupa palju. Kohati on hinnad
väga soodsad.
Lõpetuseks külastame vene õigeusu kirikut. Elena seletab meile
kombestikku.
Tagasiteel magasime vist kõik,
vaatamata loendamatutele teeaukudele ja „ameerika mägedele“
vene variandis.
8. päev
Päev algab jälle direktori
„staabis“. Täna on koolis väga ärev
päev sest käib „monitooring“ ehk
meie mõistes tasemetööd. Direktori kabinetis on arvutil pilt kõigist
neljast klassist ja sama pilti
nähakse ka Pihkvas, et ei oleks
mingeid rikkumisi.
Täna toimub meil „masterklass“
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ehk talismannuku valmistamine. Nukk valmib
erinevat
värvi
lõngadest ja isegi poisid punuvad nukule oi,
kui kena patsi!
Koju jõudes tunnen, et mul on
palavik. Ainult
mitte
haigeks
jääda! Svetake
tohterdab mind
jõhvikatee
ja
veel
mingite
ravimitega.
Vajun unne nagu sügavasse musta
auku.
9. päev
Ilus päev. Tervis on täna palju
parem! Tänud Sulle, Svetake!
Päike paistab. Külavahetee on
lõpuks kuiv ja saan jalgsi kooli
minna. Muidu liikusime vaid
autoga läbi lompide. Kohtume
jälle „staabis“. Direktor teeb igal
hommikul küsitlust, missuguseid
uusi sõnu olete ära õppinud.
Õpetab ise ka mõne „pärli“. Nagu
näiteks sõna ,mida venelased
kasutavad vaimustuse, üllatuse
puhul – „oboldet“! Oi, kui hästi see
sõna meelde jäi ja kasutamist
leidis!
Täna läheme aulasse ja tutvustame oma Eestimaad. Algklassidele
näitame „Leiutajateküla Lotte“
filmi, mis võeti väga hästi vastu.
Gümnaasiumiosale aga näitame
dokumentaalfilmi „Minu Eestimaa“. Filmi lõpetuseks segame
suures potis valmis kamajoogi
(Näete! Tuligi tarvis!) ja oi, kui
hästi see kõigile maitses!
10.päev
Ja ongi kätte jõudnud viimane päev
siin
Venemaa
veerel, Idritsas.
Täna külastame
suurepärase tööõpetuse
õpetaja
Mihhaili tundi ja
saame ise ka „käe
valgeks“,
sest
meile on valmis
pandud
puuklotsid,
millele
hakkame rahvuslikke
mustreid
nikerdama.

Elbeth osutub nii osavaks ,et
teenib ära õpetaja kiituse,
kingituse ja terava noa nikerdamiseks.
Peale tundi sõidame veelkord
Sebezisse ja tutvume Sebezi
rahvuspargiga. Seda küll vaid
videofilmi vahendusel, sest pargis
olevat väga suured üleujutused.
Meid võetakse vastu ka kohalikus
linnavalitsuses ja seal räägime
muljetest, mis meile Venemaad
külastades kõige enam meeldisid.
Haridusosakonna juhataja saadab
meid jälle ära pisarsilmil. Eesti
lapsed meeldivad talle nii väga
oma tasakaalukuse, intelligentsuse ja sõbralikkuse poolest.
Tagasi Idritsas. Kohtume jälle
kõik ümarlaua ääres. Võtame
vastu lugematuid kingitusi.
Raamatud, meened jne. Vene hing
on nii avatud ja helde, et kohati on
lausa piinlik neid kinke vastu
võtta. Rääkimata sellest, et eile
sai kohver ära pakitud ja sinna ei
mahu enam nööpnõelgi!
11. päev
8.00 Kojusõit. Täna sõidame kõik
koos Pihkvasse, meiega on kaasas
ka õpilased ,kes võõrustasid eesti
lapsi. Teeme seal väikese peatuse
ja siis edasi piirile.
Hüvastijätt piiril osutub väga
emotsionaalseks. Kallistused,
pisarad ja peatse kohtumise
lubadustega sügisel Põlvas,
sikutame oma kohvreid Eestimaa
poole!
Kohtumiseni Põlvas!
Väljavõte õpetaja
Anne-Liis Tamme päevikust

