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Krista Untera - “Põlvamaa aasta õpetaja 2012”
Konkursi “Põlvamaa aasta õpetaja” eesmärgiks on tõsta esile, tutvustada ja tunnustada õpetajaid, kasvatajaid,
koolijuhte ning teisi lasteaedade ja koolide töötajaid, kes kolme viimase aasta jooksul on oluliselt kaasa aidanud lapse- ja väärtuskeskse hariduse arengule maakonnas, ise osalenud õpilaste kasvamisel mitmekülgselt
arenenud, oma võimeid tundvateks, õnnelikeks ja elus hästi toimetulevateks isiksusteks, positiivselt mõjutanud kohalikku ja maakonna vaimset keskkonda ning nii õpilaste, lapsevanemate kui kõigi koolide ja lasteaedade koostööpartnerite väärtushinnangute kujunemist.
Konkursi alamkategoorias „Gümnaasiumiõpetaja 2012“ pälvis tiitli Põlva Ühisgümnaasiumi geograafiaõpetaja Krista
Untera.
Konkurssi „Põlvamaa aasta õpetaja“ viiakse läbi 2000. aastast.
Palju õnne kogu koolipere poolt!

Koolivaheajad 2012/2013. õa
sügisvaheaeg 20. - 28. oktoober 2012
jõuluvaheaeg 22. dets 2012 - 6. jaan 2013
kevadvaheaeg 16. - 24. märts 2013
suvevaheaeg 5. juuni—31. august 2013. a.

Aktiivne 7.-12. klass õpilane!

Uued õpetajad
2012/2013. õa alustasid Põlva Ühisgümnaasiumis
tööd järgmised uued õpetajad:
Marika Veiko - matemaatika
Lily Veidenberg - keemia
Märt Männik - hispaania keel
Kaire Hakk - rootsi keel
Eha Raav - soome keel
Kaia Tamm - majandusõpetus
EDU NEILE!

Tundide kellaajad 2012/13. õa

Õpilasesindus ootab uusi liikmeid.
Õpilasesindusse kandideerimise (7.-12. kl) avalduse saab huvijuhi ruumist (B-35), täidetud avaldused tagastada hiljemalt
21. septembril.
Õpilasesinduse
kandidaatide
valmiskampaania
algab
24. septembril ja kestab 2. oktoobrini.
Ülekooliline õpilasesinduse valimine on 3. oktoobril.

UNESCO ühendkoolide õpetajate seminar
Paar päeva enne septembri algust said
ko kku UN ES C O ühen dkooli de
õpetajad, et arutada algava õppeaasta
plaane ning vahetada muljeid
varasematest üritustest. Põlva Ühisgümnaasiumist osales seminaril
õpetaja Vesta Naruski. Vesteldi
toimunud ÜRO simulatsioonist,
teaduskonverentsist ning erinevatest
koostööprojektidest. Teemaks tuli ka
Läänemere projekti ehk BSP rahvus-

vahelise koordinatsiooni saabumine
Eestisse ning julgustati kõiki koole
selpuhul uurima, kas ja kuidas oleks
ka neil võimalik BSPis kaasa lüüa.
UNESCO ERKil on omaltpoolt väga
hea meel, et kõik UNESCO ühendkoolid on väga aktiivsed ning õpetajad
kannavad endas UNESCOlikku
koostöövaimsust ja -rõõmu.
Kõigi rõõmsal üksmeelel jätkuvad
eelnevatel aastatel toimunud teadus-

konverents ja ÜRO simulatsioon.
Samuti on tulemas novembrikuine
filosoofiapäev, mida tähistame Tartu
Ü l i ko o l i E e t i ka ke s ku s e a b i g a
mängides väärtusmängu. Filosoofiapäev (15.11.2012) ja teaduskonverents
(05.-06.06. 2013) toimuvad Ülenurme
Gümnaasiumiga ning ÜRO
simulatsioon toimub Viimsi Koolis
(01.-03.03. 2013).

