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Jaaniraotu—Meenikunno 

Seda, et Tallinnas    

asub loomaaed, teab 

kindlasti iga koolijüts, 

aga et loomaaeda ei pea 

alati pealinna sõitma, 

vaid nendega saab   

tutvust teha ka Põlva-

maal, seda vist iga   

inimene ei teagi.      

Seetõttu vuraski 8.b 

klass 1. juunil bussiga 

Jaaniraotu loomaparki, 

et perenaise Ülle      

selgituste abil näha 

oma silmaga looma-

pargielanikke. 

Loomapark tegutseb 

juba 8 aastat. Päris  

tore oli jälgida erinevate lindude kehakeelt ja kuulata 

nende häälitsusi. Mõned meist kohtusid esmakordselt 

jaanalindude, emude ja nandudega. Imestasime, kui 

tugev peab ikka olema jaanalinnu muna koor, et sellise 

suure ja raske keha all mitte puruneda. Ja kui palju 

pannkooke saab ühte jaanalinnumuna kasutades teha, 

sest see pidavat vastama 26-le kodukana munale!   

Erilist elevust tekitas loomulikult rääkiv papagoi, kes 

perenaise tervituse peale vastas selges eesti keeles - 

„Tere“. Poistele pakkus pinget isase paabulinnuga 

võistukisamise korraldamine, tüdrukute meelis-

tegevuseks kujunes kassipoegadega mängimine.      

Tegelikult oli meie loomapargis viibimine üsnagi töine, 

sest lisaks muntjaki sarvesügamisele ja alpakade ning 

uruküülikute kaevemeistritöö imetlemisele kandsime 

tühjale kontuurkaardile loomade (lindude) kodumaad. 

Näiteks Patagoonia maarad pärinevad Lõuna-

Ameerikast, jaanalinnud Aafrikast, emud aga        

Austraaliast. Hiljem täidetud kontuurkaarti            

silmitsedes selgus, et Jaaniraotus on tegelasi kõikidest 

maailmajagudest! 

Meenikunno rappa 

jõudes käivitasime 

oma meeled kõrg-

sagedusele. Ehkki 

algul oldi nõutud, 

sest kes meist   

poleks kodule nii 

lähedal  rabas    

käinud, leidus   

siiski ka hulk   

avastamishetki . 

Nii ei kujutanud 

enamik meist ette, 

et putukaid püüdev 

huulhein nii pisike 

võib olla ja et     

j õ h v i k a  v a r s     

meenutab hobusejõhvi - küllap ta oma nime sellest 

saanud ongi. Silveri abil saime selgust, et parajasti 

õitsev murakal vilja ei tulegi, sest tegu oli isas-

taimega. Retke lõpuks olid kõik jõudnud matkalehele 

kirja panna vähemalt tosin tarkusetera, mille sisse 

mahtus ka teadmine, et selfisid looduses teha on  

mõnikord ohtlik. See viimane tera oli küll ainult    

teoreetiline, aga kulub marjaks ära! 

Maie Karakatš 

bioloogiaõpetaja 
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“Vähe vürtsi ja vaimustav loodus” 

Maikuus oli kaheksal Põlva Ühisgümnaasiumi õpilasel 

ja õppealajuhatajal Iive Kõimal võimalus võõrustada 

oma kodudes St. Mark’s School’i õpilasi ja kahte      

õpetajat Indiast. Tegu oli vastukülaskäiguga märtsi 

lõpul toimunud Põlva õpilaste reisile Indiasse. 

Olin üks neist õpilastest, kel oli võimalus käia Indias 

ja nüüd võõrustada oma sealset vastuvõtjat. Meie    

peres elas nädal aega 16 aastane Kulpreet Kaur Sahni, 

New Dehlis elav sikhi usku tütarlaps. Temaga       

koosveedetud aeg nii Indias kui ka koduses Eestis   

andis mulle hinnalise kogemuse teisest kultuurist ja 

teistsugustest kommetest. 

Külalised Indiast said siinviibitud nädala jooksul näha 

Eestit - meie loodust, kultuuri, elukorraldust. Samuti 

saadi ülevaade meie koolist, vähevürtsisest toidust, 

liiklusest ja pereelust. Ühiselt käisid kõik indialased 

Tartus, kus külastati AHHAA keskust, Raekoja platsi 

ja Lõunakeskuse liuvälja. Veel külastati Võru linna, 

aga ka Baltimaade kõrgeimat tippu Munamäge. Käidi 

ka Taevaskojas ja Karilatsi Talurahvamuuseumis. 

