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Direktor kiidab
Saksa keele võistlusel “Deutsch ist ein Plus”edukalt osalenud õpilast:
28. aprillil toimus Tallinnas Kadrioru Saksa Gümnaasiumis võistlus “Deutsch ist ein Plus”, kus Selma Rein
(8.d klass) saavutas 4. koha. Juhendaja õpetaja Maive Zolgo.
korvpalli meistrivõistlusel edukalt osalenud õpilasi:
Põhikooli astmes jõudsid finaali 9.a ja 8.d klassi
poisid. Põnevas mängus jäid peale 9.a klassi poisid ja
rändkarikas kuulub auga 9.a võistkonnale, kuhu
kuulusid Reimo-Taavi Lõbu, Kristofer Kiudorv,
Marvin Liblik, Morris Jallai ja Erik Bleive.

Gümnaasiumi astmes näppasid ühe punktiga
võidu 11.b klassi eest 12.a klassi poisid. Põlva ÜG
meistrid on Andree Laas, Hendrik Varul, Rauno
Udumets, Roland Soosaar, Siim Villako.

Põlvamaa koolinoorte meistrivõistlusel “Osavaim korvpallur” edukalt osalenud õpilasi:
Osavaima korvpalluri võistlusel osales neljas vanuseklassis ligi
100 noort sportlast. Meie kooli esindasid 23 noort korvpallihuvilist, kes
võistlesid osavuses ja täpsuses teiste maakonna koolide eakaaslastega.
Auhinnalised kohad said:
4.-5. klasside poiste arvestuses Markus Lina II koht;
6.-7. klasside tüdrukute arvestuses Laura Noormets I koht, Maarja
Kongi II koht;
10.-12. klasside arvestuses Kerli Plado I koht, Monika Ojarand II
koht, Triin Must III koht.

