
 

Direktor kiidab 

14. mai 2012 

Põlva Ühisgümnaasium 
Number 11(48) 

INFOLEHT 

28. aprillil toimus Tallinna Lennusadamas Stokkeri amfiibautode finaalvõistlus, kuhu oli kutsutud ka kolm Põlva ÜG õpi-

last: Rene-Kristjan Jüriöö (6.a), Reimo-Taavi Lõbu (6.b) ja Erik Bleive (6.c). Pilte poiste töödest vaata eelmisest infolehest 

http://www.polvayg.edu.ee/wp-content/uploads/2011/09/Infoleht10_47.pdf 

Põlva Ühisgümnaasium oli Märjamaa kooli järel teine kool, kes sai parima kooli tunnustuse, kust enim töid pääses finaali. 

Samuti pälvis poiste juhendaja Voldemar Ansi parima tööõpetuse õpetaja tiitli. 

Stokkeri amfiibautode ehitamise konkursil edukalt esinenud õpilasi: 

12. aprillil 2012. a toimus Krootuse põhikoolis R. Rohu nimeline kirjanduskonkurss. Põlva ÜG õpilased Petra Nook (9.b) ja 

Greta Pentsa (11.c) said tänukirja eduka esinemise eest konkursil. Õpilasi juhendas õpetaja Maia Punak. 

Õpilasfirmade laadal edukalt esinenud õpilasi: 

R. Rohu nimelisel kirjanduskonkursil edukalt esinenud õpilasi: 

23. aprilli tähistasid algklasside õpilased jüripäeva teatejooksuga. Võistluse korraldas õpetaja Ulvi Musting. Iga klassi 

võistlejad andsid omavalmistatud tõrvikut edasi. 

 Meil vedas, sest oli soe ja mõnus päev. Mina olin pealtvaataja. Võistlejad oleksid tahtnud pikematki maad joosta. Võistlus 

sai nii ruttu läbi, sest kõik jooksid kiiresti. Pealtvaataja oli ka hea olla, sest siis sai kaasa elada. Järgmisel aastal tahaksin 

ise ka joosta. 

Elisabeth Koor 

3. klassi õpilane 

Jüriöö jooks 

5. mail 2012. a osales Põlva ÜG miniõpilasfirma “Lips läbi?” Haapsalus õpilasfirmade laadal, kus saadi parima box’i kujun-

duse auhind. Õpilasfirma liikmed on 9.c klassi õpilased Tiina Ilves, Janeliis Käo, Liis Tintso ja Anett Simga, juhendaja on 

õpetaja Anne-Liis Tamm. 

Geograafiaolümpiaadi vabariiklikus voorus sai Anne Serv (11.a kl) 18. koha. Juhendaja on õpetaja Krista Untera. 

vabariiklikul geograafiaolümpiaadil edukalt esinenud õpilast: 

http://www.polvayg.edu.ee/wp-content/uploads/2011/09/Infoleht10_47.pdf
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Õppekäik Ilumetsa 

10.b klassi õpilased käisid 12.03.2012 Ilumetsas loodus-

keskuses õppepäeval. Ilumetsa asub Räpina-Värska    

puhkealal, mis on Põlvast umbes 17 km kaugusel. Nagu 

meie klassile omane ostsime me endale 10 minutiliseks 

sõiduks kaasa hulga toitu, mida me kõik väga armastame. 

Sinna jõudes ootas meid tore jahimees Ülo. Ülo kutsus 

meid majja, kus oli üks suur tuba. Selles toas oli palju 

igasuguseid jahindusega seotud asju. Ülo tutvustas meile 

põhitõdesid ja näitas loomade luustikke. Väga juhtis ta 

tähelepanu sellele, et jahipidamine pole mingi suvaline 

tegevus vaid see on emotsioon. Selle targa teadmisega 

hakkasimegi meie läbima väikest jahti. 

Esialgu juhatas Ülo meid väikese jahimaja juurde, kus 

enne ja pärast jahti kogunetakse. Selle maja juures oli ka 

vana laskeväljak, kus liikumise pealt pidi jahimehed  

laskmist harjutama ja relvaloa jaoks eksami sooritama. 

