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Põlva Ühisgümnaasium 65
Täna 65 aastat tagasi oli Põlva 7-klassiline kool juba
üle kuu aja töötanud keskkooli nime all. Vanimad
õpilased olid tol aastal küll alles kaheksandas klassis
ning nende ja ühtlasi esimese lennu lõpetamiseni jäi
veel ligi neli aastat. Siiski oli loodud uus kool, mille iga
aastaga jõudsalt kasvav vilistlaskond on ikka
harjunud iga viie aasta tagant kokku saama.
Taas ongi möödunud viis aastat Põlva Ühisgümnaasiumi (1950-88 Põlva Keskkool, 1988-97
Johannes Käisi nim Põlva Keskkool, alates 1997 Põlva
Ühisgümnaasium)
eelmisest
kokkutulekust.
Lõpetanute koguarv ületas kevadise 62. lennuga juba
nelja tuhande piiri. Kõiki neid, samuti endisi õpetajaid
ja töötajaid oodatakse sügisvaheaja esimesel päeval,
laupäeval 17. oktoobril traditsioonilisele kooli kokkutulekule. Loomulikult on oodatud ka kunagise mittetäieliku keskkooli ja 7-klassilise kooli lõpetanud, aga
needki, kes läksid pärast põhikooli lõpetamist edasi
õppima mujale.
Tavapäraselt on sel päeval võimalus osa saada tänaste
õpilaste ja vilistlaste vahelistest spordivõistlustest,
osaleda mälestusteenistusel Maarja kirikus ja
meenutada lahkunud kaaslasi kalmistul, saada osa
kontsert-aktusest Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuses
ning loomulikult õhtusest peost koolimajas, kus kohtutakse vanade klassikaalaste ja õpetajatega. Lisaks
erinevatele meelelahutuslikele etteastetele on
võimalik jalga keerutada nii diskori kui ansambel
2 Quick Starti saatel. Päevakavaga saab tutvuda kooli
kodulehel www.polvayg.edu.ee
Et ka praegused õpilased saaksid kooli juubeliüritusest osa, siis toimub reedel, 16. oktoobril, algusega kell 12 kõigile õpilastele kontsert-aktus ning
pakutakse pidupäeva kooki.
Täna on koolis 627 õpilast, üle saja vähem kui viie
aasta eest. Väikseim on 21 õpilasega kolmas klass,
enim on aga kooli lõpetajaid – abituuriumis 81 ja
üheksandas klassis 79 õpilast. Eks näitab seegi, et
kõigile teada mure, õpilaste arvu vähenemine
puudutab ka meid jätkuvalt.

Eriliseks teeb käesoleva kokkutuleku ja ka õppeaasta
see (kui kõik plaanipäraselt läheb), et viimast korda
on Põlvas klassid esimesest kaheteistkümnendani
koos ühes koolis. Edaspidi hakkab vanades ruumides
tegutsema uus põhikool, gümnaasium alustab aga
riigikoolina puhta lehena ja juba uues hoones. Seda
enam on aga vilistlastel põhjust kokku saada,
arutada muu seas ka seda, kuidas edaspidi kooli
kokkutulekuid korraldada või üldse sidet hoida. Kas
seda tehagi vaid virtuaalmaailmas või on oma võlu ka
silmast silma kohtumisel.
Ilusat juubeliaastat!
Koit Nook
Põlva Ühisgümnaasiumi direktor