Projektilainel
Rahvusvaheliste projektide vaatevinklist on alanud õppeaasta meie
kooli jaoks tihedam kui kunagi
varem. Nimelt, käimas on lausa
kolm 2-aastast rahvusvahelist
projekti.
Sel sügisel alustame me tööd kahe
Sihtasutus Archimedese poolt
toetatava Comeniuse projektiga, mis
mõlemad on koostööprojektid
Euroopa koolide vahel. Põhikoolile
mõeldud projekt käsitleb Euroopa
kodanikuks olemise teemasid ning
gümnaasiumiõpilaste teemaks on
uued elamise viisid (New Ways Of
Living- NWOL). Nende projektide
raames on mitmetel põhikooli- ning
gümnaasiumiõpilastel 2 aasta
jooksul võimalus suhelda enda
vanuste noortega kokku 10 Euroopa
riigist, tegeleda erinevate põnevate
teemade ja tegevustega ning samuti
külastada neid nende kodumaal.
Selle õppeaasta lõpus on kogu kooliperel võimalus kohtuda meie kooli
pro je k t i pa rt ne ri t e ga T ürgi s t ,
Poolast, Rumeeniast, Tšehhist,
Saksamaalt, Hollandist, Prantsus-

maalt, Hispaaniast ja Slovakkiast,
kes tulevad maikuus 2013 projektikohtumistele Põlva Ühisgümnaasiumis. Projekte koordineerivad meiepoolselt koos allakirjutanud õpetajaga veel õpetajad Ülle Sarapik, Siiri
Joosep ja Jaana Aedmäe.
Alates sellest sügisest on meie koolil
ka päris oma sõpruskool selleks ja
ka järgnevaks õppeaastaks. See on
Daliga algkool Ghanast. Aafrika
projektiga
hakkavad
tegelema 10.c
ja 11.c klassid
oma projektitunni raames,
kuid meil on
kavas korraldada ka üritusi,
millest
saab osa kogu
kool. Esimese
suurema üritusena
on
novembrikuus
oodata Aafrika nädalat, mis loodetavasti toob

Daliga algkool
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elevust meie kooliellu. Aafrika
nädala raames toimuvaid üritusi
aitavad meil ette valmistada õpetajad Merle Pintson, Leena Haugas ja
Katrin Savi.
Siinkohal ka mõned pildid, et
saaksite tutvust teha meie sõpruskooli õpilastega.
Edukat projektiaastat kõigile!
Florika Kolbakova
inglise keele õpetaja

2. klass koos direktoriga

3. klass

Võõrkeeleõpetajad alustasid seekord Nõiariigis
Kui esimene koolinädal läbi sai,
siis ohkasid kõik kergendatult,
seda nii õpilased kui ka õpetajad.
Eks iga uus algus ole raske
mõlemale. Meie kooli võõrkeele
õpetajad otsustasid oma esimese
koolinädala lõpetada meile teadaolevalt Eesti kõike väiksemas
riigis: Uhtjärve nõiariigis. Eks
õpetajal ja nõial ole ju õpilaste
silmis ajast aega olnud ühiseid
jooni!
Eesti väikseim riik, nii pindalalt
kui ka elanike arvult, võttis meid
vastu nii päikese ja äikesega.
Õpetajatel oli võimalus matkata
salarajal pealiku juhtimisel, aga
selleks, et rajale pääseda tuli enne
jõudu proovida luuaviskamise
võistluses. Andrus Värniku poolt
püstitatud rekord jäi küll purustamata (vastutuule taksitus oli liiga
suur), kuid 22 meetrit tuli ikka
ära. Auhinnad olid pingutuse
väärilised: nõia veri, mesi ja
muidugi medal. Matk oli kosutav
ja hariv. Matkarada ilmestasid
erinevad majakesed, kujud ja
legendid. Nii mõnigi meie hulgast
proovis oma pangakaarti täita ja
rikkust juurde saada, kurjast
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silmast ja peavalust vabaneda
ning suhteid parandada. Kui mõni
liiga kaua rajal viivitas, siis pidi
meeles pidama, et
eelmisest
grupist võib saada järgmise lõunasöök! Matkarajal kohtusime teiste
hulgas ka jänese puuskulptuuriga, mida meie reisijuht võrdles
piltlikult Eesti inimesega: jookseb
ja rahmeldab, aga kuhugi ei jõua.

tav on ka see, et selles riigis on
igal toidul ka omapärane nimetus.
Meie proovisime ära Musta Kassi
Ahastuse! Tõsi mis tõsi, kassidest
selles riigis puudust ei tunta. Neid
võib kohata igal pool ja igat värvi!
Siiski ahastusse meist keegi ei
sattunud, kuid
jõudu saime
sellest riigist kõik, et kooliaastaga
edasi minna.

