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INFOLEHT 

Direktor kiidab 

1.a klass: Kristofer-Helander Kuldmets, MairoPaabut, 

Kotred Paide, Brigita Pendla, Hanna Triin Soekarusk; 

1.b klass: Grete Haavamäe, Aleksandr Jerotski, Annabel 

Kolsar, Janette Kund, Kristiin Piirsalu, Jako Rammo, 

Hanna-Lisete Sellis, Raimond Änilane; 

2. klass: Seleri Haidak, Indrek Hiieste, Harriet Jürine, 

Markkus Kaha, Robin Kiudorv, Kedon Liiv, Heti-Liis 

Maask, Saskia Märtson, Kertu Viljamaa, Eliisa Villako, 

Karl-Markus Vool, Laura-Marleen Zopp; 

3. klass: Gedlin Jaanus, Krister Põkk, Helis Marleen Saare, 

Henri Suur; 

4. klass: Mona Jõema, Karoliina Kets, Deisi Kruustik, 

Lisbeth Lepp, Merili Nagel, Karl Peetso, Anette Maria 

Soekarusk, Timo Rasmus Tammeorg, Richard Uibo; 

5.a klass: Kaialiisa Kelt, Andreas Paabut, Elisabeth Pehk, 

Artur Johannes Prangel, Marleen Vasser, Caroly Viljamaa; 

5.b klass: Karoliina Kannik, Indrek Nemvalts, Sirelin Pe-

tersell, Anna Maria Rõõmus, Sireli Salum, Katleen 

Schmeiman, Emily Vinne; 

Kiituskirjaga väga hea õppimise eest 2015/16. õa järgmisi õpilasi: 

Hea õppeedukuse ja eeskujuliku või hea käitumise eest 2015/16. õa järgmisi õpilasi: 

5.a klass: Berit Hindov, Eliise Haabma, Karl Oliver 

Kurusk, Rasmus Kärbla, Rasmus Mathias Mõttus, Peeter 

Pragi, Arabella Rajaste, Allan Vilt, Reno Vasser; 

5.b klass: Karl Markus Kannel, Hendrik Kink, Randel 

Matthias Lepp, Marie Helena Luude, Leo-Martin Pala, Mia 

Kristin Prozes; 

6.a klass: Marken Helena Härmits, Karolin Kalk, Diana 

Kool, Patric Kurvits, Priit Luuk-Luuken, Eneli Mattus, 

Eliina Katriin Sulaoja, Rainer Vana;  

6.b klass: Ranno Rahasepp, Markus Lina, Mihkel 

Maspanov, Karolin Laanjõe, Mihkel Liivago, Ken-Martti 

Holberg, Markus Villako, Marilee Põld; 

7.a klass: Johanna Johanson, Rainer Jüriöö, Kenno 

Kallastu, Toomas Kirsing, Joosep Keskküla, Kristin 

Kooskora, Kerten Matto, Agnes Parik, Isabel Brigita Reba-

ne, Kristin Semm, Hanna Lora Traagel, Gabriel Villako; 

7.b klass: Margus Kaev, Getely Moro; Heleen Mägi, Marion 

Mägi; 

7.c klass: Evelin Arulepp, Kevin Koosa, Kristin Käo, Keidy 

Lõiv, Sandra-Liis Peterson, Kristiina Reinok; 

7.d klass: Ants Johannes Rüütle; 

8.a klass: Robert Birnbaum, Kelly Elias, Helina Inno, 

Kertrud Kahar, Stella Katškan, Katariina Kinnunen, Carl 

Kivi, Eliise Kohala, Kairiin Märtson, Sten Naruson, Brenda 

Ojatamm, Ruben Pütt, Pamela Saarniit, Gendra Vahtra, 

Karoli Villako; 

8.b klass: Brigita Kahre, Fred-Eric Kärblane, Kristi 

Lodeson, Keitlyn Metsmaa, Sandra Pavlov, Liis Peddai, 

Lizette Raudnagel; 

6.a klass: Aleksandra Jermohhin;  

6.b klass: Mai Kirsing, Samuel Kolsar, Kermo Saksing, Jan 

Markus Salum, Samanta Suitsik, Annette Vijar, Triinu 

Vijar; 

7.a klass: Mart Kirotar, Kristin Kivioja, Kristjan  Koosa-

poeg, Katrin Kulberg, Johanna Laanoja, Merit Lutsar, Eli-

sabeth Olesk, Kristo Pille; 

7.b klass: Arabella Aabrams, Indra Liz Nemvalts, Anete 

Saar; 

7.c klass: Gertrud Oberg, Sireli Pruus; 

8.a klass: Kris-Ly Kannik, Helena Kink, Lorely Kõrvel, 

Getter Lepp, Laura Noormets, Jaanika Seli; 

9.a klass: Herti Juhandi, Carmen Piirsalu, Märt Pilliroog, 

Laura Nagel, Gerryt Teos; 

9.b klass: Andrea Kuzilov; 

9.c klass: Jessike Koort, Hanna Maria Laane; 

10.a klass: Tanel Marran; 

10.b klass: Annabel Jaamaste;  

11.a klass: Emily Lepp. 

8.c klass: Jane Koitla; 

9.a klass: Kertu Laanoja, Andi Rosental; 

9.b klass: Laura Koitsaar, Marie-Aliise Pruus, Kadi Siilbek; 

9.c klass: Mark Robin Kalder, Karina Kaldvee, Cornelia 

Kivi, Gregor Kulla, Laura Pendla, Regle Raadik, Brigita 

Roger, Kristina Eliisa Sulaoja, Vanessa Varend; 

9.d klass: Tuuli Ilus, Eedi Jäger, Marken Järv, Rutt Kahre, 

Merilyn Lill, Selma Rein, Teele Utsal; 

10.a klass: Annabel Hakmaa, Siim Helmoja, Morris Jallai, 

René-Kristjan Jüriöö, Kristo Kannik, Kristo Kooskora,   

Reena Oberg, Kristin Protsin, Birgit Russka, Krister Vasser, 

Markel Veiko, Kristi Virks; 

10.b klass: Egert Aalde, Asso Kahre, Pilleriin Koor, Helle 

Leis, Kelly Mattus, Triin Mägi, Villu Serv, Sirly Sõmerik; 

10.c klass: Stella Maasik, Andra Rahasepp; 

11.a klass: Elina Amon, Kadi Arula, Vanessa Järv, Delis 

Kruustik, Siim Maasikmets, Hanna Maria Rüütli; 

11.b klass: Teele Ilves, Mirjam Juhandi, Merit Kollom, 

Kätlin Koosapoeg, Hanna- Katre Plato, Johanna Rüütli, 

Riin Marii Sabre, Marimal Tilk, Johanna Treier; 

11.c klass: Sandra Tuisk;  

12.a klass: Helian Bleive, Maris Lutsar, Sille Pragi, Terje 

Russka, Anna Simga, Kerli Tootsmann, Liis Urman, Andra 

Villems; 

12.b klass: Jane Jürman, Egne Sarapuu, Silver 

Schmeiman, Birgit Vana; 

12.c klass: Roger Koosa. 