Ülo rääkis meile ka sellest, kuidas saadakse jahimeheks. 

See polegi nii lihtne kui võiks arvata. Esiteks peab isik 

olema 18 aastat vana, et eksameid sooritama hakkama. 

Tuleb sooritada ka relvaeksam ning käis ka pidevalt har-

jutamas, et oma oskuseid värskena  hoida. Jahiga üldiselt 

teenida ei saa, see on pigem hobiks. 

Edasi liikusime me mööda metsatukka, kus avaneb vaade 

eliitpuistule. Eliitpuistu on koht, kuhu valitakse istutami-

seks kõige ilusamad puud. Räägiti veel ka sellest, et jahi-

pidamist on 7 liiki - aju-, varitsus-, hiilimis-, peibutis-, otsi-, 

uru- ja püünistega jaht. 

Huvitav oli ka see, et loomade liikumisteed on samad, mis 30 

aastat tagasi, sest 80% nendest teedest ei muutu. 

Lõpuks jõudsime me palumetsani, kus peatusime hetkeks ja 

nautisime selle ilu. Siis hakkasid meile silma ka urud ja mü-

garlik metsaalune. Need mättad olid kunagi mäkrade kodud, 

kust nad välja on kolinud, sest mägrad vahetavad kodu 3-4 

korda aastas. 

Ülo rääkis meile täpsemalt ka huntidest, kes viimaste aasta-

te külmade talvede tõttu on hakanud metskitsede arvukus 

vähenema, mistõttu on lambad hundile kerge saak. 

Peale pikka jalutuskäiku jõudsime jällegi tagasi Ilumetsa 

loodusmajja, kus pakuti meile kuuma teed ja kommi. Lõpuks 

istusime bussi ja alustasime sõitu tagasi koju. Kõik olid 

rõõmsad ja väga rahul toreda reisiga ja toreda jahimehe Ülo-

ga, kes meile oma tarkusi jagas. 

Birgit Änilane, Eleriin Aalde, Karmen Kõlamets 

10.b klassi õpilased 

Heategevuslik teatejooks 

3. mail kogunes üle Eesti 21 linnas ligi 9500 põhikooli-

last heategevuslikule teatejooksule. Teatejooksu           

eesmärk on propageerida laste tervislikku elustiili ja muuta 

liikumisharjumusi. Üle kogu Eesti jooksevad lapsed nende 

laste heaks, kes on kaotanud liikumisvõime. 

Põlvas jooksis heategevuse nimel ligi 200 last. Põlva 

Ühisgümnaasiumist osalesid 5.a, 5.b, 5.c, 5.d, 6.a, 6.c, 

7.c, 8.a, 8.b, 9.a ja 9.c klasside õpilased. 

Lisaks õpilastele osales seekord ka Põlva ÜG õpetajate 

võistkond koosseisus Karin Vassil, Vesta Naruski, Ulvi 

Musting, Annely Hindrikson, Imbi Vent, Koit Nook, Aivar 

Haan, James Larson, Peeter Änilane. 

Aitäh kõigile osalejatele! 



 

Esimeses kooliastmes ei toimu veel 

erinevate õppeainete maakondlikke 

olümpiaade. Õpilased alles kohanevad 

koolieluga, omandavad kogemusi    

igapäevaelus toimetulekuks ja arenda-

vad õpioskusi. 

Meie kooli klassiõpetajad otsustasid 

taastada ammuse traditsiooni – korral-

dada eakohaseid olümpiaade ka          

1.–3. klasside õpilastele. Vabatahtlikud 

said proovida, kuidas juba omandatud 

teadmisi kasutada uutes olukordades. 

Kõik osalejad olid väga tublid. Punkte 

kokku lugedes selgusid ka parematest 

parimad. 

1. klassi õpilased lahendasid nuputa-

misülesandeid. 1. koha saavutas Karl 

Oliver Kurusk 1.a klassist. Järgnesid 

Artur Prangel 1.a ja Sirelin Petersell 

1.b klassist. Juhendasid õpetajad 

Kersti Kõiv ja Katrin Veskioja. 