Värskendav retk lõppes kosutava
õhtueinega nõia peamajas. Huvi-

Ülle Sarapik
Võõrkeelte ainesektsiooni esimees
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12 tšikki Londonis
Eelmise õppeaasta lõpus toimus
meie, 10.c (praegune 11.c), klassireis Londonisse. Reis algas 1. juunil juba hommikul vara, sest
lennuk väljus Tallinnast 14.55
ning lennujaamas pidime olema
hiljemalt 12.55. Enamuse jaoks oli
see esimene lennukogemus ning
ootusärevus oli suur. Kokku oli
meid 10 õpilast ning 2 õpetajat:
meie klassijuhataja Florika
Kolbakova ning sotsiaalpedagoog
Ulvi Kollom.
Lennusõit möödus väga hästi:
nautisime mugavat reisi ning
tegime lennukiaknast hästi palju
pilte. Londonisse jõudsime kohaliku aja järgi 15.40 ning sealt edasi
transfeeriga hotelli Peckham
Lodge. 1. juuni õhtul saime natuke
ka ümbruskonnas ringi vaadata
ning söömas käia, kuid õhtu möödus peamiselt hotellis sisseelamiseks.
Kogu nädala jooksul oli meil
Londonis hulganisti tegemist.
Alustasime poodides käimisega,
kust leidsime enda jaoks palju
odavaid asju. Päev otsa liiklesime
metroodega ning rongidega,
selleks ostsime igal hommikul
päeva sõidukaardid. Peab ütlema,
et Londonis on transport väga
hästi korraldatud. Iga paari
minuti tagant tuli metroo/rong,
seega ei pidanud üldse ootama
ning sai väga kiirelt edasi
liigeldud.
Loomulikult käisime tutvumas
Londoni kuulsamate vaatamisväärsustega: Trafalgari väljak, Big
Ben,
parlamendihoone,
Westminster Abbey, Oxford
Street, Stratfordi olümpiaküla,
kuulus kunstimuuseum Tate
Modern. Meil õnnestus näha ka
Buckinghami paleed, kuid kahjuks
väravatest meid sisse ei lastud.
Olime sattunud just kuninganna
Elisabeth`i juubelipidustuste
ajaks Londonisse ning see-tõttu ei
pääsenud me lähemale. Muidugi
oli pidustuste ajaks tulnud
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Londonisse palju rahvast
ning
me lu
o li
suur.
Buckinghami palee juures oli
ka paljude kuulsustega
kontsert, kus rahvamassi oli
tohutult.
Trafalgari väljakul oli suure
purskkaevu juures väga
palju rahvast. Palju nalja
sai kujude juures, mis
liikusid, kui panid nende
juurde raha. Käisime ka
imeilusates
parkides:
Kensington gardens ja Hyde
Park. Pargid olid mõnusalt
vaiksed, linnakärast eemal
ning täis ilusaid lilli. Nägime
ka oravaid, kes olid päris
julged ning lasid endale
lähedale minna.
Meeldejäävamad kohad olid
ka
M&M
World
ja
7-korruseline mänguasjamuuseum. Need kaks kohta on
kindlad kohad, kuhu minna.
Erinevaid mänguasju ja maiustusi
oli nii palju, et ei osanud validagi.
Müüjad olid seal väga sõbralikud
ning mängisid mänguasjadega ja
demonstreerisid neid lastele.
Ümberringi oli kõik värviline ning
mõnus õhkkond.

Minu jaoks oli parim koht London
Dungeon. Kõik oli tehtud väga
õudsaks: näidati verist Inglismaa
ajalugu, peeti kohut süüdimõistetute üle ning korraldati
palju ehmatavaid asju. Põnevust
oli palju, sest kunagi ei teadnud,
et kust pimedast keegi jälle välja
ilmus. Lõpuks oli meil võimalus
sealt väljuda kahte teed pidi:
minna vasakule ning pääseda kohe või paremale, kus
ootas meid kukkumine.
Enamus meist otsustas
ikka minna paremale, kus
meid tõsteti ülesse ja siis
lasti järsku alla. Päris jube
oli, aga samas vahva
kogemus. Eriti naljakas oli
see, et kukkumise ajal tehti
pilti ka, nii et mälestus
naljakate piltide näol on
meil olemas.
Üldiselt jäime reisiga väga
rahule, aeg möödus seal
ruttu. Inimesed olid väga
abivalmid ning sõbralikud.
Samuti oli meil võimalus
palju poodides käia, kus
kaup oli odavam kui Eestis.