Rahvusvahelisel matemaatikavõistlusel Känguru edukalt osalenud õpilasi: 

17. märtsil toimus matemaatikavõistlus Känguru. Põlva Ühisgümnaasiumist osales 25 õpilast. Parimad tulemused vanuse-

klassides: 

Annabel Kolsar – 1106. koht pre-ekolieride vanuseastmes 

Anette Maria Soekarust – 705. koht ekolieride vanuseastmes 

Sirelin Petersell – 477. koht benjaminide vanuseastmes 

Kristin Semm – 623. koht kadettide vanuseastmes 

Jaanus Peeter Rüütli – 374. koht juunioride vanuseastmes 

Herti Juhandi – 374. koht juunioride vanuseastmes 

Emily Lepp – 748. koht studentide vanuserühmas 

Põlva Keskraamatukogus korraldatud käsitöönäituse eest: 

Suur tänu Põlva ÜG õpilastele ja nende juhendajale Voldemar Ansile suurepärase käsitöönäituse eest Põlva Keskraamatu-

kogu lugemissaalis. Näitus oli külastajatele avatud 29. aprillist 20. maini. 

Põlva maakonna koolinoorte kergejõustiku MV edukalt osalenud õpilasi: 

Põlva ÜG lõpetavad kuldmedaliga: 

12.a klass 

Marge Käis 

Terje Russka 

12.b klass 

Karin Orgulas 

Diana Tens 

Põlva ÜG lõpetavad hõbemedaliga: 

12.a klass 

Maris Lutsar 

Kerli Tootsmann 

Liis Urman 

Andra Villems 

12.b klass 

Janet Ostra 

Egne Sarapuu 

Birgit Vana 

20. ja 24. mail toimusid Põlva maakonna koolinoorte kergejõustiku MV Tilsi staadionil.  

Põlva ÜG õpilaste parimad tulemused: 

Ardi Hindrikson - I koht kaugushüppes 

Eliisa Villako - I koht mitmevõistluses, I koht 60 m jooksus, I koht kaugushüppes, I koht 

palliviskes, II koht 400 m jooksus 

Karolin Laanjõe – III koht kaugushüppes 

Kairiin Märtson – I koht 100 m jooksus, II koht kaugushüppes, I koht 600 m jooksus 

Karily Klaus – I koht kaugushüppes, II koht kuulitõukes 

Johanna Laanoja – II koht kõrgushüppes, II koht 600 m jooksus 

Hanna Loora Traagel – III koht kõrgushüppes 

Anete Saar – 4. Koht kõrgushüppes 

Indra Liz Nemvalts – III koht 600 m jooksus 

Adriana Konsing - I koht 100 m jooksus, I koht kõrgushüppes, III koht  kuulitõukes, 4. koht 

kaugushüppes 

Teele Utsal – I koht kuulitõukes, II koht 100 m jooksus, II koht kaugus-hüppes, 4. koht    

kõrgushüppes 

Laura Nagel – III koht 100 m jooksus, III koht kaugushüppes, III koht   kõrgushüppes 

Karoli Villako – I koht kaugushüppes, I koht 600 m jooksus, 4. koht 100 m jooksus, 4. koht 

kuulitõukes 

Hanna Elisabeth Tiisler – II koht 100 m jooksus, II koht kuulitõukes 

Sten-Silver Tigas – II koht kõrgushüppes, II koht 1000 m jooksus 

Kevin Tühis – III koht 1000 m jooksus 

Raimond-Eric Jaanus – I koht 100 m jooksus, III koht kuulitõukes 

Jürgen Hansen – III koht 1000 m jooksus 

PA 100m 3. koht   Märt Pilliroog – III koht 100 m jooksus 

Egert Aalde – I koht kõrgushüppes, II koht 1000 m jooksus, II koht kaugushüppes, 4. koht 100 m jooksus 

Asso Kahre – I koht kuulitõukes 

Pildil Eliisa Villako 

Põlvamaa koolinoorte valikorienteerumise MV edukalt osalenud õpilasi: 

10. mail toimusid Hatikul Põlva maakonna koolinoorte MV valikorienteerumises. Kokku oli osalejaid 70.  

Põlva ÜG saavutas gümnaasiumide arvestuses 267 punktiga I koha. Tulemused individuaalses arvestuses: 

1.-5. klassi poisid: Rasmus Saare 8. koht; 

6.-7. klassi tüdrukud: Johanna Laanoja I koht, Anete Saar II koht, Hanna Lora Traagel III koht, Kristiin Kalle 4. koht, 

Evely Ostrov 5. koht; 

8.-9. klassi tüdrukud: Lorely Kõrvel I koht, Kelli Nurm II koht, Laura-Liis Kütt III koht, Kairiin Märtson 4. koht; 

6.-7. klassi poisid: Samuel Kolsar 5. koht, Kerten Matto 8. koht, Mihkel Liivago 9. koht; 

10.-12. klassi poisid: Villu Serv I koht, Siim Helmoja 4. koht, Martin Šults 5. koht, Sander Tomson 7. koht, Esko               

Vanahunt 8. koht, Egert Aalde 9. koht; 

10.-12. klassi tüdrukud: Getter Matto ja Liis Urman III koht, Birgit Russka 4. koht, Helle Leis 6. koht, Kelly Mattus       

7. koht.  



Põlva Ühisgümnaasiumi õpilased “Lautstarki” finaalis 

Laupäeval, 7.mail toimus Eesti Rahvusraamatukogus 

Goethe Instituudi organiseeritud ülevabariigilise     

saksakeelse lauluvõistluse “Lautstark” finaalkontsert. 

Eelnevalt toimusid poolfinaalid Tartus ja Tallinnas. 

Lõuna-Eesti poolfinaal oli 9. aprillil Lotte lasteaias, 

kust Põlva Ühisgümnaasiumi 2.klassi õpilased Stella 

Kevvai, Rebeca Hiiesalu, Anelle Kukk, Seleri Haidak, 

Selene Kaupmees ja Kertu Viljamaa pääsesid lauluga 

“Von den blauen Bergen kommen wir” edasi lõpp-

kontserdile. Klaveril saatis laululapsi muusikaõpetaja 

Ulvi Pern. Saksa keelega aitas tüdrukutel esmast    

tutvust teha õpetaja Tiina Villako. Kahjuks Selene  

haigestus ja Tallinnas tuli laulda viiekesi. 

Saksakeelne lauluvõistlus „Lautstark“ on saanud     

traditsiooniks ning toimus sel aastal juba seitsmendat 

korda. Võistlus on kolmes vanuserühmas: lasteaedade 

lapsed, 1.–3. klassi ja 4.–6. klassi õpilased. Finaal-

kontserdil astusid üles 15 eelvoorudest edasi pääsenud 

ansamblit.  