Osavaim korvpallur Laura Noormets 7.a klass

Põlvamaa koolide 6.-9. klasside tüdrukute korvpalli meistrivõistlustel edukalt osalenud õpilasi:
20. aprillil lõppesid Põlvamaa 6.-9. klasside
tüdrukute meistrivõistlused korvpallis.
Täiseduga (alistati Vastse-Kuuste 15-2, Tilsi
PK 14-10, Viluste PK 15-10, Räpina ÜG 12-4)
tulid võitjaks Põlva ÜG tüdrukud!!!
Võistkonda kuulusid Laura Noormets, Gendra
Vahtra, Selma Rein, Rutt Kahre, Getter Lepp,
Liisa Teppo, Maarja Kongi, Teele Utsal, Tuuli
Ilus.
Põlvamaa koolide 1.-5. klasside poiste jalgpalli meistrivõistlustel edukalt osalenud õpilasi:
Maakonna koolide 1.-5. klasside jalgpalli MV esikoha saavutas Põlva ÜG I võistkond. Võistkonda kuulusid
Markus Lina, Kevin Keret Ojaste, Ken-Martti Holberg, Jan Markus Salum, Ranno Rahasepp, Elon Holger
Vaab, Markus Villako, Sten Silver Tigas. Teise koha saavutas Põlva ÜG III võistkond, kus mängisid
Karl-Markus Kannel, Ceron Kivi, Randel Matthias Lepp, Indrek Nemvalts, Raiko Ojamaa, Kevin Pütt, Kevin
Tühis.
Rahvusvahelisel Koolispordiliidu maailmameistrivõistlustel orienteerumisjooksus edukalt osalenud õpilasi:
Türgis, Tekirovas toimunud
Rahvusvahelisel Koolispordiliidu maailmameistrivõistlustel
orienteerumisjooksus saavutas
lühirajal Laura-Liis
Kütt
pronksmedali.
Tavarajal sai Kelli Nurm
17. koha. Laura-Liis Kütt
24. koha ja Kairiin Märtson
41. koha.
Tüdrukte teerener on Nikolai
Järveoja. Täpsemalt saad
toimunud võistluse kohta lugeda
http://www.isfwsco2015.org/en/
Põlvamaa koolinoorte meistrivõistlustel valikorienteerumises edukalt osalenud õpilasi:
12. mail toimusid Põlva maakonna koolinoorte meistrivõistlused valikorienteerumises Palujärvel.
Gümnaasiumide arvestuses saavutas Põlva Ühisgümnaasium II koha.
Individuaalsed tulemused: Johanna Laanoja II koht, Kairiin Märtson III koht, Laura-Liis Kütt I koht, Birgit
Russka III koh ja Getter Matto III koht.
rahvusvahelisel matemaatikavõistlusel Känguru edukalt osalenud õpilasi:
Rahvusvahelisel matemaatikavõistlusel Känguru osales 20798 õpilast 392-st koolist. Põlva ÜG õpilaste
parimad tulemused vanuseastemete kaupa olid järgmised:
Pre-ekolierid (1.-2.kl): Hans Robin Põld 1125 (4995 osalejat);
Ekolierid (3.-4.kl):Hendrik Kink 564 (5336 osalejat);
Benjaminid (5.-6. kl): Johanna Laanoja 414, Samuel Kolsar 1606 (4060 osalejat);
Kadettid (7.-8. kl): Karoli Villako 267, Märt Pilliroog 345, Rutt Kahre 817, Herti Juhandi 817 (3211 osalejat);
Juniorid (9.-10.kl): Triin Mirjam Tark 149, Karina Valdas 406 (2197 osalejat);
Student (11.-12.kl): Liisi Kolpakov 204, M-A Tereste 329, Egne Sarapuu 488, Mirjam Sarnit 516 (994 osalejat).
maakondlikul joonistuskonkursil edukalt osalenud õpilast:
Maakondlikul joonistuskonkursil “Muusikat kuuled?” saavutas Põlva ÜG õpilane Merit Kollom oma tööga
“Lennates läbi laulu” II-III koha. Meriti juhendaja oli õpetaja Anneli Kaasik.
Algklasside õpioskuste kooliolümpiaadidel edukalt osalenud õpilasi:
1. klass: I koht Seleri Haidak, II koht Harriet Jürine, III koht Heti-Liis Maask. Õpetaja Maili Kaupmees.
2. klass: I koht Hans Robin Põld, II koht Luiisa Marleen Lepp, III koht Krister Põkk. Õpetaja Ester Kalder.
3. klass: I koht Deisi Kruustik, II koht Richard Uibo, III koht Merili Nagel. Õpetaja Riina Lond,
4. klass: I koht Sirelin Petersell, II koht Indrek Nemvalts, III koht Andreas Paabut. Õpetajad Katrin Veskioja
ja Kersti Kõiv.
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Märgile ujumine
Tänavu pakkus ujumisliit õpilastele võimaluse
ujuda märgile. Märgi saamise võimalusi on mitu.
Märgiujumist korraldas vabariiklik komisjon
(Ujumisliit, Päästeamet ja Vetelpääste), kes ühtlasi ka
hindas ujumisõpetuse taset. 20. aprillil osalesid Põlva
ÜG 4.a ja 4.b klassist 15 poissi-tüdrukut märgiujumisel.
Õpilastest läbisid 50 meetri distantsi 5 õpilast: Elias
Lauri Kaupmees, Katleen Schmeiman, Birgit Rammo,
Ceron Kivi ja Indrek Nemvalts. Märgi oleks saanud ka
juba 25 m läbimisel.
100 meetri märgile ujus Marie Helena Luude.
Vastupidavuse katse – 200 meetrise distantsi ujusid
läbi: Eliise Haabmaa, Markus Leesalu, Caroly Viljamaa,

Keiti Kurrik, Kevin Tühis, Lex Trevor Parman ja
Hendrik Kink.
Meil olid ka märgile „Oskan ujuda“ meisterujujad:
Karl Markus Kannel ja Karl Oliver Kurusk. Siin pidi
õpilane ujuma 100 meetrit puhtalt, st vette hingamisega
krooli, lebama 2 minutit täheasendis ja seejärel läbima
selili veel 100 meetrit.
Märgid said kõik osalejad, enamuses õpilasi koguni
2 märki.
Vabariiklik komisjon kiitis meie õpilaste ujumistaset.
Kiidan kõiki õpilasi. Peale vees karastumise ja positiivsetele elamustele said õpilased ka ülevaate ohtudest
veekogudel suveperioodil.
Ujumisõpetaja Laine Kippari