Enamus India õpilasi ja ka nendega kaasas olnud   

õpetajad külastasid Vastse-Kuustes toimunud laata. 

India külalisi hämmastas enim meie loodus ja inimeste 

vähesus. Arusaadav, et rahvaarvult maailma teisest 

riigist tulijad on harjunud hoopis rohkemate inimeste-

ga kui meie. Ka koolide puhul tõid nad peamise       

erinevusena välja õpilaste arvu – kui Põlva ÜG oma 

sadade õpilastega tundub meile suur, siis India koolis 

on õpilasi tuhandeid ning kool ei tundu kellelegi suur. 

India õpilasi hämmastas ka meie õpilaste välja-

nägemine, kuna Indias kantakse koolivormi, siis     

tundus meie kooli õpilaste väljanägemine nende jaoks 

harjumatu. India õpilased on küll uhked oma kooli-

vormi üle, kuid jutuajamisest tüdrukutega selgus, et 

ka nemad tahaksid koolis riietuda veidi vabamalt. 

Nagu eelpool öeldud, oli meie perel võimalus            

võõrustada ühte külalistest. Lisaks ühistele ette-

võtmistele püüdsime ka omalt poolt tutvustada talle 

Eestit ja siinset elu. Kulpreeti hämmastas siin kõik – 

esimesel õhtul küsis ta, kas me oleme tõesti nii kaugel 

põhjas, et siin pimedaks ei lähegi? Nimelt Indias    

on hiljemalt kell 18.00 õues juba väga pime. Sõites 

laupäeva õhtul Põlvast Tartusse viskasime teel    

nalja, et see on meie eratee – kuna vastu sõitis vaid 

üks auto... Mitmed asjad olid tema jaoks elus esma-

kordsed – elus esimest korda sai ta käia rokk-

kontserdil (viisime ta ansambli The Sun kontserdile), 

esimest korda nägi ta looduses põtra, käis paljajalu 

rabas ja metsas, imetles võilillepõldu, uisutas,     

hüppas batuudil ning käis ujumas ja saunas. Meie 

jaoks tavalised asjad, kuid India koolitüdruku jaoks 

haruldased. 

Mööda ei saa minna ka meie söömisharjumuste    

erinevustest. Lisaks sellele, et meie toidud tundusid 

väga vähe vürtsikad kõigile külalistele, oli meie pere 

võõrustatav range taimetoitlane, kes ei söönud ka 

muna ja juustu. Meie valmistatud ja meie meelest 

piisavalt vürtsikale taimetoidule lisas ta ohtralt   

Indiast kaasavõetud vürtse, lisaks ka soola.         

Paanikasse sattus ta siis, kui valmistasime ühiselt 

ette grilliõhtut ja ta nägi kuidas liha vardasse      

aetakse. Ta ei saanud algul aru, mis asi see on,    

saades teada, et see on liha ei suutnud ta liha ega ka 

vardaid puutuda. Tõeliseks vapustuseks oli talle aga 

vaatepilt, kui The Suni kontserdil nägi ta vardasse 

aetud tervet siga. Eestlaste liha-lembus jäigi meie 

külalisele arusaamatuks. 

Põlvas ja üldse Eestis oli indialaste jaoks palju     

eeskujuväärivat. Neile meeldis meie tänavate      

puhtus, liikluskultuur ning üldine heakord.          

Vaimustavaks peeti Eesti loodust ning seda, et pea 

igal pool on kättesaadav internet. Külalised ei    

suutnud ära imestada, kui ilus on Eestis loodus ja 

kui kättesaadav see on – ka Põlva linn oli nende 

jaoks kui suur park. 

Nädal koos India külalistega möödus kiiresti ja    

lahku minnes poetati nii mõnedki pisarad.            

Loodetavasti jäävad loodud kontaktid püsima ja ka 

tulevikus võime rõõmuga kinnitada – sõpru on meil 

ka kauges Indias. 