Põlva tüdrukud tulid lavale üheksandana, lõpetades 

ühtlasi oma vanuserühma ansamblite esinemise,  

peale seda oli lava juba 4.-6. klassi õpilaste päralt.  

Kolm hindamiskriteeriumit, mida igal aastal         

jälgitakse, on ilus saksa keele hääldus, musikaalsus 

ja esituse veenvus. Meie laulu sõnumit aitasid        

paremini edastada humoorikad pildid, mille eest suur 

tänu kunstiõpetaja Anneli Kaasikule.  

Euroopa päeval, mida tähistati sel aastal samuti         

7. mail, olid külastajatele avatud  Saksamaa          

Liitvabariigi suursaatkonna uksed. Tunnise pausi 

jooksul, mis jäi kontserdi peaproovi ja lõppkontserdi 

vahele, külastasime meiegi saatkonnahoonet, kus sel 

päeval said väikesed külalised Haribo pilte värvida, 

Playmobili õnneratast keerutada, interaktiivseid    

mänge proovida ja suure kollase Haribo karuga end 

jäädvustada lasta. Tagasi raamatukokku siirdusime 

Goethe Instituudi kirjadega õhupallide ning saksa   

lipukeste lehvides. 

Kontserdi lõpus tuli lavale tänukirju üle andma    

Goethe Instituudi keeleosakonna juhataja Anne Lind 

koos maskotiga, kelleks oli känguru. Loom sai saalis 

viibijate abiga ristitud ning kannab nüüdsest nime 

Lautstark. Iga ansambel sai tänuks ämbritäie Haribo 

kummikomme ja tänukirja. Fotograaf tegi kõikidest 

lauluansamblitest koos juhendajatega ka ülesvõtte.  

Osalejatele ja nende õpetajatele toimus ürituse      

lõpetuseks vastuvõtt Rahvusraamatukogu Veskaru 

kohvikus. 

Suur aitäh lõbusa etteaste eest laululastele ja täname 

nende toetavaid pereliikmeid. Finaalkontserdil kohti 

enam ei jagatud, kõik seal esinenud rühmad olid väga 

tublid. Saalis kõlanud tugeva aplausi põhjal julgen 

väita, et Põlva Ühisgümnaasiumi tüdrukud pugesid 

publikule südamesse. 

Tiina Villako 

saksa keele õpetaja 

Eestimaa Looduse Fondi korraldatud joonistusvõistlusel edukalt osalenud õpilast: 

6.b klassi õpilane Mai Kirsing saavutas I koha Eestimaa Looduse Fondi korraldatud 

konnade teemalisel joonistusvõistlusel. Kokku laekus võistlusele 379 tööd. Mai      

juhendaja oli õpetaja Anneli Kaasik. 

joonistusvõistlusel “Päästame jääkaru” edukalt osalenud õpilast: 

12.b klassi õpilane Jane Jürman saavutas Tallinna Loomaaja korraldatud joonistus-

võistlusel "Päästame jääkaru" vanemas vanuseastmes 1. koha. Jane joonistatud pilt 

kajastas kliimamuutuste mõju nii jääkarudele kui ka inimestele ja kogu planeedile. 

Preemia anti kätte  14. mail toimunud Tallinna Loomaaaia Muuseumiööl.  

Noore looduskaitsja märgi pälvinud õpilast: 

 

12.b klassi õpilane Karin Kivisild pälvis noore looduskaitsja märgi. 

Karinit tunnustati märgiga, sest ta on osalenud mitmetes        

keskkonnaalastes projektides ja kursustel, jaganud oma teadmisi 

ka noorematele õpilastele ning koostanud uurimistöö                  

putukamürkide mõjust jooksiklaste käitumisele. Märgi andis üle 

keskkonnaminister Marko Pomerants Pärnus Pernova                 

Hariduskeskuses.  

Foto autor Kristi Kuusmik-Orav  



Lk 4  

Üheskoos orienteeruma 

Projekti “Liikumine teeb erksaks” raames toimus      

Põlvas suurejooneline perespordipäev “Üheskoos     

orienteeruma”. 

Selle aasta veebruaris avanes koolidel võimalus       

taotleda Eesti Olümpiakomiteelt koos Coca-Colaga   

projekti “Liikumine teeb erksaks” raames raha pere-

spordipäeva korraldamiseks. Põlva Ühisgümnaasium 

koos OK Põlva Kobrasega otsustas võimalusest kinni 

haarata ja nii korraldatigi 11. mail, ülemaailmsel   

orienteerumispäeval, kõikidele Põlva koolidele üritus 

nimega “Üheskoos orienteeruma!” Tehniline läbiviimine 

jäi loomulikult OK Põlva Kobrase ja orienteerumisklubi 

tublide kasvandike korraldada ning ülejäänud Põlva 

Ühisgümnaasiumi kollektiivile. Ürituse eesmärk oli  

tõsta inimeste teadlikkust liikumise olulisusest,        

propageerida tervislikke eluviise ja orienteerumist    

Põlva vallas ning pakkuda reaalset võimalust osa saada 

kogukondadele suunatud liikumissündmusest 

“Liikumine teeb erksaks!” 

Perepäeva käigus tuli läbida Põlva ümbruses umbes       

7 kilomeetrisel rajal 13 kontrollpunkti. Kuna osalejate 

hulgas oli nii algklassi, kui ka gümnaasiumi õpilasi, siis 

väiksematele tehti mõned mööndused raja läbimise 

osas. Kokku osales üritusel 1035 inimest. Siiski olid ka 

kõige pisemad tublid ja kokku lepitud miinimumiga  

perepäeval ei piirdutud. Oma lastega oli perepäevale 

kaasa tulnud hulgaliselt lapsevanemaid ja kellel  

vanemad tulla ei saanud, aitasid võistkonna        

moodustamisel hädast välja vanemad kooliõpilased. 

Kella 14-ks oodati kõiki osalejaid finišisse. 

Väljakuulutatud võistlus kõige kiirematele raja-

läbijatele võitsid võistkonnad perepeadega: 1. koht 

Karl Jürgen Pall, 2. koht Alfred Timmo, 3. koht Elar 

Vanahunt. Auhinnalisi kohti autasustati vastavalt 

kohale Pühajärve SPA külastuspakettidega,         

Edu Keskuse Bowlingu kinkekaartidega ja vaba-

pääsmetega kinno. Samuti riputati kolmele           

paremale grupile kaela medalid. Eraldi arvestuses 

olid need võistkonnad, mis koosnesid eranditult    

pereliikmetest ning nende vahel jagunesid            

auhinnalised kohad järgnevalt: 1. koht perekond 

Kund, 2. koht perekond Arras ja 3. koht perekond 

Lõiv. Tublisid peresid tunnustati medalite, laua-

mängude ja Põlva ujula vabapääsmetega. 

