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INFOLEHT 

22. septembril toimusid Lootospargis Põlva maakonna koolide 6.-9. klasside jalgpalli meistrivõistlused. Põlva Ühis-

gümnaasiumi tüdrukute võistkond saavutas I koha. Mängiti koosseisus Anette Kasemets, Britt Ojamets, Liisbeth Sütt,  

Karin Orro, Grete Sikk, Margreth Help, Reti Patrail. Poiste esimene võistkond saavutas II koha. Võistkonda kuulusid 

Temari Nuuma, Geio Ilus, Karl Võsupärg, Jaagup Zupping, Klaus Peeter Rüütli, Janar Kopli, Erki Kannik. Teine võistkond 

saavutas 4. koha, võistkonda kuulusid Tim Rainer Maidla, Vairo Kotkas, Karl Markus Jens, Elar Vanahunt, Peter Gabriel 

Änilane, Hendrik Saarna, Carl-Erik Uibo, Indrek Palo, Kristo Rööpmann. Põhikooli tüdrukute ja poiste esimene võistkond 

tagas sellega endale koha vabariiklikku finaalvõistlustele. Õpetajad Aivar Haan, Valeri Zlatin, Lidia Petrova ja Elina Pähn. 

Suurel Paunvere väljanäitusel edukalt osalenud õpilasi: 

24. septembril toimunud XIV Suurel Paunvere väljanäitusel osales 

õpetaja Voldemar Ansi Põlva Ühisgümnaasiumi poiste töödega ning 

neid tunnustati kiitusekirja ja Paunvere viierublasega.  

Põlva maakonna koolide 10.-12. klasside jalgpalli meistrivõistlustel edukalt osalenud õpilasi: 

20. septembril toimusid Lootospargis Põlva maakonna koolide 10.-12. klasside jalgpalli meistrivõistlused. Poiste esimene 

võistkond saavutas II koha. Võistkonda kuulusid Kristjan Haan, Vladislav Mihnovitš, Mait Maiste, Kaarel Värton, Marek 

Puik, Ragnar Käsk, Mihhail Vaznõi, Andre Kukk, Sander Pelisaar. 

Põlva maakonna koolide 6.-9. klasside jalgpalli meistrivõistlustel edukalt osalenud õpilasi: 

23. septembril said kõik huvilised Põlva ÜG laboris külastada seenenäitust. Suure töö tegid ära õpetajad Maie Karakatš ja 

Urve Lehestik ning loodusklasside õpilased. Täname huvitava ja hariva näituse eest. 

Seenenäituse korraldajaid: 

Foto autor Anne Nook 

Eesti Koolispordi Liidu valikorienteerumise võistlusel edukalt 

30. septembril toimusid Värskas Eesti Koolispordi Liidu valikorientee-

rumise võistlused. Põlva Ühisgümnaasium saavutas gümnaasiumide 

arvestuses 4. koha.  

Individuaalalade tulemused: 

Oliver Jõgeva I koht, Getter Matto III koht, Esko Vanahunt 7. koht, 

Jaanika Kopli 8. koht, Martin Zvirblis 9. koht, Liis Urman 9. koht, Villu 

Serv 10. koht, Linda Puusalu 10. koht. Õpetaja Elina Pähn. 

ÕPILASESINDUSE VALIMISED! 

Alates 7. oktoobrist on oodatud kõigi 7-12. klasside huviliste 

avaldused õpilasesindusse kandideerimiseks. 

Avaldus tuleb esitada huvijuhile hiljemalt 13. oktoobriks.    

Peale seda jääb nädal aega enda reklaamimiseks. 

Õpilasesinduse valimised toimuvad 20. oktoobril!!! 



Käesoleval aastal korraldas RMK 

Erastvere metskond koostöös maa-

konna inglise keele ainesektsiooniga 

juba kolmandat korda maastiku-

mängu Kanepis Jõksi järve ääres.    

Sel korral osales viis kooli ja kokku 

üheksa võistkonnaga. 

Kui eelmisel aastal üllatas meid hom-

mikul esimene lumi, siis sel korral oli 

ilmataadil varuks sügise ilusaim ilm. 