2. klassi õpilased võrdlesid oma    

teadmisi looduse tundmises. Suurim 

sinasõber loodusega on Rauno Kübard 

2.b klassist. Järgnesid Priit Luuk-

Luuken 2.a ja Triinu Vijar 2.b       

klassist. Juhendasid õpetajad Maili 

Kaupmees ja Hedvi Rebane. 

3. klassis lisandus sügisel uus õppe-

aine – inglise keel. Paljudele õpilastele 

on see lemmikõppeaine. Nii pusisidki 

3. klassi õpilased võõrkeelsete ülesan-

nete kallal. 1. koha saavutas Taavi 

Ilves. Järgnesid Kenno Kallastu ja 

Marten Külv. Juhendajateks õpetajad 

Imbi Vent ja Katrin Veskioja. 

Tänusõnad kõigile klassiõpetajatele 

õpilaste juhendamise ja olümpiaadi-

ülesannete koostamise eest! 

Õpilaste heade tulemuste kujunemisel 

on tähtis ka kodu roll. Olümpiaadi-

ülesannete lahendamisel oli oluline 

osa lapse üldistel teadmistel ümbritse-

vast maailmast. Just kodused on need, 

kes õpetavad last avasilmi maailma 

vaatama ja uurima. Aitäh vanematele! 

Jõudu ja aega oma lapsega tegelemi-

seks! 

Ehk on just need õpilased täis      

uudishimu ning tahet osaleda kunagi 

ka suurtel olümpiaadidel. Edu neile! 

Ester Kalder 

algõpetuse ainekomisjoni juhataja 
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Tähtsaid toimetusi algklassides 

Sporditulemused 

15. märtsil 2012 toimusid Põlva Spordikeskuses 1.-3. klassi-

de poiste minikäsipalli meistrivõistlused.  

Põlva ÜG 1.võistkond saavutas II koha. Võistkonnas mängi-

sid Karl Oliver Kurusk, Mihkel Maspanov, Ken-Martti 

Holberg, Markus Lina, Erko Vanahunt, Ranno Rahasepp.  

Põlva ÜG 2.võistkond saavutas 5. Koha. Võistkonda kuulusid 

Reno Meriroos, Oliver Rebaste, Erki-Erik Kaupmees, Markus 

Leesalu, Sten Kirs, Hendrik Kink, Priit Luuk-Luuken. 
* * * 

Pere võrkpalli miniliiga lõunaregiooni võistlustel    

saavutasid Põlva ÜG tüdrukud IV koha. Võistkonnas mängi-

sid Laura Nagel (5.b), Karina Kaldvee (5.a), Grete Aust (5.a), 

Kerli Rand (5.a), Marilin Lauk (5.a), Kertu Laanoja (5.a). 

Treener I. Mandel. 
* * * 

28. mail 2012 toimusid Lootospargi staadionil Põlva       

maakonna koolide 1.-5. klasside minijalgpalli meistri-

võistlused. Põlva ÜG tüdrukute võistkond saavutas II koha. 

Võistkonda kuulusid Kerli Rand, Karina Kaldvee, Marilin 

Lauk, Karoli Villako, Laura Nagel, Teele Utsal, Herti 

Juhandi, Margit Pikk, Selma Rein, Carmen Piirsalu. Kehalise 

kasvatuse õpetaja Karin Vassil. 

Poiste I võistkond saavutas I koha. Võistkonnas mängisid 

Eedi Jäger, Marken Järv, Sander Nemvalts, Karl Kannik, 

Mathias Rebne, Jaanus Peeter Rüütli, Taniel Sermat, Alfred 

Timmo, Kristo Toom, Christofer Villop. Kehalise kasvatuse 

õpetaja Valeri Zlatin. 

Põlva ÜG  II võistkond saavutas IV koha. Võistkond kuulusid 

Alar Aarna, Karl Jürgen Pall, Silver Sütt, Gerryt Teos, Jakob 

Raudsaar, Ranno Liivago, Arned Parman, Märt Pilliroog. 