Saime sõita Double Deckeriga,
tehes linnale tiiru peale, kust
avanes vaade kõikidele kohtadele, kus olime juba käinud. Saime
erinevate inimestega suhelda,
arendada oma keeleoskust ning
nägime täiesti erinevat kultuuri.
Transport ning liiklus on seal
tõesti hästi korraldatud, sellega
jäime väga rahule. Mis võib-olla
oli harjumatu, oli see, et ilm ei
olnud väga hea. Inglismaale
kohaselt sadas kogu aeg vihma,
kuid õnneks ei rikkunud see meie
plaane. Saime maitsta ka kohalikke toite, kuid peame tõdema,
et hotellis igahommikune röstsai
ning helbed tüütasid üsna ära.
Nädal möödus kiirelt ning käes
oligi aeg koju minna. Kuigi koduigatsus oli suur, oli väga raske
lahkuda. Olime kõik väga
vaimustunud Londonist ning
tulevikus plaanime kindlasti
sinna tagasi minna.

Ka meie klassijuhataja Florika, kes on
ise Londonis 5 korda käinud ütleb, et
seal on iga kord midagi uut ja põnevat
avastada ja vaadata.

Kadri Koor
11.c klassi õpilane

Mino Võromaa 25
Reede, 14. septembri pärastlõunal täitus Võru
Kultuurimaja Kannel hubane saal ootusärevate suurte
ja väikeste suleseppadega. Oli algamas juubelikogumiku „Mino Võromaa 25“ esitlus ja paremate
võrukeelsete lugude kirjutajate autasustamine.
Võistlusele laekus üle 160 töö ja töid hinnati neljas
vanuserühmas. 1.-3. klassi kirjutajatest saavutas
väärilise 3. koha Põlva Ühisgümnaasiumi 3.a klassi
õpilane Priit Luuk-Luuken jutuga „Mu edimädseq
suusaq“. Eripreemia võttis vastu sama klassi õpilane
Carlos Oras , kes kirjutas loo „Mu edimäne kikas“.
Ära märgiti ka klassivend Siim Lepa luuletus „Sõida
maalõ küllä“.
Põlva Ühisgümnaasiumi õpilane (nüüdne vilistlane)
Hedy Liin võitis 10.-12. klasside arvestuses peapreemia jutuga „Hulkmise aig om illos“.
Juubelikogumik sai pealkirjaks „Ladvalatsõ`“ ja selles
on kunstnikuna kaasa teinud Põlvamaa juurtega
kunstnik Nerva.
25. väljaandes astusid oma lugudega üles ka täiskasvanud. Kogumiku nimijutt pärinebki pensionär Ene
Raudkatsilt.
Autasustatute kingikotti leidsid tee veel paar uut võrukeelset raamatut: Triinu Guerrini poolt soome keelest
tõlgitud „Esä poig“ ja Siiri Toomiku poolt samuti soome
keelest tõlgituna „Kuusõsiimnide minek“.
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Kui Parksepa kooli noored laululapsed olid oma võrukeelsed laulud esitanud, ootas kohaletulnuid MTÜ Piiri
köögi perenaise Triinu Guerrini eestvedamisel üles seatud
suupistelaud.
Lauatäis head-paremat oli valmistatud talutare köögi
vanamoodi nippidega kohalike talude toodangust,
sügisestest aia- ja metsaandidest. Külalised said
võimaluse anda omapoolne hinnang paigapäälsele toidule.
Aitäh ürituse korraldajatele mõnusa õhtupooliku eest!
Suur tänu ka Carlose emale, kes meid Võrru ja tagasi
sõidutas!
Hedvi Rebane
Võru keele õpetaja
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Spordipäev
7. septembril toimus Põlva Ühisgümnaasiumis 1.-9. klassi
õpilastele matkapäev ja 10.-12. klassi õpilastele spordipäev.
Gümnaasiumi õpilastel oli hommikul 3 ainetundi ja seejärel kell 11.00 koguneti linna staadionile, et alustada
klassikalise spordipäevaga. Vihmast ilma trotsides võeti
mõõtu pendelteatejooksus, 100 m jooksus, kaugushüppes,
kuulitõukes ja 800 m jooksus.
1.-9. klasside õpilastel toimus matk Põlva linnas ja selle
lähiümbruses. Etteantud kontrollpunktides tegid õpilased
pilte ning matka lõpetas konverents-esitlus Mesikäpa
hallis, kus iga klassi esindaja tutvustas klassi poolt väljavalitud pilti, mis neid kõige paremini iseloomustas.
Autasuks said kõik maitsvad puu- ja köögiviljavaagnad.