Kaitse end ja aita teist 2015 

Projekti „Kaitse end ja aita teist“ (KEAT) eesmärgiks 

on õpetada noortele eluks vajalikke ohutusalaseid 

teadmisi - kuidas ohtusid ette näha ning kuidas     

hakkama saada erinevates ohuolukordades. Lisaks 

propageeritakse Põlvamaa noorte seas eluterveid   

mõtteid ning tervislikku, ohutut ja keskkonna-

teadlikku elustiili. 

Projekti I-etapi raames said KEATiga liitunud koolide 

kuuendate klasside õpilased kuulata spetsialistide 

loenguid. Ka Põlva Ühisgümnaasiumis toimusid    

loengud matkatarkustest, päästeteemadel, keskkonna-

hoiust ja –turvalisusest, meelemürkidest. Lisaks     

rääkisid õpetajad liikluskasvatuse teemadel ja kooli 

meditsiinitöötaja esmaabist. 

Projekti II etapis osales kooli 8-liikmeline võistkond 

maakondlikus ohutuslaagris, mis toimus 21. ja          

22. mail Valgemetsas. Põlva ÜGd esindasid 6.a klassi 

õpilased Keiju Planken, Mari-Liis Reemets, Anete 

Saar, Hanna Lora Traagel, Rainer Jüriöö, Kerten 

Matto, Erko Vanahunt ja 6.b klassist Jürgen Hansen.  

Esimesel laagripäeval ilm laagrilisi ei hellitanud, kuid 

Põlva ÜG 8-liikmeline võistkond pidas vapralt vastu. 

Vihmas ja tuules täideti erinevaid ülesandeid – visati 

päästerõngaga täpsust, poeti aja peale päästeülikonda, 

seoti erinevaid sõlmi matkatarkuste rajal, kirjutati 

läbiligunenud paberile testiküsimustele vastuseid jne. 

Kuna esimese päeva õhtuks olid mõned laagrilised  

ikka korralikult vettinud, siis nemad teiseks päevaks 

Valgemetsa ei jäänud. Põlva ÜG meeskonnal oli     

teistest veidi rohkem mõtlemisaega ja õhtuks oli otsus 

kindel – meie jääme! 

Kahetsema ei pidanud, sest päeva ekstreemsetele 

sündmustele lisandus öine häire, kus kõik laagri-

elanikud pidid aitama hätta sattunud pehmeid   

mänguloomi. „Pimedus, sireen ja vilkurid, uni, märg 

ja siis veel otsi kedagi …“, kostus torinat küll, aga 

ikkagi oli põnev! Samuti oli laagri teine päev täis 

lustakaid ülesandeid ja päikesepaistet.  

Tagasiside õpilastelt oli positiivne. Tore oligi, et kõik 

ei läinud ideaalselt ja pidi end ületama, samas sai ju 

igaüks targemaks. Ning järgmine kord loodusesse 

laagrisse minnes on vähemalt sellel seltskonnal kolm 

kilekeepi ja paar kummikuid kaasas … 

Taevast allasadanud veest jäi väheks – tuletõrje-

voolikust sai juurde!  

Carmen Piirsalu 

8.a klass õpilane 

Vihm ei jäänudki järgi ja tegevustele kulus järjest 

rohkem aega – sõrmed ei tahtnud enam sõna kuulata. 
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Aja peale päästeülikonna selgatõmbamine oli  

paras katsumus, … 

… sest kõik pidi selga saama õiges järjekorras. 

Ja kõik oli jätkuvalt läbimärg. 

Teine päev. Ilm kuiv, aga sellepärast siis veel ise     

kuivaks ei pea jääma. Hetk „KäsnaKalle“ ülesandest. 

„KäsnaKalle“ ülesandes tuli meeskonnal pesu-

käsnade abil ühest pangest teise võimalikult palju 

vett  transportida. 

Päästeautoga vigursõit. Sireeni häält 

pidi ka tegema. 

Päästerõngavise. Ei ole üldse nii lihtne,                

kui pildilt tundub. 

Põlva ÜG võistkonnaga käis kaasas ja sai 

samuti märjaks Veronika Grigorjev 

Sel viisil pidi kõik klotsid      

ükshaaval ühest nurgast teise 

vedama. Meeskonnatöö missugu-

ne! 