Kehalise kasvatuse õpetaja Aivar Haan. 
* * * 

Eesti Koolispordi Liidu 1.-5. klasside jalgpalli finaal-

võistlusel saavutas tüdrukute võistkond VI koha. Võist-

konda kuulusid Laura Nagel, Teele Utsal, Karoli Villako, 

Rutt Kahre, Carmen Piirsalu, Margit Pikk, Selma Rein, Tuuli 

Ilus, Mariliis Vakk. Õpetaja Karin Vassil. 

Poiste võistkond sai 9. Koha. Võistkonda kuulusid Ranno 

Liivago, Arned Parman, Märt Pilliroog, Andi Rosental,     

Marten Killõ, Silver Sütt, Jakob Raudsaar, Gerryt Teos, Alar 

Aarna. 
* * * 

24. aprill 2012. a toimusid Värksas Põlva maakonna koolide 

1.-12. klasside õpilaste murdmaajooksu võistlused.  

Põlva ÜG õpilased parimad saavutused: 

1.-3 klass: Johanna Laanoja 8. koht; Erko Vanahunt 4. koht;  

4.-5. klass: Kairiin Märtson III koht; Karoli Villako 7. koht; 

Kelly Nurm 9. koht; Madli Rebane 10. koht;  

6.-7. klass: Marimal Tilk I koht; Johanna Treier II koht; Elar 

Vanahunt I koht; Egert Aalde 8. koht, Esko Vanahunt 10. koht; 

8.-9. klass: Anette Kasemets II koht; Anett Simga III koht; Siim 

Villako 7. koht; 

10.-12. klass: Jaanika Kopli I koht; Taavi Tilgre I koht. 
* * * 

15. veebruaril 2012. a toimus Räpinas Põlva maakonna      

koolide algklasside võistlus „TÄHELEPANU, START!“ 

Põlva Ühisgümnaasium 1.võistkond saavutas II koha. Võist-

konda kuulusid Birgit Rammo, Samanta Suitsik, Johanna 

Laanoja, Karoli Villako, Kevin Tühis, Markus Villako, Erko   

Vanahunt, Ruben Pütt. 

Põlva Ühisgümnaasium 2.võistkond sai 12. koha. Võistkonda 

kuulusid Mia Kristin Prozes, Marie Helena Luude, Kristin Kivi-

oja, Kairiin Märtson, Randel Lepp, Ken-Martti Holberg, Marten 

Pendla, Sten Naruson. Õpetaja Ulvi Musting. 

„Tähelepanu, start!“ pääses edasi vabariiklikku poolfinaali, kus 

saavutas tubli IV koha, mis viis võistkonna edasi vabariiklikku 

finaali. 

Finaal toimus 28. aprillil Raplas. Põlva ÜG võistkond saavutas 

„Tähelepanu, start!“ finaalvõistlusel V koha. Võistkonda 

kuulusid Birgit Rammo, Samanta Suitsik, Aleksandra Must, 

Markus Lina, Markus Villako, Ken Martti Holberg, Kristin 

Kooskora, Johanna Laanoja, Hanna-Loora Traagel, Mihkel 

Maspanov, Marten Pendla, Kenno Kallastu, Karoli Villako, 

Keitlyn Metsmaa, Kris Ly Kannik, Sten Naruson, Ruben Pütt, 

Karol-Ari Krimses, Laura Nagel, Herti Juhandi, Madli Rebane, 

Karl Kannik, Marken Järv, Jaanus- Peeter Rüütli. Õpetaja Ulvi 

Musting. 
* * * 

Põlva maakonna koolinoorte valikorienteerumise      

meistrivõistlustel saavutas Põlva ÜG II koha 265 punktiga 

kaotades esikohale Värska Gümnaasiumile kolme punktiga.   