Orienteerumispäeva osalejate vahel loositi välja   

hulgaliselt loosiauhindu, mida jagus kõikidele      

osalistele, kes ürituse lõpuni vastu pidasid. Siinkohal 

tahan tänada kõiki toetajaid: Eesti Olümpiakomitee, 

Coca-Cola, OK Põlva Kobras, Põlva Kultuuri- ja   

Huvikeskus, Põlva Noortekeskus, Põlva Spordikool, 

Põlva Maakonna Spordiliit, Värska Vesi ja Põlva 

Ühisgümnaasium. Loomulikult peab tänama ka   

ilmataati, kes hoolitses mõnusa ilma eest. Päeva  

lõpuks esinesid “Meie Stuudio” tantsutüdrukud  

Andre Laine juhtimisel. Korraldajad loodavad, et 

kõik osalised said külge väikse orienteerumispisiku, 

et järgmisel aastal taas sellisel üritusel osaleda. 

Erilised tänud lähevad OK Põlva Kobrasele ja nende 

eestvedajale Nikolai Järveojale. Täname kõiki      

osalejaid ja toetajaid ning loodame teiega kohtuda ka 

järgmistel aastatel. 

Ulvi Musting 

kehalise kasvatuse õpetaja 
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10.b klassi õppekäik Ilumetsa-Piusa 

Meie 10.b klass käis 4. mail õppe-

käigul Ilumetsa-Piusa. Külastasime 

Ilumetsa kraatreid, Rebasemäe   

allikaid, Piusa koopaid ja Härma 

müüri. Õppekäigul saatsid meie   

teekonda ja rääkisid huvitavatest 

faktidest õpetajad Krista Untera ja 

Urve Lehestik. 

Õppekäiku alustasime EDU keskuse 

parklast kell 11.00, nagu alati ning 

suundusime bussiga Ilumetsa   

kraatrite poole. Kraatrite juurde 

jõudes tervitas meid hea ilm ja soe 

päike. Enne Põrguhauda sisenemist 

rääkis õpetaja Krista natuke Ilu-

metsa kraatritest. ”Ilumetsas on viis 

kraatrit, Eestis on kõige rohkem 

kraatreid ruutmeetri kohta’”. Üks huvitav fakt jäi  

meile ka meelde meteoriitidest, nimelt peale          

2000. aastat on Maale kukkunud umbes kaks-

kümmend kuus meteoriiti, mille läbimõõt on vähemalt 

üks kilomeeter. Õpetaja Urve hoiatas ka selle eest, et 

kui siseneda Põrguhauda, ei tohi öelda sõna “kurat”. 

Legendid räägivad, et kõik, kes seda sõna kasutavad 

jäävad sinna Kuradi teenriteks. Kõndisime mööda 

laudteed kraatri juurde ja nautisime ilusat loodust. 

Kraatri juurde jõudes tuli mõte selle läbimõõt           

ära mõõta. Mõte saigi teostatud. Seejärel hakkasime 

tagasi bussi poole kõndima ning võtsime ette uue siht-

punkti – Rebasemäe allikad. 

Rebasemäe allikate juures rääkis õpetaja Krista, et 

allikad on väga rauarikkad ning kuni 17. sajandini 

toodeti Eestis soorauast rauda. Rebasemäe allikas on 

ka suurim tõusuallikas maakonnas, kus voolab 30    

liitrit vett sekundis. Soovijad võisid allikast ka vett 

juua. Edasi suundusime Piusa koobastesse. 

Piusa koobaste juures olevas looduskeskuses näidati 

meile alustuseks mitut filmi Piusa koobaste, Piusa 

maastikukaitseala loo-

duse ja  Piusa jõe kohta. 

Filmid olid väga põnevad 

ja huvipakkuvad. Saime 

teada, et koopad on    

Euroopas ühed suuri-

mad nahkhiirte talvitu-

misepaikadest. Koobas-

tes talvitub vähemalt 

viis erinevat liiki nahk-

hiiri. Filmid vaadatud, 

liikusime koobastesse. 

Enne koobastesse sisene-

mist tõmbasid kõik oma 

üleriided peale, sest  

koopad on väga külmad. Koobastes 

rääkis meile programmijuht, et  

Piusal hakati liiva kaevandama  

juba aastast 1920. Kaevanduses olid 

peamiselt mehed, sest seal töötades 

pääsesid nad ajateenistusest. Koo-

bastes kaevandamine rikkus aga 

nende kopse ning sealsetel töölistel 

tekkis sageli kopsude kivistumine.       

Koopast edasi suundusime liiva-

karjääri. Seal avanev vaade oli nii 

ilus ja tundus nagu oleksime mere 

ääres liivarannas. Võrratud vaated 

pildile jäädvustatud suundusime 

kokkukuivanuid  veekogus id        

vaatama. Ronisime ka Mõrsjamäe 

otsa. Õpetaja rääkis väikse loo,    

kuidas mägi endale nime sai.  

Viimane peatus oli meil Härma müüri juures. Härma 

müüri juurde jõudmiseks tuli teha mõnus jalutus-

käik. Härma müür on kõrgeim liivakivipaljand    

Eestis (43 m). Härma müüri juures voolab Piusa jõgi, 

mis on kõige suurema langusega jõgi Eestis. Lõpuks 

läksid julgemad Härma müüri vallutama ja kõrguse 

kartjad vaatasid sillalt, kuidas müür vallutatakse. 

Kui kõik olid tagasi jõudnud, tegime väikse ringi, 

rääkisime oma muljetest ja laulsime kahele sünni-

päevalapsele ning jalutasime bussi juurde tagas. 

Seejärel võis alata sõit koju. Kokkuvõtteks võime 

öelda, et see õppesõit oli väga lõbus, huvitav ja     

eelkõige hariv. 

Aitäh õppekäigu korraldajatele! 

Hanna-Maria Hurt ja Age Salumets 

10.b klassi õpilased 
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9.b klassi reis Londonisse 

9.b klass hakkas oma reisi planeerima juba sügisel. 

Kuna mõned tüdrukud olid juba õpetaja Florika 

Kolbakovaga reisil käinud, polnud kahtlust, et soovime 

teda endale giidiks. Algas rahade kogumine ja         

dokumentide vormistamine. Kuna aega oli piisavalt, 

kulgesid ettevalmistused raskusteta. 

Meie reis sai alguse 22. aprilli hommikul 6.30.        

Sõitsime liinibussiga otse lennujaama ning sealt juba 

lennukiga otse Londonisse. 

Londoni lennujaama jõudes ootas meid ees sombune 

ilm. Teel lennujaamast hotelli hakkas vihma sadama. 

Meie päevakavas oli linnaga tutvumine, erilist        

mõnu me sellest ei tundnud, sest vihma sadas päris 

korralikult. Kui programm täidetud, läksime hotelli. 