Ekskursioon Londonisse 

7.b klassi reis Londonisse algas 15. mai varahommikul 

6:40, siis väljus meil buss, mis tegi ka vahepeatuse 

Tartus ja sõitis sealt otse Tallinna lennujaama. Kui me 

lennujaama jõudsime, tuli meil natuke oodata ja siis 

saime me minna turvakontrolli. Turvakontrollis      

panime oma kohvrid ja ülariided kastidesse ning läksi-

me turvaväravatest läbi. Meid kontrolliti põhjalikult, 

pidime ka oma kohvrid kontrollimiseks avama. Kui see 

tehtud, ootasime teisi klassi õpilasi ja paari lapse-

vanemat, kes veel peale õpetaja kaasa olid tulnud. Siis 

liikusime edasi, saime olla veidike poes ja söömas käia. 

Edasi läksime me passikontrolli ja sealt veel           

järgmiseks check-in’i, kus kontrolliti lennupileteid.  

Enne lennukile minekut tuli meil veel ootama, sest 

selgus, et lennuk, mille peale pidime minema, ei olnud 

veel saabunudki. Lõpuks oli aeg lennukile minna,   

ruumist välja minnes tekkis väike ärevus, kuna      

enamus meie klassi õpilastest sõitsid lennukiga alles 

esimest korda, siis oli see ja tore kogemus. Meie      

lend kestis 2,5 tundi. Kui lennuk oli maandunud,   

plaksutasid kõik. Lennujaamas sõitsime lühikese maa 

metrooga, läbime passikontrolli ning jäime oma hotelli 

transfeeri ootama. Panime oma asjad hotellitubadesse 

ja läksime travelcarde ostma, tänu nendele saime     

me igal pool metrooga sõita. 

Esimesena käisime me Trafalgari väljakul, kus       

külastasime igasuguseid poode. Õhtu lõpuks läksime 

Oxford Streetile ning sealt edasi double-deckerile, mis 

on kahekordne punane buss. Kuna liiklus Londonis on 

üsna tihe, siis hotelli jõudmine võttis meil umbes tund 

aega. Päeva lõpuks olime veidike väsinud, aga         

õnnelikud. Esimesel päeval juhtus ka väike äpardus, 

sest üks meie õpilastest kaotas oma rahakoti ära. 

Järgmise hommikul ärkasime varakult ning kiirustasi-

me metroole, et minna Portobello tänavaturule. See oli 

väga suur tänavaturg, kus oli palju poode, palju       

rahvast ja palju kauplejaid. Edasi liikusime me 

Buckinghami palee juurde vahtkonnavahetust        

vaatama ja seejärel Lewishami 

ostlema. Ostelda saime me 3,5 

tundi ning hotelli naastes olid   

kõigil suured kotid kaupa täis.  

Viimasel päeval lahkusime me 

hotellist 8:30 ning läksime Big  

Beni vaatama. Big Beni juures 

tegime pilte ja li ikumise 

Dundgeoni muuseumi juurde.   

V a h e p e a l  j õ u d s i m e  v e e l 

Mc´Donaldsis hommikust söömas 

käis. London Dundgeonis käisime 

me läbi muuseumi, kus näitlejate 

abiga saime hea ülevaate Londoni 

ajaloost. Seal oli põnev, saime kõik 

ühe kogemuse võrra jälle rikkamaks. 

Peale muuseumi külastust ootas meid ees pikk      

jalutuskäik Tower Bridgeni, tee peale jäid London 

Eye vaateratas ja ka Shakespeare’ Globe. Toweri  

silla juures tegime pilte. Sealt edasi sõitsime rongiga 

Hiinalinna, kus saime veidike ostelda ja oma        

viimased rahad ära kulutada. Õhtul sõitsime metroo-

ga hotelli juurde, sõime kõhud täis ja läksime       

magama, sest järgmise päeva hommikul pidime kell 

3 ärkama, et koos oma kohvritega lennujaama     

minna. Lennujaamas tuli meil veidike ootate, et siis 

taaskord läbida passikontroll, check-in ja turva-

kontroll. Peale seda saime minna lennuki peale ning 

umbes 2,5 tunni pärast olimegi Tallinnas. Tallinnast 

Tartusse sõitsime bussiga, kus saime vaadata filme 

ja mängida. Tartusse olid meile vanemad vastu    

tulnud ning sealt edasi liikumise autodega Põlvasse. 