Õpilased saavutasid järgnevad kohad: 

1.-5. klassi tüdrukud: Laura-Liis Kütt I koht, Kelli Nurm II koht, 

Johanna Laanoja 6. koht, Kristiin Kalle 7. koht, Anete Saar 8. 

koht; 

8.-9. klassi tüdrukud: Getter Matto III koht, Liis Urman 5. koht, 

Anette Kasemets 8.koht; 

10.-12. klassi tüdrukud: Jaanika Kopli I koht, Lumileid Hälvin II 

koht, Anne Serv III koht; 

6.-7. klassi poisid: Villu Serv 4. koht, Martin Sults 5. koht, Erik 

Bleive 7. koht;Esko Vanahunt 11. koht; 

8.-9. klassi poisid: Roger Koosa 5. koht; 

10.-12. klassi poisid: Oliver Jõgeva I koht, Martin Zvirblis III 

koht, Joonas-Dein Plakso 4. koht. 
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10.b klass Kiidjärvel ja Valgesoos 

25. aprillil käisime järjekordsel õppe-

matkal, seekord Kiidjärvel ja Valge-

soos. Ilmataat oli sel päeval helde ning 

soosis meid päikesepaistelise ja sooja 

ilmaga. Peatselt olimegi oma esimeses 

peatuspunktis – Laanekuklaste     

Kuningriigis. Tegelikkuses peaks selle 

koha nimi olema kuningannariik, sest 

valitsejateks on tegelikult kuningan-

nad. Selles riigis kehtib feministlik 

kord, sest isased laanekuklased sure-

vad koheselt pärast 2 nädalasi pulmi. 

Kuningriiki sisenemist andis giid  

meile lühikese ülevaate laan-

kuklastest ja üldse sipelgate elust. 

Seejärel said kõik õpilased käele 

templi –poisid isassipelga ja tüdrukud 

naissipelga kujutise. 

Esimesed pesakuhilad tundusid olevat 

tühjad. Tegelikkuses toimub kogu elu 

pesa sees, kuid kuna päike ei soojen-

danud neid pesi, ei näinud me ka   

ühtegi sipelgat. Kolmanda pesa     

juures, kus oli näha liikumist, rääkis 

giid meile pesa ehitusest. Katsudes oli 

tunda, et nende pesa on väga tugev, 

sest sipelgad kasutavad pesa ehitami-

sel vaiku. Sipelgate pesadel on ka  

aknad ja uksed ning mitu korrust. 

Giidi jutust selguski, et sipelgad    

tunnetavad madalrõhkkonda, ning 

seetõttu nad teavad 10-15 minutit 

enne vihmasadu uksed-aknad kinni 

panna. Saime teada, et ühes pesas 

elab keskmiselt 3-4 miljonit sipelgat 

ning Laanekuklaste Kuningriigis on 

umbes 200 pesa kokku. 

Kõige huvitavam sipelgate elu juures 

on see, et nende käitumine on küllalt-

ki sarnane inimeste omaga. Ka      

sipelgatele meeldib napsitada limpsi-

des kuldpõrnikaid, pärast seda on nad 

loomulikult laisad ega viitsi töötada. 

Sipelgad peavad isegi farme. Nad   

kasvatavad ja kaitsevad lehetäide 

vastseid. Viivad neid õue ja õhtuks 

toovad tagasi. Muidugi saavad ka  

sipelgad sellest kasu – kui lehetäid 

söövad, siis eraldub neil neste, mis 

sipelgatele väga maitseb. Sipelgatel on 

isegi oma suvilad. Mõnikord võtab 

Kuninganna oma meeskonna ning 

käib iga suvi endale suvilat ehitamas. 

Talveks saabub ta oma koju siiski  

tagasi. Ka toimuvad neil lahingud, 

piiririkkumised jne, hukkunud kaasla-

sed aga maetakse maha. Nende asjade 

põhjal saab inimesega paralleele   

tõmmata. 

Sipelgas tundub küll väike ja väeti, 

kuid tegelikkuses on sipelgas kõige 

tugevam elusolend, sest ta suudab 

kanda endast mitu korda raskemaid 

asju. Nende silmad pole tavalised – 

neil on liitsilmad. Sipelgad saavad ise 

valida, mis soost ja mis otstarbeks nad 

sipelgad munevad. Muidu on sipelga-

tel omavahelised suhted väga head, 

kuid nad ei võta võõraid enda pessa 

elama. Nad tunnevad üksteist ära 

tundlad kokku pannes. Siis eraldavad 

nad ainet nimega feromoon, mis     

annab infot sipelga kohta. 