5.a klass

Aitäh kõigile korraldajatele ja osalejatele!

5.b klass

5.c klass

6.a klass

6.b klass

6.d klass

6.c klass
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7.b klass
7.a klass

8.a klass
7.c klass

8.c ja 8.d klass
8.b klass

9.b klass

9.a klass

9.c klass
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9.d klass
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“Kohalikud ressursid ja jätkusuutlik areng”

Eesti delegatsioon Läänemere projekti kokkutulekul

27.-30. augustil toimus Läti linnas Valmieras
rahvusvaheline Läänemere projekti (BSP - Baltic
Sea Project) konverents. Läänemere projekt on üks
üsna pikka aega kestnud UNESCO projekt, kus
tegeldakse põhiliselt loodusvaatlustega, aga ka
ajaloo ja kunsti valdkondadega. Kellel huvi
suurem, võib uurida projekti kodulehekülge
aadressil http://www.b-s-p.org/home/
Projektis võivad kaasa lüüa Läänemere ääres
paiknevate riikide koolid. Sellel konverentsil osalesid delegatsioonid kõikidest Läänemereriikidest Eestist, Lätist, Leedust, Poolast, Saksamaalt,
Taanist, Rootsist, Soomest ja Venemaalt.
Konverentsi töökeeleks oli inglise keel, nelja päeva
jooksul saime päris korraliku inglise keele
praktika.
Valmiera konverentsi teemaks oli “Kohalikud
ressursid ja jätkusuutlik areng”. Avatseremoonia
oli hästi pidulik, meid olid tervitamas UNESCO ja
erinevate ministeeriumite esindajad ja tervitas
isegi BMX-jalgrattasõidu Londoni olümpiamängude kuldmedaliomanik Māris Štrombergs
koos meeskonnakaaslastega. Avapäeval kuulasime
mitmeid loenguid. Professor Andris Andrusaitis tõi
oma loengus väga veenvalt välja neli väljakutset,
millega inimesed järgeneva 40 aasta jooksul
arvestama peaksid: demograafiline olukord,
globaliseerumine, ressursside ammendumine ja
kliimamuutused.
Konverentsil toimusid teemakohased töötoad ja
ekskursioonid. Töötoad olid nimetatud järgmiselt:
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"Õhu kvaliteet", "Jõed",
"Keskkonnaalased mõõtmised", "Kunst", "Mineraalid ja
kivimid" ja "Revolutsioon evolutsioon - muutus". Igaühel
oli võimalik osaleda kolmes
töötoas. Ekskursioonid toimusid erinevatesse vabrikutesse,
kus toodeti klaaskiudu,
mööblit, pakkematerjale,
tulekustuteid jne. Üllatavalt
huvitav oli oma silmaga näha,
kuidas toimub tootmine ning
kuidas seda kõike püütakse
teha keskkonda säästvalt.
Kõik delegatsioonid pidid
v almi st ama ko nv e re ntsi
teema kohase postri, konverentsi jooksul kujunes neist
kirev näitus. Teiste õpilaste
postritega tutvudes saime
huvitavat informatsiooni
erinevate riikide loodus-