Kõigile 7.b klassi õpilastele meeldis see reis väga, 

kuna see oli lõbus ja väga tore. Aitäh klassijuhataja-

le, kes oli nõus meiega sellise kauge reisi ette võttis. 

Kristi Lodeson 

7.b klassi õpilane 
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29. mai varajasel, kuid päikeselisel reede hommikul, 

asus 10.b teele Kirde-Eestisse. Ees oli pikk, kolme  

tunnine sõit ning enamus meist otsustas bussis veel 

hommikust und lõpetada, et väsimus meie uudishimu 

ei vähendaks. Kohale jõudsime Kohtla kaevandusparki 

natuke enne lõunat ja kohtusime seal meie lõbusa giidi 

Enn Käissiga.  

Kaevanduspargis rääkis giid meile sellest, kuidas   

täpsemalt sealne põlevkivi kaevandamine käis ja    

milline roll oli selle töö juures naistel. Nimelt olid   

naised need, kes noppisid põlevkivide seast välja    

paekivid, ning nendest välja sorditud kividest tekkisid 

kaevanduste juurde suured künkad, mida tihti        

kutsutakse tuhamägedeks, kuigi need seda pole. Üks 

fakt, mis giidi targast jutust hästi meelde jäi oli see, et 

põlevkivi kihid lähevad lõuna suunas iga kilomeetriga 

kolm meetrit sügavamale. Enne edasi sõitmist tegime 

terve klassiga pilti suure kaevandamiskopa sees.  

Järgmiseks sihtkohaks oli Aidu karjäär. Aidu karjää-

rist kaevandati põlevkivi ligi 40 aastat. Kaevandamis-

tööd lõpetati varude ammendumise tõttu 2012. aastal. 

Aidu karjääri põlevkivitoodang ulatus umbes 2,4     

miljonit tonnini aastas. 2008. aastal sündis idee rajada 

suletavale karjäärialale Eesti esimene rahvus-

vahelistele nõuetele vastav sõudekanal. Lisaks         

veespordikeskusele on endisele põlevkivikarjääri alale 

kavandatud tuulepark, Kaitseliidu lasketiir, aheraine 

taaskasutusala ja erinevad puhkevõimalused. Samuti 

on Aidus piirkondi, mida katab noor mets, kus        

elutsevad ka metsloomad. Oli võimalus näha, kuidas 

karjäärid saavad oma uue elu. 

Hetkel toimus ekskavaatorite lammutus. Need        

ekskavaatorid on erilised sellepoolest, et nad on väga 

suured ja neid kutsutakse „sammuvateks ekskavaato-

riteks“. Giid seletas meile väga täpselt ära, kuidas see 

sammumine käis.  

Edasi möödusime Kiviõli seikluspargist, kus bussi 

akendest välja vaadates nägime motorada, suusa-

staadionit ja seiklusparki, mis kõik olid nii-öelda 

„mägede“ peal. Kiviõli tuhamäed on Eesti kõrgeima 

suhtelise kõrgusega mäed (116m). Bussisõidu ajal   

jutustas giid meile väga paljudest erinevatest asjadest 

ning muidugi kuulasime me huviga ning jälgisime  

aknast välja vaadates neid objekte.  

Edasi sõitsime Viivikonna linnaossa, mis on tüüpiline 

monofunktsionaalne linn, mis tekkis põlevkivi kaevan-

damise tõttu siinses karjääris. Lõppes põlevkivi, lõppes 

ka töö ja lahkusid ka inimesed. Siinsetel tänavatel  

sõites oli väga hästi näha kontrastsus lagunenud ja 

mahajäetud ning korrastatud ja hoolitsetud elamute 

vahel. Akendest välja vaadates võis näha maju, millel 

polnud aknaid ees, maju mille sees kasvasid taimed,  

Kirde-Eesti ilu ja valu 
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maju mille katustel kasvasid taimed, kui üldse         

katuseid oli. Hooned olid külmad ja mahajäetud.     

Ümberringi vaadates tekkis kõhe ja mõneti võõras   

tunne. See ümbrus ei olnudki nii väga õudne ja      

õõvastav, kui lihtsalt kurb. Mis tegi need mahajäetud 

tänavad veel kurvemaks oli see, et siiski sellistes      

tingimustes, elavad seal inimesed. Tingimustes, kus 

üks maja ots on lagunenud ja püsib vaevalt püsti ning 

teisest otsas elavad inimesed. Tee peal peatusime     

väikese, kuid kauni Langevoja joa juures. 