Järgmisel hommikul oli äratus 8.00. Kõigepealt       

kõndisime raudteejaama ja sõitsime rongiga          

kesklinna, seejärel sõit metrooga ja kõnd Buckinghami 

palee juurde. Lootsime küll näha vahtkonna vahetust, 

kuid peale auvahtkonna me seal kedagi ei näinud. Teel 

kohtasime veel ratsapolitseinikke. Palee juures olev 

park oli kena roheline ja täis õitsvaid nartsisse, tulpe 

ning erinevaid puid. Park oli kenasti hooldatud ja   

inimesi oli pargis palju, sest oli laupäev ja rahval tööst 

vaba aeg. Linnaekskursiooni käigus nägime Trafalgari 

väljakut, Big Beni, Paddingtoni ja jalutasime 

Kensingtoni aedades. Selleks ajaks olid kõhud tühjad 

ja siis anti neli tundi vaba aega söömas käimiseks      

ja shoppamiseks. Tüdrukud olid selleks hoolega       

valmistunud ja said hulgaliselt meeldivaid oste teha. 

Õhtul hotelli tagasi jõudes näitasime üksteisele oma 

oste. Teise päeva lõpuks olime kõik üpriski väsinud, 

aga õnnelikud. Oli väga lahe päev. 

Pühapäev algas Dungetoni külastusega. See muuseum 

käsitleb Londoni ajalugu. Tegemist oli interaktiivse 

etendusega, kus tuli ise osaline olla ning seanssi 

jooksul saime isegi paadiga sõita. 

Peale seda oli võimalus Londoni Arsenali jalgpalli-

staadionit külastada. 

Järgmisena seadsime sihi London Eye peale.       

Sõitsime laevaga sihtkohta, aga sellel päeval toimus 

just Londoni maraton. Kuna võistlusrada oli         

turvatud, pidime päris palju enne seiklema, et      

vaaterattale pääseda. Nii oli meil jälle võimalus   

maratonist osa saada. Kui vaaterattal käidud, oli 

õhtu käes ja asjade pakkimine tuli ette võtta. Selgus, 

et nii mõnigi oli oma ostudega liiale läinud ja kohvrid 

kaalusid rohkem kui lubatud. Õnneks leidus         

abivalmis klassikaaslasi ja nii õnnestus meil kõigil 

oma asjad koju tagasi toimetada. 

Tagasilennuks pidime hotellist väljuma kell 4.30. 

Arvasime, et võime sisse magada ja otsustasime   

mitte magama minna. Ajasime juttu ja nõnda     

möödus aeg ruttu. Tagasilend kulges viperusteta, 

aga kuna olime öösel üleval olnud ja ajavahe andis 

ka tunda, olime järgmise koolipäeva hommikul nii 

väsinud, et enamus meist tundidesse ei jõudnud. 

Vaatamata väsimusele oli reis väga tore ja oleme 

valmis järgmiseks reisiks kohvreid pakkima. Saime 

uusi teadmisi ja kogemusi reisimisest. Aitäh, 

Florika, ilma sinuta oleksime kindlasti hädas olnud. 

 

Laura Koitsaar, Maria Johanson 

õp Ulvi Musting 
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8. loodusklassi õppekäigud 

Oktoobri alguses toimus meie esimene õppekäik, mis 

viis RMK Pähni looduskeskusesse. Uksel võttis meid 

vastu magus leivalõhn ja lahke perenaine Helina  

Tammemägi. Looduskeskusega tutvumiseks kulus  

mitu tundi. Vaatamist tahtsid metsa ja metsandusega 

seotud väljapanekud, ajalooline film Võrumaast ja  

fotonäitus Kagu-Eesti ristipuudest. Eriti meeldis meile 

katusealuses olev liblikaklass ja kõik see, mida         

me seal liblikate kohta teada saime. Seejärel           

matkasime looduse õpperajal, kus läbisime 20          

rajapunkti. Ülesannete täitmiseks pidime kasutama 

erinevaid meeli ja erinevates õppeainetes omandatud 

teadmisi. Tegelikult oli see vaatamine, kuulamine, 

nuusutamine ja puudutamine päris huvitav ja ega 

teadmised ning seejärel tarkuski tulemata jäänud. 

Võtsime ette matka metsa kõlakodade juurde. 

Ruupides istudes kuulatasime, kuulasime ja kuulsime 

vaikust ja looduse helisid. Pärast õues oldud tunde oli 

eriti mõnus taas looduskooli soojas köögis pika laua 

taga istuda, perenaise keedetud taimeteed rüübata ja 

päris ehtsat koduleiba nosida.  

Teine õppekäik toimus südatalvel Tartu Ülikooli     

loodusmuuseumi. Meie õpetajaks oli seal Külli Kala-

mees-Pani ja tema juhendamisel õppisime tundma   

erinevaid loomi. Töötasime rühmades. Uurisime      

imetajate koljusid, loomade tegevusjälgi, kahepaikseid, 

tigusid ja karpe ning õppisime linnulaulu kuulama. 

Saime tegeleda õppeklassis elutsevate loomadega,   

kellest eriti meeldis meile jänes. Prussakad tekitasid 

hirmutunnet. Õppepäeva lõpus  saime külastada 

vastavatud loodus-muuseumi ekspositsiooni "Maa. 

Elu. Lugu.". Meile meeldis loodusmuuseumi kujun-

dus, eksponaatide paigutus, erinevate liikide   roh-

kus ja see, et sai kõike ise lähedalt     uurida. Suurte 

topiste juures tekkis tunne nagu chilliks kuskil loo-

duses, sest topised olid nagu elusad loomad. Suurte 

loomade skeletid olid hästi vägevad, meile pakkusid 

huvi ka erinevate elukate pealuud. Putukate ruum 

oli eriti värvikirev, selgrootutest        oli kõige muljet-

avaldavam rõõneskarp ja klaaskäsn. Muidugi ei saa 

mainimata jätta ka      akvaariumeid ja terraariu-

meid, sest seal elasid päris elusad loomad. 

Viimane õppekäik sai teoks aprilli alguses, mil     

käisime Tartu Ülikooli botaanikaaias. Osalesime  

õppeprogrammil "Igavesti vihmane suvi ehk kes jääb 

ellu vihmametsas". Botaanikaaia õpetaja Vilma 

Veldre juhendamisel õppisime tundma vihmametsa 

huvitavamaid taimi ja kohastumusi, mis aitavad  

taimedel sealsetes karmides tingimustes toime tulla. 

Karme vihmametsa tingimusi saime tunda ka omal 

nahal - kasvuhoones oli nii palav ja niiske, et pidime 

vahepeal õues end jahutamas käima. Kõige paremini 

iseloomustab vihmametsa-teemalist õppepäeva meie 

viierealine luuletus: 

Roheline 

Palav, niiske 

Sadamine, kasvamine, arenemine 

Kõrgusesse tõusev lopsakas elurikkus 

Vihmamets 

Meie  õppekäigud toimusid Keskkonna-

investeeringute Keskuse rahalisel toel ja oleme selle 

eest väga tänulikud. Täname kõiki õpetajaid,          

kes meid õppekäikudel õpetasid! Aitäh! 
 