ressursside kohta.
Õpilased majutati konverentsi ajaks hostelisse, õpetajad
aga hotelli ja igapäevaseks kohtumispaigaks olid
Valmiera Põhikool ja Gümnaasium. Kõik nimetatud
asutused asusid üksteisest mitme kilomeetri kaugusel,
seega moodustasid hommikused ja õhtused jalutuskäigud
olulise osa meie päevakavast. Valmiera Põhikool on väga
kenasti kujundatud, ilus ja puhas. Kooli ümbruses on
kaunis haljastus, skulptuurid ja erinevate õppeainete
jaoks mõeldud õuesõppeklassid. Ilmad olid natuke nirud,
aga saime siiski kõike nimetatut nautida. Ka õhtused
tegevused olid korraldajate poolt kenasti läbi mõeldud.
Juba esimesel õhtul saime kokku, et üksteisega tutvuda.
Teise päeva õhtul toimus Valmiera Draamateatris linnavalitsuse vastuvõtt koos super-rikkaliku söögilauaga.
Kolmas, ehk lõpuõhtu, oli nimetatud "rahvuste õhtuks",
kus siis kõik delegatsioonid said oma riiki tutvustada,
pakkudes erinevaid tegevusi ja toite. Meie, eestlased,
pakkusime hapukurke ja šokolaadikomme ja tantsisimelaulsime koos Kaera-Jaani. Meile elati rõõmsalt kaasa.
Disko jätkus südaööni ja kuna nii hilisel kellaajal koolilapsed tänavatel viibida ei tohi, sõidutati meid sellel
õhtul hostelisse bussiga.
Viimase tööpäeva hommikul võtsime kokku töötubades
tehtu ning lõputseremoonial andis Läänemere projekti
senine koordinaator Läti projekti koordineerimise üle
Eestile. Järgneval kolmel aastal hakkab Läänemere
projekti koordineerima Tartu Keskkonnahariduse
Keskus. Loodame, et tuleb huvitav ja teguderohke aeg!
Kärt Kolpakov ja Karin Kivisild 9.b klassist ja
õpetaja Urve Lehestik

Globe suvelaager 2012
13. – 15. augustil toimus Saarem aal Män dj ala käm p in gu s
üle-eestiline Globe suvelaager,
korraldajaks Muhu põhikool.
Sellest laagrist võtsid osa ka kolm
Põlva Ühisgümnaasiumi õpilastKarmen Tigas, Eliis Vana ja Kaili
Viira – koos õpetaja Inga
Tiivojaga.
Esimene päev algas põlvalastele
varakult, sest kõigepealt oli vaja
sõita bussiga Põlvast Tartusse ja
siis sealt edasi Kuressaarde.
Mändjalale jõudes ootas meid
alustuseks lõunasöök ja siis
registreerimine. Registreerimisel
saime teada ka grupid, kuhu
õpilased olid jagatud. Grupid olid
üksteisest eristamiseks nimetatud
loomade järgi: Eliis ja Karmen
sattusid Muttide rühma ja Kaili
Ahvide juurde. Hiljem jaotati
grupid omakorda veel laiali, et iga
grupiliige saaks käia erinevatel
õppesessioonidel. Pärast kahte
õppesessiooni said laagrilised
õhtusööki süüa. Päeva lõpuks olid
korraldajad plaaninud õpilastele
Globe mängud, kus grupi liikmed
said õpitut näidates oma grupiga
lõbusaid ülesandeid lahendada.
Globe mängude hulka kuulusid
näiteks GPS-mäng, kus rühmad
pidid läbima mitu erinevat punkti
tehes seda võimalikult kiiresti.
Seal said oma oskusi demonstreerida need õpilased, kes olid käinud
GPSi õppesessioonil. Veel leidus
mängude nimekirjast Taimemängu, PH-mängu, ning ülesandeid kivi ruumala arvutamise ja
veekindla profiili tegemise kohta.
Igas grupis leidus keegi, kes oli
mängule vastaval õppesessioonil
käinud. Peale mänge jäeti õpilastele aega, et valmistada ette
järgmise päeva rollimänge ning
siis algas juba öörahu.
Globe laagri teine päev algas
kosutava hommikusöögiga. Kui
kõhud said mõnusalt täis söödud,
toimus ekspeditsioonideks
instrueerimine. Selle käigus jagati
meile vajalikke näpunäiteidnõuandeid ning abivahendeid.
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Ekspeditsiooni ülesannete täitmisel saime jällegi praktiseerida
eelmisel päeval õppesessioonidel
saadud teadmisi. Ekspeditsioon
koosnes kahest rajast, üks paiknes
idas ja teine läänes, ning selle
eesmärgiks oli kummalgi rajal
saadud tulemuste põhjal määrata
radade erinevusi ja sarnasusi.
Radade läbimiseks anti meile
GPS. Kuna rada oli metsas, tuli
ette palju ekslemist ühest metsaservast teise. Ekspeditsiooni ülesanded olid väga põnevad ning
harivad. Määrasime õhu-, mere-,
mullatemperatuuri, pilvetüüpe,
tuulekiirust, mulla koostist,
metsa tihedust jne. Pärast ekspeditsiooni ootas meid maitsev
lõunasöök ning ekspeditsiooni
tulemuste ettekannete valmistamine.
Õhtut alustasime satelliidimänguga. See sarnanes laevade pommitamisega. Eesmärgiks oli ruuduline leht täita õigete värvidega.
Mängu muutis keeruliseks see, et
värvide ütlejad seisid ühes rivis ja
karjusid kõik koos ning seetõttu
muutus räägitav vastuvõtjatele
ehk ruutude värvijatele segaseks.
Peale satelliidimängu läksime
õhtusöögile. Järgnesid rollimängud. Teemaks oli „Kohtumine
viikingitega“. Iga rühm pidi lavastama lühikese näidendi, kus
osalisteks pidid olema nii viikingid