Teatejooks ümber Viljandi järve
Ümber Viljandi järve Suurjooksu raames toimus 30. aprillil teist
aastat kümne etapiline teatejooks ümber Viljandi järve.
Tegemist oli vahelduval maastikul erineval pinnasel kulgeva
12,2 km terviserajaga. Planeeritud erineva raskusastmega
etappide pikkused olid orienteeruvalt 750 – 1200 m, võistkonna
suurus 5 neidu ja 5 noormeest.
Võistlus oli mõeldud üldharidus- ja ametikoolide võistkondadele,
eraldi arvestust peeti põhikooli arvestuses (7 – 9. kl) ja
Gümnaasiumide/ Ameti-koolide arvestuses (10 – 12. kl) võistkondade vahel.
Põhikooli arvestuses saavutas Põlva ÜG võistkond 5. koha.
Võistkonnas jooksid Selma Rein, Alfred Timmo, Laura-Liis Kütt,
Karol-Ari Krimses, Kelli Nurm, Karl Jürgen Pall, Kairiin
Märtson, Esko Vanahunt, Johanna Laanoja, Marken Järv.
Gümnaasiumi arvestuses saavutati II koht. Võistkonnas jooksid
Marimal Tilk, Margo Saarna, Anett Simga, Lauri Käo, Anna
Simga, Meelis Oru, Anette Kasemets, Andree Laas, Johanna
Treier, Janar Kopli.
Elina Martin
kehalise kasvatuse õpetaja

Eduard Vilde 150. sünniaastapäevale pühendatud Vilde-väljapanek
Käesoleval aastal möödub 150 aastat kirjandusklassiku Eduard
Vilde
sünnist.
Kindlasti
pole
Eduard
Vilde
mingi
kuivik-koolikirjanik, nagu õpilased vahel arvavad. Ta on meie
esimene krimi-, reisi,- ja naljakirjanik ja mida kõike veel.
Põlva Keskraamatukogu teenindusosakonna internetitoas on
1. aprillist 30. juunini avatud Vilde-väljapanek, mis pole aga päris
harilik väljapanek, kuna selle juurde kuulub väike Vilde-võistlus.
Raamatukoguhoidjad on Eduard Vilde teoste pealkirjade põhjal
koostanud humoorikad laused, millest omakorda tuleb pealkirjad
üles leida ja vastuslehele kirja panna. Vastuslehe saab väljapaneku
juurest ja see tuleb panna sealsamas asuvase kinnisesse karpi.
Ülesanne on õigupoolest lihtne, kuid veidi nuputamist ja vajadusel
raamatute ja/või interneti lehitsemist võib siiski tarvis minna.
Raamatud on riiulil käeulatuses ja internet igal pool meie ümber.
Vastata saab 20. juunini. Ootame osalema alates gümnaasiumiastmest, aga tulla võivad muidugi ka ärksavaimulised põhikooliõpilased. Parematele väikesed auhinnad.
Põlva Keskraamatukogu
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Tore kui koolis on T O R E!
Põlva Ühisgümnaasiumis on üsna
pea näha lisaks tugispetsialistidele
tegutsemas ka tugiõpilasi. Nimelt
on meie kool liitunud ainukesena
Põlvamaal MTÜ Noorteühingu
TORE (Tugiõpilaste Oma Ring
Eestis) meeskonnaga.
17. – 19. aprill osales Põlva
Ühisgümnaasiumi TORE grupp
baaskoolituse I etapil. Lisaks
allakirjutanud tugispetsialistidele
võtsid koolitusest osa ka 6.a klassi õpilased Elisabeth
Koor, Anete Saar ja Kristiin Kalle. Pilistveres
toimunud kolmepäevane koolitus oli alguseks TORE
tegevusele Põlva Ühisgümnaasiumis.

Koolituse kogumaht on 144 akadeemilist
tundi, mis hõlmab nii põhikoolituse läbimist kui ka praktikat. Praktika tähendab
laienduskoolituse läbiviimist oma koolis.
MTÜ NÜ TORE missioon on suurendada
koolides (ühiskonnas) nende inimeste
hulka, kes kannavad ja levitavad inimsõbralikku, õppimist ja õpetamist soodustavat, suhtlusjulgust ja -oskust arendavat,
vaimset ja füüsilist vägivalda taunivat,
üksteist toetavat ja erinevusi sallivat ning
koostööle orienteeritud mõtteviisi.
Tugiõpilastegevus
koolis:

TORE

arendab

kolme

suunda

tugiõpilaste endi toimetulek;
Kokku üheksa päevasel baaskoolitusel käsitletakse
sõbraks ja kaaslaseks olemine eakaaslastele;
igapäevaelus olulisi teemasid: edu ja ebaedu; konflikt;
hea ja halb laps; EI-ütlemine; empaatiavõime ja
õpilaste ja täiskasvanute vaheline koostöö.
kuulamisoskuste arendamine, koolielu probleemide
Meie tugispetsialistidena oleme võtnud oma eesmääratlemine ja klassifitseerimine jne.
märgiks olla kõigepealt TOREdad juhendajad oma
Koolitusel lähtutakse mitte-formaalse õppimise TOREdatele tugiõpilastele ja seeläbi suurendada
põhimõtetest. Läbi mängude, arutelude, praktilise nende inimeste hulka koolis, kes hoolivad.
läbitegemise, vestluste, rollimängude, grupi- ja
Põlva Ühisgümnaasiumis on TORE!
loovtööde on koolituse läbiviijate eesmärk kutsuda
Monika Riba, Põlva ÜG sotsiaalpedagoog
osalejates esile teatud muutused hoiakute ning
väärtuste kujunemises. Samuti peetakse oluliseks
Veronika Grigorjev, Põlva ÜG eripedagoog
arendada olulisi sotsiaalseid oskusi tugiõpilastegevuse
elluviimiseks koolikeskkonnas.

HeaTeoTööpäev
HeaTeoTööpäeval töötavad noored ühel päeval kohalikes
ettevõtetes ning nende teenitud tasu annetatakse abivajajatele MTÜ Mondo sihtriikides Aafrikas ja Afganistanis.
Valida saab nelja erineva heategevusvaldkonna vahel,
1) hügieen ja sanitaartingimuste parandamine;
2) laste hariduse toetamine;
3) infotehnoloogiline tugi koolidele;
4) keskkonnamõjude leevendamine.
Kahjuks ei õnnestunud meie kooli õpilastel leida asutust
või ettevõtet, kes oleks soovinud neid enda juurde tööle
võtta. Aga igast olukorrast on väljapääs ja kui sõna on
antud, siis tuleb seda ka pidada. Siinkohal tunnustame
õpetajate ja õpilaste ettevõtlikust ja leidlikkust - õpetajate Tiina Villako ja Florika Kolbakova eestvedamisel leiti
olukorra lahendamiseks alternatiiv ning 22. mail toimub
Põlva ÜG sööklas heategevuslik sendilaat, kus teenitud
tulu läheb Aafrika laste hariduse toetamiseks.
Ka sina saad anda oma panuse Aafrika laste teotamiseks.
Kuni 20. maini saad kooli kantseleisse või kabinetti A-017
annetada korralikke asju, mida sa ise enam ei vaja. Kõik
kogutud asjad lähevad 22. mai sendilaadal müüki. Oma
panuse saad anda ka sendilaadalt midagi ostes.
Tule uudistama ja ostma! Tule aita Aafrika lapsi!
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Põlva Ühisgümnaasiumi õpilaste edu lauluvõistlusel “Lautstark”
Saksakeelne lauluvõistlus „Lautstark“ on saanud
traditsiooniks ning toimus sel aastal juba kuuendat
korda. Võistluse eesmärk on edendada saksa keele
õppimist rütmi ja muusika kasutamise kaudu ja
äratada lastes huvi nii saksakeelse muusika kui
ka kultuuri vastu. Võistlus toimub kolmes
vanuserühmas: lasteaedade lapsed, 1. – 3. klassi ja
4. – 6. klassi õpilased. Muusikavõistlust „Lautstark”
korraldab Goethe Instituut. Instituudi poolt on
osalejatele igal aastal auhinnad ja tänukirjad.
Toimus kaks poolfinaali: Tartus ja Tallinnas. LõunaEesti poolfinaal oli 18. aprillil Raatuse Koolis, kust
Põlva Ühisgümnaasiumi 3. klassi õpilased Deisi
Kruustik, Richard Uibo ja Merili Nagel pääsesid
lauluga „Schnappi, das kleine Krokodil“ edasi
lõppkontserdile. Õpilaste esimene kokkupuude saksa
keelega toimus veebruaris, kui saksa keele õpetaja
Tiina Villako asus õpetama hääldusreegleid, sõnu ja
lugemist. Kuu aega hiljem algasid lauluproovid
muusikaõpetaja Ulvi Perniga.
Kolm hindamiskriteeriumit, mida jälgiti, olid ilus
saksa keele hääldus, musikaalsus ja esituse veenvus.
Laule aitas ilmekamaks muuta sobilik riietus. Meie
lapsed kandsid krokodillidega T-särke ja kunstiõpetaja Anneli Kaasik meisterdas lõppkontserdi
jaoks ka vahvad peakatted. Finaalkontsert toimus
käesoleval aastal 9. mail
Tallinnas Rahvus-