8.b klassi õpilased ja bioloogiaõpetaja Urve Lehestik  

Algklasside olümpiaadid 

Meie koolis on püütud õpilaste jaoks luua arendav      

õppekeskkond, toetada õpilaste õpihimu ja õpioskuste 

arengut. 

Traditsiooniliselt toimusid aprilli lõpus algklasside   

olümpiaadid. Õpilased said proovile panna oma võimed, 

kasutada õpitut ja varasemaid elukogemusi erinevates 

kontekstides ja probleeme lahendades. Igas vanuse-

klassis osales kuus õpilast. Tööd koostasid ja viisid läbi 

vastavalt need klassiõpetajad, kes antud klassis ei õpeta. 

Kõik osalejad püüdsid anda endast parima ning olid   

tublid. Esimeses ja teises klassis toimusid üldiste       

õpioskuste olümpiaadid. Esimeses klassis saavutas    

esimese koha Grete Haavamäe 1.b klassist. Talle        

järgnesid võrdse tulemusega Marit Lõbu 1.a ja Annabel 

Kolsar 1.b klassist. Kolmanda koha vääriline oli Mairo 

Paabut 1.a klassist. Õpilaste juhendajad olid Katrin  

Veskioja (1.b) ja Kersti Kõiv (1.a). Teise klassi parima 

tulemuse sai Karl-Markus Vool, teine oli Harriet 

Jürine ning kolmas Kedon Liiv. Õpilaste juhendaja 

õpetaja Maili Kaupmees. 

Kolmanda klassi õpilased panid proovile oma          

teadmised matemaatikas. Nutikaimaks osutus seekord 

Henri Suur. Teise koha saavutas Ardi Hindrikson    

ning kolmandaks jäi Helis Marleen Saare. Õpilaste 

juhendaja Ester Kalder. 

Neljanda klassi õpilased osalesid eesti keele           

olümpiaadil. Parima tulemuse saavutas Anette Maria 

Soekarusk. Teisele kohale tuli Deisi Kruustik ning  

kolmandale Mona Jõema. Õpilaste juhendaja Riina 

Lond. 

Uudishimu, avasilmi ringikäimist kõigile osalejatele!   

Aitäh õpetajatele õpilaste juhendamisel ning         

olümpiaadide läbiviimisel. Uuel õppeaastal uuenenud 

koolis  ootavad järgmised proovilepanekud. 

Ester Kalder 

Algklasside ainekomisjoni juhataja  
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6.a, 7.c ja 8.c klasside ekskursioon Hiiumaale 

31. mail - 1. juunil toimus 6.a, 7.c ja 8.c klasside ekskursioon 

Hiiumaale. Väljasõit kooli juurest toimus varahommikul 4.45, 

et jõuda kell 10 praamile. Sadamas liitus meiega giid ja    

ekskursioon võis alata.  

Kõigepealt sõitsime Tahkuna militaarmuuseumi, kus saime 

ronida vanaaegsetesse sõjaväe autodesse ja näppida vana 

sõjaväetehnikat. Reis jätkub Tahkuna poolsaare ja tuletorni 

vaatamisega. Teekonnal Kärdlasse külastame Soera talu-

muuseumi, mis tutvustab, kuidas Hiiumaal vanasti elati. 

Tutvumist saarel jätkame Suuremõisa lossiga. Seda mõisat 

loetakse uhkemate barokkstiilis  mõisahoonete sekka Eestis. 

Järgmiseks suundusime Pühalepa kirikusse, mis on Hiiumaa 

vanim pühakoda ja vanim säilinud ehitistest. Peamiselt maa-

kividest tehtud kirikut on aegade jooksul tugevasti ümber 

ehitatud. Siinses kirikus asub Eesti  ainuke kivist kantsel – 

paigaldatud dolomiidist.  

Järgmisena suundusime Vetsi talli, kus ööbisime ja            

õhtustasime. Ööbimiskoht Vetsi Tallis on hoopis teistsugune 

kui mujal. Maja nagu maja ikka: uks, aken, lauake, riiulid, 

voodid. Ainult, et ümmargune on … aga veerema ei hakka. 

Suures õunapuuaias on kümme täispuidust tünnmajakest. 

Pärast õhtusööki käisime Sääretripis. See kujutas pea       

kolmetunnist jalgsimatka mööda mereranda. 

Teisel päeval peale hommikusööki sõitsime edasi Käinasse, 

kus meile räägiti Hiiumaa lindudest jms. Seejärel võtsime 

suuna Kõpu poole. Hiiumaa sümboliks olev Kõpu majakas on 

Baltimaade vanim meremärk. Majaka püstitamist nõudis  

Hansa Liit juba 15. Sajandil, sest Hiiu madalal hukkus väga 

palju laevu. Ronisime Kõpu tuletorni tippu imetlemaks    

kaunist vaadet. 

Ekskursioon oli väga huvitav ning kindlasti tuleme Hiiumaa-

le tagasi. 

Pärast  seda sõitsime läbi Emmastesse, et   

näha Kalana sadamat ja Sõuet. Ekskursioon 

lõppes Ristimäe ja Otimäe külastusega.       

Ristimäele sai igaüks panna risti oma sooviga. 

Otimäel turnisime kivilabürindis tegime     

ühispildi. Nüüd võtsime suuna sadamasse ja 

algaski kojusõit.  

Marken Helena Härmits, Eneli Mattus, Diana 

Kool, Aleksandra Jermohhin 

6.a kassi õpilased 

Tublid TOREkad said tunnistuse 

Viimasel koolipäeval, 3. juunil said Kristiina, Jürgen, 

Indra Liz, Hanna Lora, Kristin, Kadi, Laura ja Maria 

TORE tunnistuse, millel oli kirjas: „On läbinud TORE 

laiendkoolituse, mis arendas sotsiaalset kompetent-

sust ja koostööoskust. On sooritanud iseseisvalt prakti-

lised ülesanded seminaridevahelisel perioodil“. Noorte-

ühendusel TORE on kindlad reeglid, mille alusel tun-

nistust väljastatakse. Üks olulisemaid kriteeriume on 

ringitundides osalemine, sest üks tõeline TOREkas 

peaks olema kohal kõikide planeeritud teemade arute-

ludel ja olema valmis tegutsema. Kindlalt saab öelda, 

et selle õppeaasta sisse planeeritud teemad olid 

TOREkate jaoks väga olulised 

ning aitasid ennast ja teisi 

paremini tundma õppida. 

Need TORE ringis osalejad, 

kes sel aastal veel tunnistust 

ei saanud, tekib see võimalus 

uuel õppeaastal, kui TORE 

kindlasti jätkab.  