Edasi sõitsime me kohta, kus tööstuse ilu võttis tõesti 

korraks hingetuks.  

See oli Narva elektrijaama tuhaplatoo tehisjärv, kus on 

leeliseline lubjavesi, mis on nii ilusat sinist värvi, et 

tundus nagu oleksime peatunud Kariibi mere ääres või 

sattunud puhkusele Hawaiile. Päikeseline, soe päev 

võis ära petta küll. Meist enamus ei teadnudki, et    

selline koht Eestis olemas on, ning loomulikult tuli see 

jäädvustada piltidele, mida me päris pikka aega       

tegime. Silmi ei jagunud kuhugi mujale kui ainult    

sellele vaatele, mis meie ees oli ja see vaade oli ime-

kaunis.  

Külastasime veel Narva veehoidlat ning nägime üle 

selle Venemaad. Vaade oli jällegi väga kaunis. Meie 

jutukas giid tahtis meile kindlasti näidata ka Tartu 

Ülikooli Narva Kolledžit, mis on omapärane oma      

disaini poolest. Käisime seal sees ning nägime ka     

sisekujundust, mis on väga stiilne ja meeldis meile   

kõigile. Kui kolledž üle vaadatud, olime juba väsinud 

ning alustasimegi tagasiteed. Giidi lahkumist bussist 

saatis tänu avaldav aplaus ning algaski kodutee.  

Kahjuks jäi meil käimata pankadel, kuna enamus 

meist olid liiga väsinud, kuid päev oli siiski korda    

läinud. Sai palju ilusaid kohti nähtud ning palju      

uusi teadmisi saadud. Kodutee möödus kiirelt ja      

peagi olimegi juba Põlvas ning sellega oli meie päev 

lõppenud.  

Kahjuks jäi meil käimata pankadel, kuna enamus 

meist olid liiga väsinud, kuid päev oli siiski korda    

läinud. Sai palju ilusaid kohti nähtud ning palju uusi 

teadmisi saadud. Kodutee möödus kiirelt ja peagi     

olimegi juba Põlvas ning sellega oli meie päev           

lõppenud.  

Re i s  K ir de -

Eest i sse  o l i    

paljuski mida me 

ootasime, kuid 

ka üllatav. Oli 

väga ilus, soe    

ja armas päev, 

mille me saime 

veeta toredate 

inimestega lõbu-

sas seltskonnas. 

Jällegi täname 

K e s k k o n n a -

investeeringute 

Keskust, kelle 

toel õppepäev      

toimuda sai. 

 

 

Elerin Helde ja Sandra Mõttus  

10.b klassi õpilased 

   

      „Kakud ja jäälinnud“ 
 

Karilatsi Talurahvamuuseumi veskis 

on üleval Põlva ÜG 6.-8. klasside    

õpilaste pastelltehnikas kunstitööd 

„Kakud ja jäälinnud“.  

 

 

 

 
 

Õpilasi juhendas õpetaja Anneli Kaasik. 

 

 

 

 

 

 
 

Tulge külastama!  

Näitus on avatud suve lõpuni! 
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Põlva Ühisgümnaasiumi õpilasesindus 

koostöös koolipsühholoogiga algatas         

sel õppeaastal koolis kiusamisvastase  

kampaania “Ei kiusamisele - Jah sõbralik-

kusele, sallivusele, hoolivusele”, mille     

käigus pöörati tähelepanu positiivsete 

väärtuste arendamisele ja heatahtlikule, 

teisi arvestavale käitumisele. Selle raames 

pidi iga klass omalt poolt valmis meister-

dama plakati, pildi, luuletuse või mõne 

muu loovtöö, mis väljendaks sallivust ning 

hoolivust ja annaks mõista, kui halb on 

kiusamine. Selle ülesande eesmärgiks oli 

ka õpilaste suunamine koostöö tegemisele, 

mille käigus arutletaks teema üle.         

Kiusamise vähendamiseks pakuti välja 

erinevaid lahendusi. Lisaks oli ka          

õpetajatel ülesanne neil teemadel klassiga 

arutleda ning leida põhjuseid ja lahendusi 

kiusamisprobleemidele.  