raamatukogu suures saalis. Finaalkontserdil astusid
üles 16 paremat ansamblit.
Euroopa päeval, mida tähistati sel aastal samuti
9. mail, avas Saksamaa Liitvabariigi suursaatkond
külastajatele oma uksed. Proovida ning kaasa osta
sai erinevaid Saksa tooteid: Teekanne teesid, Haribo
kummikomme, aga ka saksa praevorstikesi koos
kukliga. Hoones oli lastele sisse seatud interaktiivsete
mängude tuba.
Tunnise pausi jooksul, mis jäi kontserdi peaproovi ja
lõppkontserdi vahele, külastasime ka meie saatkonnahoonet ja siirdusime tagasi raamatukokku, lehvitades
saksa lipukesi.
Kontserti jälgisid esireast Saksa suursaadik Christian
Matthias Schlaga ja Goethe Instituudi keeleosakonna
juhataja Anne Lind. Kontserdi lõpuks tuli lavale
tänukirju üle andma suursaadik isiklikult. Ta surus
igal väikesel esinejal ja juhendajal kätt ning ulatas
tänukirja. Saksa suursaadiku pöördumise laululaste,
nende juhendajate, pereliikmete ja teiste külaliste
poole aitas eesti keelde ümber panna pr Anne Lind.
Saksa suursaadik Christian Matthias Schlaga lausus,
et saksa keel on endiselt üks tähtsamatest
võõrkeeltest, mida Eestis räägitakse ja õpetatakse.
Tervituskõne lõpetas hr Schlaga sõnadega:
„Kohtumiseni Saksamaal!“ Fotograaf tegi igast lauluansamblist koos suursaadikuga ka ülesvõtte.
Osalejatele ja nende õpetajatele toimus ürituse
lõpetuseks vastuvõtt Rahvusraamatukogu Veskaru
kohvikus.
Suur tänu meeleoluka etteaste eest laululastele ja
toetuse eest nende pereliikmetele.
Tiina Villako
saksa keele õpetaja
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Tutipäev
22. aprillil kõlas viimane koolikell 84-le Põlva Ühisgümnaasiumi abituriendile. Seda päeva oli oodatud ja
selleks oli tehtud ettevalmistusi. 11. klasside õpilased kaunistasid kabinette ning valmistasid koos 1. klassi
õpilastega ette aktuse. 12. klasside õpilased tulid kooli vallatute koolijütsidena - kes kandis trakse, kes kukepükse, kes lehve või patse ning muidugi olid kaasas kõikvõimalikud mänguasjad, alustades õhupallidest ja
pehmetest kaisukarudest ning lõpetades tõuke– ja mootorratastega!
Edasi ootab neid ees eksamite periood, lehe ilmumise ajaks on oma võimed proovile pandud ema– ja võõrkeele
eksamitel, ees ootab matemaatika ja valikaine eksam.
EDU EKSAMITEL JA TUULT TIIBADESSE!

12.a

12.c

Jüriöö jooks
23. aprillil kogunesid Põlva ÜG
õpilased ja õpetajad taaskord Põlva
järve äärde, et alustada ümber järve
toimuva Jüriöö jooksuga, sedapuhku
siis juba kolmandat korda. Teist
aastat osales üritusel ka politseinike
võistkond.
9.b klass ületas Jüriöö teatejooksul
finišijoone esimesena! Eriline tänu
12.b klassile, kes esindas abituuriumi.
Aitäh jooksu korraldajatele ning
tublidele õpilastele, õpetajatele ja
politsei töötajatele, tänu kellele jooks
teoks sai!
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12.b

12.d

Põlva ÜG kevadkontsert
29. aprillil toimus kooli aulas iga aastane kevadkontsert, kus kokku tulid õpilaste vanemad,
vanavanemad, õed, vennad ning koolitöötajad.
Traditsioonilisel kontsert-etendusel astusid üles
koolis tegutsevad huviringid, milleks olid: puhkpilliorkester (õp Peeter Änilase juhendamisel), neidude ansambel (juhendaja Riivo Jõgi), algklasside näitering (juhendaja Eleriin Käo), mudilaskoor (juhendaja
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Ulvi Pern), võru keele tüdrukud (juhendaja Hedvi
Rebane) ning etlus- ja näitering (juhendaja Maia
Punak). Kevadkontserti juhtis aktiivne ning rõõmsameelne Maia Punak.
Aitäh Kõigile esinejatele ja juhendajatele imetoreda
kontserti eest!
Hanna-Grete Rüütli
huvijuhi praktikant