Mõned TOREdad teemad, mis sel aastal said läbitud: 

Inimeste erinevused ja sarnasused 

Väärtused ja põhimõtted 

Kuulmine ja kuulamine. Kuulamisoskus  

Kontakti loomine, vestluse juhtimine 

Kõik tunded on olulised 

Vihaga toimetulek – emotsionaalne tarkus 

Koolistress versus koolirõõm 

Probleemi lahendamine ja meeskonnatöö 

Käitumisviisid konfliktis 

Kiusamine. Kiusamiskäitumine ja antisotsiaalsus 

Internetiturvalisus 

Lisaks osalesime 12. mail Eesti Õpilasesinduste Lii-

du, Lastekaitse Liidu ja TÜ Foorumteatri koostöö-

projekti “Salliv Kool” Põlvamaa foorumil.  

Uute ja TOREdate kohtumisteni!  

TOREdat suve!  

Veronika Grigorjev 
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Laager Palupõhja looduskoolis 

Matemaatika riigieksam tehtud, tundsime, et vajame 

pisut puhkust oma ülekuumenenud aju paremale   

poolkerale. Nii võtsimegi suuna Alam-Pedjale, et    

sealse looduse rüpes aktiivselt puhkama hakata.      

Olime just maanteelt bussinina Palupõhja poole      

keeranud kui märkasime kraavis karukutsikat     

ukerdamas. Bussijuht sõitis hästi-hästi aeglaselt ja    

nii saime mõmmikest hea tüki aega uudistada.        

Looduskooli juurde jõudes leidis aset meie esma-

kohtumine sealsete uusasukate, šoti mägiveistega. 

Suured ja tugevad, aga samas kuidagi mõnusad ja 

usaldavad loomad, Emajõe luha bioniidukid.  

Palupõhjal on loodus hästi lähedal, lihtne on tunda 

end looduse osana ja toimetada seda hoides. Prügi   

sorteerimine, orgaaniliste jäätmete komposteerimine, 

toidu valmistamine, kuivkäimla kasutamine, energia 

kokkuhoidmine - need on ju tegelikult täitsa            

normaalsed tegevused kui ökosüsteemselt mõelda. 

Muidugi eeldab ökosüsteemsest mõtlemisest            

osasaamine ka liikide tundmist. Kevad on hea aeg   

liikide tundmaõppimiseks. Tuleb minna vaid rabasse, 

luhale või soovikusse ja sa saad osa elu tärkamisest 

ning pulmade vaatemängudest. Lilled, linnud,         

liblikad... Õpetajateks võivad osutuda ka digi-

määrajad, neid on juba päris palju saadaval. Emajõe   

ja vanajõgede elustikuga tutvumiseks on kõige     

mõistlikum kasutada paati või kanuud ja uskuge, 

üheskoos paadis toimetades saavad selgemaks ka 

kaaslaste iseloomajooned. Grupitöö on tõhus. 

Saun tuli ise kütta ja lõke ise süüdata, aga ise       

tehtud, hästi tehtud. Saunast tiiki hüpata ei         

soovinud keegi, sest sealne elustik osutus väga     

rikkalikuks ja miks loomakesi häirida. Jõe-elustik on 

vaesem, aga vesi külmem ja kaugel kah. Lisaks    

šokolaaditäidisega banaanipaatidele valmisid lõkkes 

ka kohalike leppade, kaskede ja pihlakate puidu  

utmise tulemusena joonistussöed, mille omadusi oli 

järgmisel päeval hea katsetada. Ööst jäid kõrvu 

kummitama rukkirääkude rääkimine, ritsiklindude 

saagimine, öösorri sorin ja ööbikute laksutamine, 

sinna vahele ka üsna vaiksed vaikuse hetked.       

Heledama taeva taustal vilksatasid tiigilendlaste 

tumedad kogud ja keegi veel... 

Teise päeva tegevuste vahel võtsime aega loodusega 

ja kaaslastega olemiseks ning lõputööde tegemiseks 

ja tutvustamiseks. Noormehed hoolitsesid, et meie 

klassi õunapuu Kasper saaks juuripidi Palupõhja 

mulda. Ja oligi aeg kokkuvõtete tegemiseks ning  

kojusõiduks, sest õppima tuli hakata juba             

järgmiseks, meie jaoks viimaseks eksamiks.  

Kummardame Sinu ees, suur õpetaja Loodus, et oled 

meiega oma tarkusi jaganud ja ainuüksi oma        

kohaloluga meid paremateks inimesteks teinud.   

Oleme tänulikud Keskkonnainvesteeringute         

keskusele, kelle rahalisel toel meie viimane           

väliõppelaager-praktikum toimus. 

12.b klassi õpilased ja õpetaja Urve Lehestik 
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Keelelaager Maltal 

Kohvrid pakitud sõitis grupp 

Põlva Ühisgümnaasiumi õpilasi 

ning õpetajaid 22. mail Riia  

lennujaama, et sealt suunduda 

edasi Maltale. Lennukilt        

maha astudes ja hilja öösel 

ümbruskonda silmitsedes,     

tundus kõik väga rahulik ja õhk 

oli veidi rõske ning jahe. Meid 

majutati San Gilijan’i nimelises 

külas peredesse. Järgmisel 

hommikul kell 7 lõi elu keema; 

õues oli juba palav, kiriku     

kellad lõid ja inimesed           

aske ldas id  r ing i .  Peale         

hommikusööki seadsime oma 

sammud keeltekooli (Gateway 

School of English), kus meid 

jagati testide alusel erineva-

tesse rühmadesse. Seltskond 

koolis oli väga kirev, õpilasi ja 

töötajaid oli pärit igast maailma 

nurgast: Jaapanist Ungarini. 

Peale igapäevaseid tundide   

koolis, viis meie giid Karl, meid 

igasse Malta nurka ja rääkis 

põhjalikult kõigi kohtade       

ajaloost ja olulisusest. Esimese 

päeva õhtul külastasime temaga 

pealinna, Vallettat, väga        

ajaloolist linna, mis kuulub ka 

UNESCO maailmapärandi    

nimistusse. Linn on barokki   

stiilis ja eriti rõhutavad seda 

uhked kirikud ja katedraalid. 

Õhtusel Valletta jalutuskäigul 

õnnestus meil kohtuda isegi 

Malta peaministriga. Järgmisel 

päeval külastasime Rabat’it ja 

Mdina’t ning Malta ainukest metsa, 

mis eestlaste jaoks tundus rohkem 

pargi moodi olevat. Mdina on Malta 

vana pealinn, mis on koduks riigi  

kõige jõukamatele ja suursugusema-

tele perekondadele. Seal elab vaid 

alla 300 inimese, kuid keskaegsena 

tunduva linna tänavad kubisesid   

turistidest. Rabat on Mdina eeslinn, 

kus elab kontrastiks Mdina’ga veidi 

üle 11 000 inimese. Seal külastasime 

me püha Pauli kirikut, mida ehtisid 

uhked laemaalid ja freskod. Lau-

päeval sõitsime kiirpaadiga Malta 

saartele – Cozo’le ja Comino’le. Gozo 

on Malta maalähedasem ja põllu-

majanduslikum piirkond. Sealne   

elutempo on aeglasem ja seega on 

sinna välismaalt oma pensionipõlve 

veetma tulnud paljud vanurid. 