Kampaania lõpetas Tallinnast meile      

kaheks päevaks külla tulnud teatritrupi 

Luguteater etendus, mis käsitles laval    

elulisi teemasid ja otsis lahendusi          

kiusamissituatsioonidele. Esimene etendus 

anti Põlva ÜG õpetajatele, sellest sai     

tuttavlik tagasivaade aastatetagusesse 

koolipõlve. Ometi olid mured üsna samasu-

gused, kui tänapäevaga võrrelda. Samuti 

oli õpetajatel võimalus minna mälestustes 

tagasi oma kooliaega ning mõelda, kuidas 

olid asjad siis ja on praegu. 

Järgmise päeva etendused olid suunatud 

peamiselt põhikoolile, ent kui gümnaasiu-

miõpilased soovisid neist osa võtta, oli neil 

see võimalus samuti olemas. Sotsiaalteater 

pakkus omamoodi elamuse ning andis   

õpilastele võimaluse kaasa rääkida, kuidas 

erinevaid olukordi lahendada ning kuidas 

peaks käituma, et vältida kiusamist ning 

sellega kaasnevaid probleeme. Kindlasti  

on plaanis jätkata sama kampaaniaga ka 

järgmisel aastal, et muuta meie koolielu 

paremaks ning et kõigil oleks hea koolis 

käia.  

Laura Nagel ja Helin-Helle Ristimäe 

õpilasesinduse liikmed 

Koolielu kujundamine on kõigi meie kätes 
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Maikuu on koolis kokkuvõtete tegemise aeg,   

nii ka sel aastal. 21. mail toimus traditsiooniline         

direktori vastuvõtt „kukupaidele“, kus tunnus-

tati 2014/15. õppeaasta tublisid olümpiaadidel, 

konkurssidel ja võistlustel osalejaid. Vastu-

võtule oli kutsutud 95 õpilast koos vanematega 

ning nende õpetajad. Meeleolu aitasid luua   

Põlva ÜG saksofoni kvartett, 3. klassi laulu-

lapsed lustaka saksa keelse lauluga "Schnappi, 

das kleine Krokodil" ning robootikaringi poisid. 

Vastuvõtu laua valmistasid meie tublid         

kooli kokad ja puhastusteenindajad. 

Aitäh õpilastele, lapsevanematele ja õpetajatele! 

Häid tulemusi uueks õppeaastaks! 

Direktor tunnustas tublisid õpilasi 
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29. mail toimusid Põlva ÜG-s projektipäeva „Kuula külalist“ raames erinevad töötoad, kus õpilased said     

teadmisi omandada erinevates neile huvi pakkuvates valdkondades.  

Projektipäev “Kuula külalist” 

Looduslikud pühapaigad 

 Juhendaja: Tiit Kaasik 

Selles töötoas toimus loeng-vestlus looduslikest pühapaikadest. 

Looduslikud pühapaigad on meile tähtsad, sest need on Eesti 

maastike, kultuuri ja identiteedi lahutamatu osa. Selle töötoa  

valinuid ootas ees üllatus, sest loengu läbiviija tuli tundi maitsva 

rabarberikoogiga. 

Mänguõpetuse töötuba 

Juhendaja: Hanna-Grete Rüütli 

Mänguõpetuse töötoas tutvuti erinevate mänguliikidega ning õpiti, 

kuidas viia läbi mänge ja osalejad said end mängujuhina proovile 

panna. Kokku oli tulnud erinevaid õpilasi, mistõttu oli alguses ikka    

keeruline kohmetusest üle saada, kuid kindlasti said kõik tublilt 

hakkama. Hea tuju garanteeris noor ja leidlik töötoa juhendaja 

Hanna-Grete. 

Paintball 

Juhendaja: Lauri Lutsar 

Maha peeti põnev paintballi lahing.      

Tagasijõudnute seas morni näoga õpilasi 

ei leidunud, isegi kui nii mõnegi riided olid 

plekilised ning käed sinakaid “mummusid” 

täis.  

Fototöötuba: „Minu lugu” 

Juhendaja: Kristina Pentsa (Meediasüst) 

Särava Kristina Pentsa õpetusel said töötoast osavõtnud    

suurepärase kogemuse eneseväljenduse alal: kuidas jutustada 

oma lugu nii, et ka teised saaksid öeldust aru? Oma loo edasi-

andmiseks oli rühmal vaja koostada plaan ning selle järgi  

teostada fotoseeria sündmustikust. Hiljem kommenteerisid 

teised rühmad, kuidas nemad nähtust aru said, tuues välja 

tööde head ja vead. Samuti jagas nõuandeid ning kavalaid  

nippe paremaks eneseväljenduseks töötoa läbiviija Kristina.  