Lõpus anti meile ülesanne panna   

kokku pusle, mis ku-

jutas sipelga pesa 

siseehitust. Lisaks 

lahendasime ka rist-

sõna, mille lahendu-

seks saime teada 

metsakuklaste peite-

nime, milleks on  

metsapuru. 

Edasi ootas meid ees 

väikene bussisõit ja 

siis matkasime edasi 

Valgesoos. Valgesoo 

raba on kõige väik-

sem kaitseall olev 

raba (350 ha) ja on 

tekkinud umbes 2000 

aastat tagasi. Oma 

nime on raba saanud sellest, et suvel 

õitsevad seal tuppvillpead, ning rabale 

vaatamine sel ajal tekitab tunde, et 

raba on kaetud valge vaibaga. 

Rabad on puhta vee reservaadid, sest 

sealne vesi on happeline ning see   

tagab bakterite puudumise. Seetõttu, 

kui tekib suur joogi-

janu, võib ka pigis-

tada turbasammalt 

ning seal tulevat 

vett juua. Lisaks 

saab turbasamblaga 

peatada verejooksu. 

Teel olles näitas giid 

meile mitmesugu-

seid rabataimi, rää-

kis rabas elavatest 

lindudest ja looma-

dest. Rabas kõndi-

des võib näha vanu 

ja jändrikke puid, 

mis tunduvad kasu-

tud. Siiski on nad väga väärtuslikud, 

sest need puud on tihedad ja kõvad 

ning nendest saab teha muusikariistu 

ning on koduks paljudele putukatele. 

Saime teada huvitava fakti, et kõik 

väikesed veekogud ei pruugigi olla 

laukad, vaid võivad olla ka älved.  

Älved on märjad lohud soos. 

Peagi lõppes laudtee ning me olime 

jõudnud lodumetsa. Läbi vesise maa 

sumbates jõudsime lõpuks põlismetsa. 

Põlismetsas on inimtegevust väga 

vähe ning selline nagu mets on, selli-

seks ta jääbki.  Põlismetsas võib koha-

ta inimpelglikke liike nagu lendorav ja 

õõnetuvi. Põlismets on väga liigrikas 

just tänu mahalangenud puude tõttu. 

1 kuupdetsimeetri suurusel alal võib 

olla kuni 10 000 pisiolevust, eriti lesti. 

Mahalangenud puudest võib leida 

erilist korallnarmikut. Lisaks saime 

teada ka, et kasel olevast mustast 

päss ikus t  on  võ imal ik  teha 

koffeiinivaba kohvi. 

Meie klassi arust oli see õppekäik üks 

harivamaid reise. 

 

Kadri Petersell, Martin Žvirblis, 

Dora Uibo 

10.b klassi õpilased 

     Teekonna algus.                                    Pildil giid Marili 

Nii näeb sipelgas maailma 

Meie grupp puslega 



 

Maakondlik vene laulu festival 

leidis aset sel aastal meie koolis. 

27. aprillil oli kooli aula tulvil 

õpilastest ja  külal istest.         

Tegemist on üritusega, mida  

korraldatakse igal aastal erine-

vates Lõuna Eesti koolides.    

Seekord olid külas Räpina,     

Kanepi, Värska ja Orava õpila-

sed. Laval esinejaid oli üle 100 

õpilase. Kõlasid kaunid, särtsa-

kad, südamlikud ja kaasa-

haaravad vene laulud. Mida  

arvavad õpilased ise üritusest? 

Siinkohal mõningad arvamused: 

"Mulle meeldis hea korraldus. Kõik toimis suurepäraselt. 

Meeldis vaadata tublisid õpilasi, kes on julged ja naudivad 

seda, mida nad teevad. Ka endale meeldis väga lava peal   

laulda ja olla. Vene keel meeldib mulle ka. Toredad ja lõbusad 

laulud olid." 

"Muidugi meeldis mulle meie esitus kõige rohkem kuna meil 

olid nii vinged kostüümid. Rahvas elas meile 100 protsenti 

kaasa!" 

"Tore päev vahelduseks tavalisele koolipäevale!" 

"Lõbus värk oli. Rahvas oli hullumas." 