kui ka grupi nimele vastav loom.
Õhtu tuli väga pikk, sest peale
rollimänge oli plaanis veel ka
tantsuõhtu õpilastele, saunaõhtu
õpetajatele ning tähevaatlused
kõigile soovijatele.
Laagri viimsel päeval järgnes
hommikusöögile viktoriin, kus
grupid said veel üks kord oma
teadmisi proovile panna – esitati
küsimusi seoses laagripaiga ja
eelnevatel päevadel õpituga. Peale
viktoriini saabus õpilastele see
hetk, mis kindlasti kõigis ärevust
tekitas – algas eelneval päeval
toimunud ekspeditsiooni uurimistulemuste ettekandmine. Kõiki
ettekandeid hinnati ning gruppidele esitati ka küsimusi, et nende
teadmistes täielikult veenduda.
Kuid ei juhtunud ka midagi halba,
kui küsimusele vastust ei teadnud, sest siis vastati küsimusele
ise ja õpilased said juurde veel
uusi teadmisi. Kõigele sellele järgnes autasustamine, kus auhindu
said laagri parimad. Auhindu
jagati kõikide mängude eest
eraldi- ja koondarvestuses, lisaks
ka rollimängude, ekspeditsiooni,
satelliidimängu ja viktoriini eest.
Laagri lõpetas juhendajate tagasiside ja pidulik lõunasöök koos
maitsva tordiga. Edasi ootas ees
pikk bussisõit koju.
Kaili Viira ja Eliis Vana
11.b klassi õpilased

Meri ja päike Hiiumaal
See oli juba kevadel, kui õpetajad Ulvi ja Karin
panid stendile teate: Võimalik osaleda
Hiiumaal 13.-15. augustini toimuval Eesti
Koolispordi Liidu korraldatud üritusel "Meri ja
Päike". Tuli ainult nimi kirja panna ja sõit
Eesti Laulupealinna võiski alata. Öötundidel
alanud väljasõit kulges kitsalt kottide vahel
istudes, aga jõudsime siiski õnnelikult
sadamasse. Praamisõit, bussisõit Kärdlasse,
madratsite pumpamine, kõhu täitmine ja lõbu
läkski lahti. Uue 250 sõbraga üle Eesti
jooksime käsikäes ranna suunas. Neli külmakartmatut kangelast kaitsesid ennastohverdavalt,
jääkülmas
vees
põlvini
solberdades, meie kooli au veekorvpallis.
Võrkpallis proovisid kätt kõik. Fännklubi tugeval
toetusel õnnestus meil välja võidelda kolmas koht.
Eraldi sai proovida ka veel discgolfi ja skyjumpi.
Õhtul toimus uhke rongkäik, mis oli avapauguks
kolmepäevasele eesootavale lõbule, see kulmineerus
tutvumisõhtuga. Tutvumisõhtul tantsisime end
hingetuks ja südaööks maandusime enda madratsitele. Teise päeva hommikul korjati rahvamassidega
50 km rannaäärset ala prügist puhtaks. Alustades
kingadest ja lõpetades külmkapiga. Prügi oli nii
palju, et arvatavasti ei viska need 250 noort küll
kunagi enam midagi maha. Väsinult ja näljastena
viidi meid Kõpu kooli juurde sööma ja jooma. Ees
ootas äge spordiprogramm. Uus, korraldajate poolt
välja mõeldud Söödupall oli totaalselt meie tähelend.
Saaremaa sai meie käest finaalis täiega kotti, ikka
tänu suurepärasele fännklubile. Võistelda sai ka
individuaalselt. "3 tabamuses", "viskevõistluses"
(korvpall) ning "jalgpallitäpsuslöökides".