Lausa lust oli jalutada looduses ning 

rikastada oma teadmisi inglise keeles 

ja avardada oma silmaringi looduse 

vallas. Teadmisi tuli ammutada nii 

Kanepi seltsielu ajaloo kui selle ilusa 

koha puudest, kaladest, marjadest, 

lindudest;  teada tuli RMK tegevus-

valdkondi ja eesmärke ning orientee-

ruda ilmakaartes. 

Meie kooli esindas 9.a ja 9.c klass, 

kellest esimene võistkond jõudis ka 

auhinnalisele kohale. Meenete laud 

maastikumängul on alati rikkalik ja 

valikuvõimalus on võitjatel endal. Sel 

korral valiti kingituseks kalkulaato-

rid. 

Suur tänu osalemise eest Randyle, 

Lennartile, Elsbethile ja Anettile ning 

Kristinile, Tiinale, Karolinile ja 

Mariaana – Aleksandrale.  

Selles mängus kaotajaid ei ole, sest 

tähtsad on teadmised loodusest ja  

neile vastav inglise keelne sõnavara, 

mis sai hulgaliselt täiendust. 

 

Ülle Sarapik  
võõrkeele ainesektsiooni juhataja  

RMK—Erastvere metskonna maastikumäng 
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Ahhaa, ohhoo... AHHAA! 

Niisuguse emotsiooni osaliseks sai   

8.c klass kui külastas Tartu teadus-

keskust AHHAA.  

Eelmisel kevadel valminud keskuses 

jagub tegevust tundideks. Meie      

keskendusime seekord eriliselt astro-

noomiale ja külastasime lisaks iga-

päevasele ekspositsioonile ka plane-

taariumi. Juba kaugelt paistab silma 

suur hõbedane kera teaduskeskuse 

maja katusel. Selle sees asub maa-

ilmas täiesti ainulaadne täissfääriline 

planetaarium. See tähendab, et näha 

on umbes 5 miljonit tähte nii pea   

kohal kui ka kõikjal meie ümber -  

kaasa arvatud jalgade all. 

Planetaariumi optilise projektori   

autor on Jaapani leiutaja Takayuki 

Ohira. Projektori nimi on Megastar 

ning see on kantud Guinessi         

rekordite raamatusse kui kõige 

täherikkam projektor maailmas.    

AHHAA teaduskeskus kasutab projek-

torit Megastar IIB ning see on ainuke 

samataoline Euroopas. 

25 minutilise loengu ajal kaotas iga-

üks ruumi - ja ajataju ning tundis end 

väikese taevatähena selles tohutus 

taevalaotuses, mis meid ruumis    

ümbritses. Loengu lõpus oli kuulda nii 

mõnegi õpilase ütlust: „Vaat, see juba 

oli midagi!“ 

Peale loengut sai külastada erinevaid 

saale ja avastamisrõõmu jätkus seal 

mitmeks tunniks.  

Tehnoloogiasaalis said julgemad 

sõita jalgrattaga saali kohal köiel, 

tirida end lae alla ning tunnetada  

vabalangemist, sõita liftiga maapõue, 

teha endast fotojäädvustuse lõhkeva 

õhupalliga, kõndida tunnelis, kus saab 

panna proovile oma tasakaalu,      

jäädvustada oma varju seinale ning 

teha palju muud põnevat. 

Elusaalis sai näha, kuidas kooruvad 

tibud ja elavad oma igapäevast elu 

metsakuklased. 

Veemaailmas sai proovida, kuidas on 

võimalik tekitada tornaadot, tulistada 

veekahurist ja ehitada toimiv veevärgi 

süsteemi. Akvaariumist oli põnev  

otsida peale värvikirevate kalade ka 

teisi Punase mere elukaid. 

Kolmandas saalis oli kõigile vaata-

miseks Robotloomaaed. Seal sai     

vastuse paljudele huvipakkuvatele 

küsimustele nahkhiirte, kärbeste, 

rohutirtsude, hiidkalmaaride elu   

kohta ja lisaks ka mõned asjad ise 

järele proovida. 

Lõpuks sai osta endale ka meelde-

jäävaid meeneid teaduspoest. 

Ülle Sarapik 

8.c klassi klassijuhataja  

Raamatukogu uudised 

Sellest sügisest on kooli kodulehele lisatud raamatukogu rubriik.  

Sellelt lehelt leiad peale uudiskirjanduse tutvuste edaspidi veel muudki huvitavat ja kasulikku. Kui oled agar 

lehekülje külastaja, toome sulle kätte kõige uuemate raamatukokku saabunud raamatute loetelu. Jääb sulle 

midagi silma, kiirusta laenama.  