“Ehita tulevikuauto”
Ligi 40 autot võistlesid Stokkeri Meistrivõistluste finaalis. 2013. aasta meistrivõistluste “Ehita tulevikuauto!”
tingimus oli, et kuni 30 cm pikkusi automudeleid ei või edasi vedada fossiilseid kütuseid kasutav jõuallikas.
Osalejad valisid mootoriks kummi, hiirelõksu, propelleri, suruõhu, süsihappegaasi, mõõdulindi, kellavedru või
vastukaalu. Finaalis oli lisaks ideele ja kvaliteedile kriteerium kiirus – autod pidid aja peale läbima 10 meetri
pikkuse raja vaibal ja libedal põrandakattel.
Kokku valmistasid Eesti ja Läti koolide 5.-9. klassi õpilased 2013. aasta meistrivõistluste eelvoorudeks üle 150
automudeli.
40 finalisti hulgas olid ka Põlva ÜG õpilased Märt Pilliroog, Arned Parman, Erik Bleive. Õpilaste juhendaja oli
õpetaja Voldemar Ansi.

Arned Parman - West Ghost

Märt Pilliroog - Ghost Boy

Comeniuse projektikohtumine Hispaanias
Kas te olete kuulnud kohast nimega Ubeda? See on
Hispaania lõunaosas asuv väikelinn, mis uhkustab
palmipuude- ja 16.sajandist pärit hoonetega. See on
linn, mille ümber kõrguvad mäed ja mille ümber
laiuvad oliivisalud.
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Erik Bleive - nõia Needus

Viiel meie kooli õpilasel oli rõõm ja au olla kutsutud
sellesse imearmsasse linna, et saada osa Comeniuse
projektikohtumisest 15.-19.aprillil. Projektikohtumise teemaks oli sel korral „Migratsioonivoolud“ ning iga partnerriigi õpilaste ülesandeks oli
valmistada esitlus ning see töötoas ette kanda.
Meie õpilased said sellega väga tublisti hakkama ja
partnerkoolide õpetajad olid hämmastunud meie
õpilaste heast võõrkeeleoskusest. Lisaks töötubadele oli projektikohtumisest osa võtnud õpetajatel ja
õpilastel võimalus teha jalutuskäik Ubeda linnas,
samuti külastasime Granada linna ja Alhambra
paleede kompleksi.
Küsisime õpilastelt selle kohta, mis neile projektikohtumise ja üldse Hispaania juures kõige enam
meeldis. Siin ongi nende mõtted:
Lauri: Hispaanias meeldis mulle kõige rohkem see
et inimesed olid väga sõbralikud ja lahked… ei saa
mainimata jätta ka seda et üritused mis oli korraldatud meeldisid mulle… eriti lõpupidu. Projektikohtumine andis mulle mingil määral parema
suhtlemise oskuse… tänu projektikohtumistele olen
ma osa saanud teiste maade kultuurist ja
traditsioonidest.
Markus: Mulle meeldis kõige rohkem see võimas
renessansi aegne linn kus me olime (Ubeda) ja
Alhambra. Sain teada et hispaanlastest oskab
enamus “väga hästi” inglise keelt ja see andis mulle
rohkem võimsust ja enesekindlust.

Meie Comeniuse grupp Granada linnas. Taamal paistab Alhambra

reaalselt suhelda välismaalastega paar päeva ning sain
uut informatsiooni teiste (nt Hispaania) riikide kultuuri
ja nende õppimisviiside kohta koolis ning nägin vapustavaid ja hingematvaid vaateid!!!
Selleks õppeaastaks on põhikooli Comeniuse projekti
„Rights make no differences“ kohtumised lõppenud.
Loodame, et kõik projektis osalenud õpilased jäid osalemise kogemusega rahule. Järgmisel õppeaastal viivad
rännakud meid veel Türgi pealinna Ankarasse ja
Slovakkia pealinna Bratislavasse.
Kaunist suve ja peatse kohtumiseni!