Palliplatsilt jalutasime Kõpu tuletorni. Pesust läbi
käies jõudis kätte üks päeva olulisemaid osasidDISKO. Kõlasid selle suve kuumemad hitid ning
tantsiti pööraselt. Keskööl laulsime Jaanikale sünnipäevalaulu ja viskasime ta pilvepiirile. Kolmanda

Lk 10

päeva hommik algas Maastikumänguga Kärdla linnatänavatel. Peale suurepärase kaardilugemisoskuse oli
vaja ka nutikust, osavust ja kiirust ülesannete
lahendamisel punktides. Meie panime välja 2
võistkonda. Meie kiirem võistkond lidus end võiduni,
teine võistkond tuli 18-ks. Maastikumängu järel oli
aeg minna tagasi kooli, et oma asjad kokku pakkida.

Selle kolmepäevase laagri lõpetamisel jagati kõigile
osalejatele kadakast medalid. Meie saime lisaks kahe
võistluse võidu eest 2 suurt šokolaadikarpi sadamas
mugimiseks. Järgmise näljahoo kustutasime juba
Pärnu Hesburgeris ja sõit kodu poole võis alata.
Jõudsime koju väsinutena, kuid õnnelikena. Päevad
Hiiumaal olid täis naeru, lõbu, sporti, päikest ja merd.
Saime uusi sõpru, kogemusi ja teadmisi. Lõpetuseks
tänavad Ulvit ja Karinit selle suurepärase võimaluse
eest Johanna Treier, Mirjam Juhandi, Marimal Tilk,
Anette Kasemets, Anna Simga, Laura Turba, Jaanika
Kopli, Maarja Villako, Temari Nuuma, Roland
Soosaar, Randy Soosaar, Siim Villako ja Indrek Palo.
Karin Vassil
Kehalise kasvatuse õpetaja

Tilsi olümpiamängud
Igal olümpia-aastal korraldatakse Põlvamaal maakonnakoolidele oma OLÜMPIAMÄNGUD. Tänavu,
Londoni OM auks, toimusid võistlused 14. septembril
maakonna uhkeimal kergejõustikustaadionil Tilsis.
Võistlused toimusid tuletõrjuja mitmevõistluses
(kasutuses olid tuletõrjuja varustus ja kustutamise
atribuutika)
ja
sportlikus
mitmevõistluses
(pendelteatejooks, naisekandmine, köievedu, olümpia
viktoriin).
Põlva Ühisgümnaasiumi võistkond (Andry Aust,
Marimal Tilk, Carl-Erik Uibo, Mirjam Juhandi,
Morris Jallai, Helle Leis, Teele Utsal, Alfred Timmo,
Getter Lepp, Raimond-Erik Jaanus) sai tunda
olümpiameeleolu täierinnaga. Päev algas avatseremooniaga, kus toimus paraad, kohtunike ja
sportlaste vande andmine, lipu heiskamine ning
olümpiatule süütamine.

Kuigi OM võistlused kandsid rohkem osavõtu ja meelelahutuse laadi, oli õhus siiski tunda ärevust ja võistluspinget. Eriti suurt põnevust pakkusid köievedu, teatejooks
ja naisekandmine, milles Andry ja Getter saavutasid alavõidu!
Kokkuvõttes saavutasid meie olümpialased nii tuletõrje- kui
spordimitmevõistluses auhinnalised III KOHAD!!!
TUBLID!!!

Lõpetuseks – PÄIKE (paistis), MEDALID (kaelas),
KÕHUD (täis), kõike seda sai sellel ilusal ja hästi
korraldatud spordiüritusel.
Valeri Zlatin
Kehalise kasvatuse õpetaja
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