Lisaks uudistele leiad raamatukogu lehelt ka nuputamiseks ülesande, kiireimat õigesti vastanut ootab         

raamatukogus üllatus! 

TULE KÜLASTA RAAMATUKOGU! 



5. oktoobril tähistati Põlva Ühis-

gümnaasiumis õpetajatepäeva.  

Tegelikult sai õpetajatepäeva tähista-

mine alguse jube 4. oktoobri õhtupooli-

kul toimunud võimu vahetamise tsere-

moonial. Peale 8.tundi kogunesid   

abituriendid, õpetajad ja teised huvili-

sed kooli aulasse, kus direktsioon  

andis võimu üle abiturientidele.     

Direktori kohustusi hakkas täitma 

12.b klassist Kristen Int, õppealajuha-

tajateks olid 12.a klassist Lisett Lees 

ja Iris Herman. 

Esimene üllatus 5. oktoobri hommikul 

ootas kõiki õpilasi ja õpetajaid juba 

koolimajja sisenedes. Ööga oli garde-

roobi seinale ilmunud põnev näitus 

meie õpetajatest. 

Nagu tavaks saanud, tulid õpetajad 

sel päeval kooli õpilastena ja          

kostümeeritult. Selle aasta teemaks 

oli “pidžaama”. Terve koolimaja oli 

täis uniseid pidžaamades, toasussides, 

kaisuloomade ja patjadega “õpilasi”.  

Õpetajatele toimus kolm ainetundi.  

Esimeses tunnis oli orienteerumis-

mäng, millega selgitati välja, kui hästi 

õpetajad tunnevad koolimaja. Mängu 

edukalt läbinud said tunnustatud  

diplomiga. Teises tunnis testiti, kui 

hästi tunnevad õpetajad muusikat 

ning kui heas füüsilises vormis nad 

on. Kõige rohkem elevust tekitas   

ilmselt tund, kus toimus fotosessioon. 

Õpetajad pidid kaamera ees koos   

paarilisega väljendama loosiga      

tõmmatud emotsiooni. 

Meeleoluka päeva lõpetas pidulik 

koosviibimine kooli aulas, kus esmalt 

anti võim tagasi õpetajatele ja seejärel 

avati Põlva Ühisgümnaasiumi kaua-

aegse direktori Paul Lehestiku büst. 

Paul Lehestik juhtis sel ajal veel Põlva 

Keskkooli nime kandvat kooli aastatel 

1967-1988. Paul Lehestik oli karis-

maatiline isiksus, hea inimeste-

tundja ja psühholoog Tema 21  

tegevusaastat kooli direktorina on 

mitte ainult kõige pikem periood 

koolijuhina, vaid kahtlemata ka 

üks teguderohkemaid ja huvitava-

maid aegu kooli elus. Nüüdsest 

asub kauaaegse direktori büst  

kõigile vaatamiseks õpetajate toa 

ees. Büsti autor on Põlva ÜG     

15. lennu vilistlane Vambola Mets. 

 

Suured tänud Anneli Kaasikule ja 

tema õpilastele humoorika näituse 

eest. 

Täname abituriente ja nende klassi-

juhatajaid hästi organiseeritud ja 

meeleoluka õpetajatepäeva eest! 

Õpetajate päev Põlva Ühisgümnaasiumis 
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Pildil Iris Herman, Lisett Lees, Kristen Int 



Põlva Ühisgümnaasiumi looduslapsed Loode-Eestit avastamas 

vaatasime ka tutvustavat lühifilmi Vormsi kohta. Seejärel 

võtsime ette umbes 6 km matka ning suundusime Rumpo  

poolsaare tippu. Tee peal pidi vaatama palju jalge ette, 

sest vahel kujutas maapind endast "miinivälja", kuna 

Vormsil saavad peaaegu vabalt üle terve saare ringi joosta 

mägiveised ja hobused. Sellist pilti juba kuskil mujal Ees-

tis ei näe.  