Jõusaal 

Juhendaja: Ingrid Muuga 

Spordikeskuse jõusaalis toimunud 

töötoas räägiti toitumisest, treeni-

misest ning viidi läbi praktiline 

tund jõusaalis. 

Jooga 

Juhendaja: Kaja Bleive 

Hommikuäratuseks oli päikeseküllases jalgpalliklubi Lootos saalis 

ennast sisse sättinud joogatuba, täpsemalt Kundalini joogatuba, 

mida juhendas Kaja Bleive. Eksperimenteeriti erinevaid Kundalini 

jooga harjutusi, keskenduti hingamisele, mediteeriti ning tehti ka 

mantraid. Hommikune joogatamine andis päevaks head energiat ja 

mõtteselgust. 
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Sünnipäeva mängud 

Juhendaja: Andre Laine  

Andre Laine õpetatud mängud andsid töötoast osavõtjatele uusi 

nippe ning ideid, kuidas seltskonda sulandada ning piinlikku     

vaikust ära hoida. Positiivse meelega juhendaja peletas eemale  

igavuse ning hoidis kõigi näod naerul. 

JJ-Street tänavatants  

Juhendaja: Aap Salumets ja teised JJ-Streeti liikmed 

JJ-Streeti nimi ei jäta ilmselt kedagi külmaks. Õpiti kaasaegset 

tantsu- ja tänavakultuuri, nii mõnigi omandas uued teadmised 

varem tundmatu ala kohta. Loodetavasti tekkis nii mõnelgi   

osavõtjal hiljem mõte päris trenni minna, nähes kui andekas on 

selles meie kooli 11. klassist pärit tantsijanna Sirje-Maria     

Lehestik. 

Söögi valmistamise töötuba 

Juhendaja: Toomas Kure 

Noortekeskuse köögis toimunud töötoas õpiti valmistama pastat. 

Kõige tähtsamaks söögitegemise juures peeti loomulikult puhtust, 

mistõttu puhastati kõik tööpinnad ning pesti käed kohe enne tööle 

asumist. Alustati jahu ning kahe toore munaga, lõpetati valmis    

pastaga. 

Teenistuskoerad 

Juhendaja: Maiu Rõbakov 

Mesikäpa parklasse kogunenud rahvas ei saanud mitte ainult uute 

teadmiste osaliseks, vaid olid tunnistajateks ka nunnumeetri põhja 

vajutamisel – näidati teenistuskoeri ning nendega töötamist. Pole 

teada kui palju pandi tähele üldse juhendaja jutust, sest koerad oli 

tõelised tähelepanumagnetid. Siiski ütles juhendaja Maiu, et    

efektiivseks koostööks peab alati olema tugev kontakt koera ning 

omaniku vahel. 

Žongleerimise ja akrobaatiliste püramiidide töötuba 

Juhendaja: Tiia Mugford 

Aulas toimunud töötoas õpiti 

ise lihtsal viisil valmistama 

žongleerimise palle (õhu-

pallidest ja jahust või riisist). 

Eesmärgiks oli õppida selgeks 

kolme palliga žongleerimine. 

Lisaks tehti akrobaatilisi   

püramiide ning õpiti selgeks 

turvameetmed, et õpilased 

saaksid seda hiljem teha ka 

iseseisvalt. Õpilasi juhendas Tiiu Mugford, kelle õpetusel sai akrobaa-

tilistes püramiidides hakkama igaüks. 

Koolipäeva lõpuks polnud õpilased mitte väsinud, vaid päikeselisest ilmast ja huvitavatest tundidest täis energiat. 

Projektipäeva jäädvustasid fotodele Egne Sarapuu, Sandra Sibul, Katrin Toom ja Andry Aust 11.b klassist. 

„Kuula külalist“ projektipäeva kokkuvõtte koostas Katrin Toom 11.b klassist 

Suur-suur tänu kõigile külalistele ja töötubades osalejatele!  

Kohtumiseni uuel õppeaastal!  