Merit: Mulle meeldisid Hispaanias kõige rohkem
inimesed ja nende suhtlusviis, kui sõbralikud
lahked ning hoolivad nad olid (viimasel päeval tuli
lausa pisar silma), kindlasti üks kõige toredamaid
üritusi oli lõpu-pidu, mis oli vapustav, kuna saime
vabalt olla, rääkida ja muljeid vahetada. Sain tuttavaks seal suurepäraste inimestega , keda ma väga
taga igatsen. Ka ilmad oli vapustavad. Selle projektikohtumise juures meeldis mulle kõige rohkem see,
et sain arendada oma inglise keele oskust, sain

Õpetajad Ülle Sarapik ja Florika Kolbakova
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Jüriöö jooks
23. aprilli õhtul algusega kell 19 toimus Põlva ÜG õpilaste Jüriöö jooks ümber Põlva järve. Jooks oli
pühendatud Jüriöö ülestõusu 670. aastapäevale. Vaatamata ilmataadi vingerpussidele, oli jooksu alguseks
vihmasadu lõppenud ja päikegi välja tulnud. Jooksul osales kakskümmend 5.-12. klasside võistkonda.
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Pilte kevadkonserdist
25. aprillil ehk ussimaarjapäeval toimus traditsiooniline Põlva ÜG huviringide kevadkontsert. Allolevad pildid
annavad väikese ülevaate kontserdil nähtust-kuuldust. Aitäh kõigile esinejatele, juhendajatele ja pealtvaatajatele.

5.a klassi õpilased plaatpillidel. Juhendaja Ulvi Pern.
Noortekoor. Juhendaja Riivo Jõgi.

Põlva ÜG puhkpilliorkestri ettevalmistusrühm
Juhendaja Peeter Änilane

Mudilaskoor. Juhendaja Ulvi Pern.

Põhikooli näitering. Juhendaja Maia Punak.

3.a klassi plokkflöödi mängijad. Juhendaja Ulvi Pern.
Karl Limbak ja Katre Vares (C-segarühma tants).
Juhendaja Andre Laine.

Priit Luuk-Luuken (3.a klass) esitamas võrokeelset
luuletust. Juhendaja Hedvi Rebane.
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Inglise keele päev Räpina Aianduskoolis
Eelmisel aastal korraldas maakonna
gümnaasiumiõpilaste inglise keele
päeva Põlva Ühisgümnaasium. Sel
korral oli võõrustajaks Räpina Aianduskool. Kevadiselt kaunis Räpina võttis
meid vastu uhkete lillekompositsioonidega nagu aianduskoolile kohane
olgugi, et igal pool meenutasid veel
talve lumehanged.
Üritus algas sissejuhatava tutvustusega
selle kooli õpilaste poolt ning ekskursiooniga kooli ruumides. Peab kadedusega tõdema, et võimalused õppimiseks
ning huvitegevuseks on väga kõrgetasemelised. Koolimaja on väga huvitava värvi – ja ruumilahendusega ja seda
tänu sisearhitekti tööle.
Kui tutvus kooliga oli tehtud, siis asuti
päeva tähtsaima osa juurde, milleks oli
inglise keelne orienteerumismäng Räpina linnas. See oli
kasulik keeleline ja kultuuriline kogemus. Peale paaritunnist seiklemist jõudsid kõik võistkonnad kooli juurde
tagasi, kus kõiki ootas toekas ja maitsev lõunasöök.

Päev jätkus loomingulise ülesandega, mille käigus
oli vaja esitada väike etüüd etteantud sõnade
baasil. Kõik õpilased olid viieminutilise ettevalmistusajaga kokkupannud tõeliselt humoorikad
esitlused. Naer ja aplaus saalis ei tahtnud lõppeda.
Sel ajal kui žürii punkte kokku luges said osavõtjad nautida selle kooli andekate lauljate esitlusi. Ja siis tuli kauaoodatud tulemuste ettelugemine. Sellel üritusel kaotajaid ei olnud. Kõik
said tänuks osaluse eest diplomi ja kommikarbi.
Selge on ju see, et kogemus on kõige suurem
väärtus ja võit!
Üritus oli korraldajate poolt väga hästi ettevalmistatud ning selleks tublisti vaeva nähtud.
Kahjuks jagus üritusel osalejaid ainult Räpina ja
Põlva Ühisgümnaasiumist ning Räpina Aianduskoolist. Enamus maakonna gümnaasiume üritusel
ei osalenud.
Ülle Sarapik
Võõrkeele ainesektsiooni esindaja
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