Vapramad meist läksid ka paljajalu läbi vee tombolale 

(saar, mis maasääre abil on ühendatud mandriga) ning 

veelgi vapramad ehk meie klassi meessugu proovisid ka 

külma merevee omal nahal järgi. Kuna Rumpo poolsaar 

on kaitse alla võetud arvukate samblike kasvukohana, siis 

oli ka ülesandeks tutvuda ja määrata 4 erinevat sambli-

kuliiki. Tagasi tulles pakuti meile jälle keelt allaviivat 

toitu.    Sellist magustoitu nagu seal pakuti meie kooli-

sööklast loota ei julge. 

Mingi aeg saime "leiba luusse" lasta ja siis suundusime 

Vormsi "kaheksale" ehk tegime tervele saarele nii öelda 

tiiru peale. Alustasime oma ekskursiooni Vormsi kooli 

juurest, kus õpib hetkel 18 õpilast ning kokku on 9 klassi. 

Koolil on aed ja lapsed teevad ise tööd- söök läheb lauale 

samast aiast, mida nad ise hooldavad.  

 

8. septembril alustasime oma päeva nii nagu loodusreiside 

puhul juba tavaks on saanud, kell 8 hommikul Edu keskuse 

parklast. Suuna olime me võtnud Vormsi saarele, kuid enne 

seda tegime ka paar vahepeatust. Kõigepealt sõitsime me 

Nõva Looduskaitsealale, kus meid ootas RMK Nõva loodus-

keskuse juht Silja. Ta viis meid kõigepealt põlenud metsa 

vaatama, kus suur tulekahju kõigest paar aastat tagasi oma 

laastamistööd oli teinud ja kõndisime ka mööda 4000 aasta 

vanuseid liivaluiteid. Peale seda pakuti meile imemaitsvat 

toitu Nõva RMK majas, kus pärast sooja suppi ja pannkooke 

räägiti meile siinse kandi merest tõusvast maast ja ka lähe-

dal asuvast Neugrundi meteoriidikraatrist. Saime ise ka   

erinevaid eksponaate vaadata ja uurida. Edasi viidi meid nö 

võlumetsa, kus saime näha "Soovide puud", kus igaüks võis 

ka oma soovi puule sosistada. Silja rääkis ka mitmeid       

muinasjutte selle metsa kohta. Läbi metsa jalutades jõudsime 

mere äärde ja nautisime lõunaeestlastena Põhja-Eesti karget 

meretuult ja liivaranda.  

Edasi suundusime Põõsaspea neemele, mis on Eesti loode-

poolseim tipp. Siit kulgeb lindude rändetee ja siin saab mere-

rannas näha rohkelt erinevaid rändrahne, millede hulgas 

hakkavad erilisena silma veidi tumedamad nurgelised 

Neugrundi meteoriidikraatrist jääga siia toodud bretšad. 

Kell 18.15 väljus meil praam "REET"  Rohuküla sadamast 

Vormsile. Sõit kestis veidi alla tunni ja juba me Vormsil oli-

megi. Bussiga läksime me oma majutuskohta Rumpole külla 

Mäe tallu. See on tõeliselt ilus koht ja seda vaadet ei suudaks 

ka parimad sõnaseadjad kirjeldada. 

Esimese päeva lõpus otsustas meie klassijuhataja korraldada 

mängu "Killer", see mäng seisnes selles, et igaüks peab tapma 

ära loosiga saadud inimese ning taparelv oli samuti loositud. 

See tähendas seda, et pinge oli 3 päeva õhus ja juba esimesel 

õhtul hakati vapralt üksteist surmama, kas siis hambaharja, 

"Ave Maria" laulmisega või kasvõi sokiga. Õhtul mängiti 

kaarte, räägiti niisama jutte ja oldi mõnusad.  

Teise päeva hommikut alustasime me väga maitsva         

hommikusöögiga. Kõhud täis ja meeled rõõmsad, mindi edasi 

Vormsi LK teabekeskusesse, kus Elle Puurmann rääkis 

Vormsi saare kaitsekorraldusest, siinsetest maastikest ja 
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Näljasemad said ka poes oma toiduvarusid täiendada. 

Ehk külastasime Vormsi ainsat kauplust. Seejärel läksi-

me Püha Olavi kiriku juurde, mees, kelle nime see kirik 

ka kannab, on vormsilastele tähtis, ning tema auks tähis-

tatakse 29. juulil Püha Olevi päeva. Edasi suundusime 

kiriku kõrval olevasse surnuaeda, kus räägiti meile     

rõngasristidest. Vanim neist on pärit aastast 1734. Kokku 

on neid seal üle 300. Edasi sõitsime mere äärde Saxby 

randa fossiile otsima, korjama ja ära tundma. Käisime ka 

väiksel matkarajal Huitbergi paekühmule, kus on näha 

korallriffide kivistisi. Õhtul käidi saunas, lauldi kitarri 

saatel ning mindi korralikul ajal magama. 