Comino’l on vaid üks hotell,           

ülejäänud 3,5km2  saarest on      

asustamata ja teede vaba. Saare   

põhiatraktsiooniks on Sinine laguun, 

mis meelitab oma türkiisse vee ja 

valge liivaga ligi palju suvitajaid.  

Viimasel päeval külastasime üht   

kaluriküla, Blue Grotto’t ja St. Peter’i 

randa, kus kõik veel viimast päikest 

püüdsid ja ujumas käisid. Õhtul    

jätsime oma peredega hüvasti ja 

suundusime lennujaama, et öise    

lennuga Riiga sõita ja järgmisel    

päeval taas koju naasta.  

Marta Lepasson 

11.b klassi õpilane 
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Õuesõppepäev “Aktiivne aju” 

Juba aastaid toimuvad Põlva Ühisgümnaasiumis enne         

õppeaasta lõppu projektipäevad. Selle õppeaasta viimane 

õuesõppepäev “Aktiivne aju” toimus 2. juunil. Päev algas       

kell 9.00 Lootose staadionilt, kus iga klass sai salakirja, mille 

sisu juhatas neid järgnevasse tegevuspunkti. Tegevuspunktid 

olid koostatud aineõpetajate poolt. Igas tegevuspunktis järgnes 

jälle salakirja lahendamine ja mingi tegevus. Tegevuspunktides 

sai kinniseotud silmadega lüüa jalgpalli väiksesse väravasse, 

kokku panna puslesid, mängida jooksu Trips–Traps–Trulli, 

lahendada matemaatika ja võõrkeele ülesandeid ja              

mängida Mölkkyt. Päev lõppes Lootose staadionil, kus toimus 

autasustamine ja tagasiside kogumine. Tagasisidest selgus,    

et päev meeldis kõigile osavõtjatele. Enam meeldisid uued 

mängud Möllky ja Trips–Traps–Trull. Vähem pakkusid huvi 

matemaatika ja võõrkeele ülesanded. Salakirjad olid huvitavad 

ja panid tõeliselt aktiivselt aju tööle. 

Ulvi Musting 

kehalise kasvatuse õpetaja 

Jalgrattaga liikluses 

Selle õppeaasta teises pooles lisandus 3. ja 4. klassi      

õpilastel tunniplaani uus õppeaine – liiklusõpetus,       

õpetajaks Toomas Meiel Maanteeameti Põlva teenindus-

büroost. Eesmärgiks oli omandada liiklusalaseid teadmisi 

ja oskusi ohutuks liiklemiseks jalgrattaga. 

Neli kuud õpiti liikluseeskirju ning -märke. Hiljem      

lisandusid praktilised ülesanded jalgrattaga harjutus-

väljakul. See oli tõsine töö. 

20. mail koguneti Mesikäpa Halli juurde, et proovida    

ühiselt linnassõitu. Abiks olid politseinikud, Kadri ema 

ning õpetajad Toomas Meiel, Riina Lond ning alla-

kirjutanu. Direktor Koit Nook ja õppejuht Iive Kõima 

saatsid selle kireva seltskonna teele. Sõitsime Rosma  

kaudu Mammaste Tervisespordikeskusesse. 

Seni olid õpilased sõitnud enamasti majade vahel ja    

kergliiklusteel. Maanteel, mööduvate autode tuules, oli 

hoopis teistsugune olukord. Keerulisemaks tegi sõidu ka 

Põlva ümbruse künklik maastik. Õpilaste arvates oligi 

sõidu raskeim osa mäkketõusud, seevastu laskumised olid 

lahedad. Samas tuli sõidu ajal kinni pidada liiklus-

eeskirjadest. Politseinikud andsid vahepausidel ja sõidu 

lõppedes tagasisidet. Üheskoos sõites unustati, et igaüks 

liikleb siiski ise. Kui esimene grupist vaatas taha ja     

näitas suunda, siis nii oleks pidanud ka kõik järgmised 

sõitjad tegema. Üldiselt aga jäid politseinikud õpilaste 

sõiduga rahule. 

Mammaste Tervisespordikeskuses ootas kõiki Põlva    

Tarbijate Ühistu poolt karastusjook. Veidi sõidust        

puhanuna oli kõikidel võimalus osaleda liiklusalastes  

õppemängudes ning proovida oma osavust aeglussõidus. 

Politseinike abiga vaadati üle, kas kiiver on õigesti peas 

ning arutleti selle vajalikkuse üle. 

Tagasiteele asuti juba kindlamalt. 

Ees ootab suvevaheaeg toredate jalgrattasõitudega. Koolis 

õpitu on kindlasti vajalik. Turvalist suve! 

Ester Kalder 

3. klassi õpetaja 
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Loodusõppepäev Setumaal—Värskas 

18. mail toimus järjekordne 

loodusõppepäev maakonna 

2. klassi tublidele looduse-

tundjatele. Meie klassist   

osalesid sellel üritusel Saskia 

ja Harriet Jürine. Tänavune 

teema oli “Avasta oma      

kodu-maakonna kauneid ja 

huvitavaid paiku”. 

Värska gümnaasiumi juures 

võttis meid vastu õpetaja  

Ruth Kõivo. Saime tutvuda 

kooliga ja sõime koos         

pirukaid. 

Edasi algas meie ringkäik 

Värskas. Kõigepealt külasta-

sime Värska Piirivalve-

kordoni. 

Piirivalvurid rääkisid meile oma tööst piiril ja näitasid 

piirivalvelaeva ja kiireid ATV-sid. Piirivalvuritel on 

piiri kaitstes abiks ka väljaõppinud koerad, kes küll 

sellel momendil olid piiril oma tööd tegemas. 

Järgmisena suundusime mineraalvee tootmishoonesse 

„Värska Mahe“. Põnev oli jälgida konveiereid, kus   

täitusid ja liikusid veepudelid, saime ka täiesti uut 

mineraalvett maitsta. See oli piparmündimaitseline 

„Värska Mahe“. 

Päev lõppes Värska Sanatooriumi rannas liikumis-

mänge mängides ja viktoriini küsimustele vastates. 

Kiireim vastaja sai auhinna. Kõikidele osalejatele   

jagati päeva lõpus toredaid kingitusi ja meeneid.      

Oli tore ja meeldejääv päev. 

Maili Kaupmees  

2. kl klassijuhataja 