"Eriti meeldisid mulle Buranovo memmed ja taadid!" 

"Selline üritus võiks olla ka teiste keelte puhul." 

"Minu arust oli see fantastiline. See meeldis mulle nii  

väga ,et võiks neid vene keele päevi iga aasta teha. Mulle 

väga meeldib laulmine vene keeles. Pealtvaatajad olid 

väga toredad ja plaksutasid kõvasti." 

"Sain juurde uusi kogemusi ja julgust esineda ka mujal. 

Sain juurde uusi tutvusi väljastpoolt meie kooli. Sain aru, 

et vene rahvariided polegi nii koledad vaid tõesti 

väga ägedad." 

"Järgmisel aastal kindlasti sooviks osaleda, sest 

näha rõõmsaid ja positiivseid inimesi ,kes sinu 

tegevust naudivad on palju etem kui tunnis pingi 

taga lebotada..." 

See oli väike kaleidoskoop arvamustest. Kuna 

küsitlus oli anonüümne ,siis ei saa siinkohal    

nimesid mainida. Küllap igaüks tunneb ise oma 

arvamuse ära. Tahan öelda tänusõnad kõigile 

abilistele, tänu kellele see vahva üritus teoks sai. 

Kõigile vene keele õpetajatele, kunstiõpetaja   

Anneli Kaasikule, Vesta Naruskile ja teistele. 

Kohtumiseni uuel aastal uute lauludega! 

 

Anne-Liis Tamm 

Põlva ÜG vene keele õpetaja 

ürituse peakorraldaja 
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Vene laulu festival 

6. klasside õpilased 

10.b klass 

10.a klass 



 

Lk 6  

Muljeid kevadkontserdist 

Meie koolis on juba meeldivaks tradit-

siooniks kujunenud igakevadine kooli 

kontsert, mille käigus astuvad üles 

huviringid, tutvustades aasta sees 

tehtud töid. Rõõm on näha, kui paljud 

õpilased kooli isetegevusest osa      

võtavad ja seda ka teistega jagavad. 

Peeter Änilase puhkpilliorkester astus 

üles oma tuntud headuses. Seekord oli 

neil ka saateansambli ülesanne:    

nimelt tehti saatemuusikat noorte-

koori esitatud laulule „Isamaa ilu 

hoieldes”.  

Tore oli vaadata Ulvi Perni laululapsi, 

kes olid hoolega tööd teinud ja kõlasid 

kooli aulas meeldivalt. Samuti olid 

tublid flöödiansambli esinejad.      

Kontsert oli vaheldatud põhikooli    

näiteringi poolt välja mõeldud näite-

mängu „Mis kõik võib juhtuda lühikese 

ajaga…” tükikestega. Sander Somelar, 

10.a klassi noormees, juhtis mõnusalt 

ja vabalt kogu kontserdi käiku.  

Kahjuks jäid lavale astumata meie tantsuringid. Kevadkontsert on suurepärane võimalus näidata meie oma õpilastele   

kõike seda huvitavat, mida teised on ära õppinud. Kurb, kui esinemised jääksid ainult kooliväliste konkursside               

pärusmaaks. Siit, oma koolist saadakse esimesed kogemused kultuuriga suhtlemisest ja selles osalemisest, mis aitab meil 

kõigil paremateks inimesteks saada. 

Maia Punak 

eesti keele ja kirjanduse õpetaja 

Palju rõõmu on meie vilistase Riivo 

Jõgi tegevusest, kes tuli oma kodu-

kooli segakoori juhatama. Edaspidine 

pole veel selge, kuid senine tegevus 

osutus koorile väga tulemuslikuks. 

Alles aasta koos käinud koor laulab 

juba kenasti ja teeb dirigendile au. 

Üles astusid ka 

etlejad. Vahel on 

selliseid mõtteid 

kuulda, et lapsi 

proosa lugemine ja 

luule esitused ei 

huvita. Tegelikult 

oli saal hiirvaikne 

ja neelas iga sõna. 

Põlva ÜG puhkpilliorkester ja dirigent Peeter Änilane 

Noortekoor 

Mudilaskoor 

Põhikooli näitering 

Kadri Niine etlemas 