Kolmanda päeva hommikul oli kõigil veidi kurb meel,  

kuna oli kätte jõudnud saarelt lahkumise päev. Sõime 

kõhud täis, tegime toad ilusasti korda, läksime vaprate 

nägudega bussi. Jõudsime õigeks ajaks praami peale ning  

edasi võtsime suuna Matsalu Rahvuspargi Penijõe kesku-

sesse, kus vaatasime loodusfilmi Matsalu seitsmest aasta-

ajast ja saime ka uurida erinevaid väljapanekuid Matsalu 

maastike kohta ning interaktiivselt uurida linnuhääli ja 

linnurändeid. 

Käisime ka lähedal asuvas Silma vaatetornis luhale pilku 

heitmas, tegime matka Salevere Salumäel, mis on siluri 

ajastu klindi paljand mandril ja otsisime püriidikristalle 

Näärikivide juures.  

Reisi lõpp-punktiks kujunes Kabli linnuvaatlusjaam, kus 

meil kahjuks küll ühtegi kinnipüütud lindu ei õnnestunud 

näha.  

GLOBE konverents 

Reedel, 23. septembril sõitsime Paide Gümnaasiumisse kahe-

päevalisele GLOBE konverentsile. GLOBE on ülemaailmne 

koolide keskkonna- ja teadushariduse programm, millest võta-

vad osa kooliõpilased 111 riigist, nende hulgas ka õpilased 50 

Eesti koolist. Alates selle aasta   suvest on Põlva ÜG ka GLOBE 

liige. 

Konverentsil esitleti Eesti parimaid keskkonnateemalisi     

uurimustöid. Kõigepealt esinesid 5.- 7. klassi õpilased, kellest 

kõige paremaks tunnistati uurimus Saaremaa madudest.         

8.–9. klassidest oli parim uurimustöö lindude talvitumisest  

kahel külmal talvel Kuressaares ning 10.–12. klassidest oli  

parim uurimus temperatuuri mõjust merisiia marjale. Minu 

isiklik lemmik oli töö süsihappegaasi sisaldusest kooliruumides 

ja selle mõju tervisele. Konverentsi külalisesineja Erik Puura 

jagas kasulikke näpunäiteid selle kohta, milline tema arvates 

võiks olla hea keskkonnauuring. 

Õhtul külastasime Wittensteini ajakeskust, kus rändasime aja-

masinaga läbi Eestimaa ajaloo ning mängisime seltskonna-

mänge. Samuti külastasime Järvamaa muuseumi, kus nägime 

muistset aaret ning kuidas töö apteegis käis. 

Me peaksime planeet Maa keskkonda hoidma, sest me ei ole 

siin üksi ning hetkel ei ole veel võimalik Marsile kolida. 

Lembe Kullamaa 

9.b klassi õpilane 

Pildil lembe Kullamaa ja Herta Hiiend 

Linnujaama töötaja Jaak rääkis meile linnujaama tööst,   

sellest kuidas linde meelitatakse, püütakse, rõngastatakse, 

registreeritakse ja jälle vabadusse lastakse. Kablis rõngasta-

takse aastas umbes 15 000-20 000 lindu. Võisime ka end tun-

da lindudena, kes hiigelmõrda sisenevad. 

Peale Kablit algas meie mitmetunnine reis koju. Laager oli 

kõigile väga meeldejääv ja kindlasti üks gümnaasiumi pari-

maid reise. Laagris kuuldust ja nähtust valmivad matka-

päevikud. Suur tänu meie toredatele retkejuhtidele: Silja  

Silverile Nõva looduskeskusest, Elle Puurmannile (LK Lääne-

maa kaitse planeerimise spetsialist) ja Jaak Tammekännule 

Kabli Linnujaamast. Erilised tänusõnad Keskkonna-

investeeringute Keskusele, tänu kellele meie keskkonna-

teadlikkust tõstev looduslaager üldse toimuda sai. 

Põlva ÜG 11.b loodusklassi nimel Siret, Karen ja 

Reelika  