Direktor kiidab
koolinoorte murdmaateatejooksu võistlustel edukalt osalenud õpilasi:
23. septembril toimusid Põlva maakonna koolinoorte murdmaateatejooksu võistlused Vilustes. Meie koolist
osales seal erinevates vanuseastmetes kokku 11 võistkonda. Paremaid tulemusi saavutasid:
1.-3. klassi poisid - Ardi Hindrikson, Kevin Metsmaa, Krister Põkk III koht
6.-7. klassi poisid - Ken–Martti Holberg, Markus Lina, Jürgen Hansen I koht
8.-9. klassi tüdrukute I võistkond – Selma Rein, Karoli Villako, Kairiin Märtson I koht
8.-9. klassi tüdrukud II võistkond – Karina Kaldvee, Carmen Piirsalu, Lorely Kõrvel II koht
10.-12. tüdrukud – Anette Kasemets, Helle Leis, Adriana Konsing II koht
10.-12.poisid - Egert Aalde, Romario Vaino, Sander Sarapuu III koht
Eesti Koolispordi Liidu valikorienteerumise võistlusel edukalt osalenud õpilasi:
25. septembril toimus EKSL valikorienteerumine Palal, Jõgevamaal. Gümnaasiumide arvestuses saavutas
Põlva Ühisgümnaasium III koha ja põhikoolide arvestuses I koha. Võistlustel osales kõige suurema õpilaste
arvuga Põlva Ühisgümnaasium, kes pälvis sellega ka Eesti Orienteerumisliidu AKTIIVSUSE KARIKA juba
teist aastat järjest.
Parimad individuaalarvestuse tulemused:
1.-5. klass: Karoliina Kets III koht.
6.-7. klass: Johanna Laanoja I koht, Hanna Lora Traagel III koht, Keiju Planken 5. koht, Mihkel Liivago
6. koht.
8.-9. klass: Laura-Liis Kütt I koht, Kelli Nurm II koht, Karl Jürgen Pall 6. koht.
10.-12. klass: Siim Helmoja 5. koht, Martin Šults 6. koht.
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Põlvamaa koolide 10.-12. klasside noormeeste jalgpalli meistrivõistlustel edukalt osalenud õpilasi:
Lootospargi staadionil, 10. septembril 2015. a,
saavutasid meie kooli jalgpalli noormehed I koha.
Põlva Ühisgümnaasiumi I võistkonnas mängisid
Karl Hillar Talgre, Elar Vanahunt, Romet
Lammertson, Morris Jallai, Karl-Markus Jens,
Kaarel Raidmets, Janar Kopli, Marvin Liblik,
Jürgen Adamson.
Põlva Ühisgümnaasium II võistkond, koosseisus
Kevari Ploompuu, Egeret Aalde, Kristofer
Kiudorv, Ants-Ander Kähr, Asso Kahre, Sander
Sellis, Reigo Käis, Romario Vaino, Tauno Ploompuu, saavutas III koha.
Kehalise kasvatuse õpetaja Valeri Zlatin.
Põlvamaa koolide 10.-12. klasside noormeeste jalgpalli meistrivõistlustel edukalt osalenud õpilasi:
6. oktoobril toimus Paides 6.-9. klasside poiste jalgpalli meistriliiga finaalturniir. 15 finalisti seas mängis
Põlva Ühisgümnaasiumi võistkond end II kohale.
„Hõbedasse" võistkonda kuulusid Alfred Timmo,
Mathias Rebane, Christofer Viilop, Gerryt Teos, Märt
Pilliroog, Ranno Liivago (võistkonna parim mängija),
Silver Sütt, Andre Adamson, Markus Meos, Sten
Markus Meekler. Juhendaja Valeri Zlatin.
Sama vanuseklassi tüdrukute jalgpalli meistriliiga
finaalturniirile pääses ka noor Põlva Ühisgümnaasiumi esindus. Mängud toimusid 7. oktoobril
Viljandis. Võitluslikku mängu näidanud Põlva Ühisgümnaasiumi tüdrukud Teele Utsal, Selma Rein, Katariina Kinnunen, Kris-Ly Kannik, Karoli Villako
(võistkonna parim mängija), Laura Noormets, Keitlyn Metsmaa, Lizette Raudnagel, Maarja Kongi ning
kehalise kasvatuse õpetaja Ulvi Musting, saavutasid tubli 7. koha.

World Marathon Challange 2015
World Marathon Challange eesmärgiks on joosta maailmarekord
maratoni jooksus. World Marathon
Challange on iga-aastane ülemaailmne üritus, kus osalevad
koolid, klubid ja kogukonnad.
Üritus on alguse saanud 2008
aastal, 2013 aastaks oli see üritus
suurim omataoliste ürituste seas.
Meeskonnad moodustatakse 26-36
õpilasest, kes jooksevad teatejooksuna vaheldumisi 200 meetri
kaupa 42195 meetrit. Jooksu koordinaator on Briti kergejõustikuliit.
Põlva Ühisgümnaasium võtab
üritusest osa juba kolmandat
aastat. Meie kooli parim aeg joosti
2013 aastal 1.50,20. Sel aastal
jooksime ajaga 1.53,48, mis jäi
napilt eelmise aasta ajale alla.

Rõõm on tõdeda, et õpilased tahavad ja viitsivad aktiivselt kaasa lüüa.
Aitäh osalejatele! Täname ka kooli personali, kes olid toeks ja abiks
ürituse läbiviimiseks!
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Õpilasesindus 2015/2016. õa
29. septembril 2015 toimusid Põlva
ÜG õpilasesinduse valimised.
ÕE uue koosseisu esimesel
kokkusaamisel valiti õpilasesinduse
president, asepresident, õpilaste
esindajad ja nende asendajad
õppenõukogusse ja hoolekogusse.
Õpilasesindusse
järgmised õpilased:

osutusid

valituks

Palju õnne uutele liikmetele ja arukaid otsuseid!

Ees- ja perekonnanimi

Klass

Maris Lutsar – president

12. a

Hardi Põder – asepresident

12. b

Laura Nagel – esindaja hoolekogus
Adriana Konsinga – asendusesindaja hoolekogus

9. a

Keterli Jõõgre – protokollija

11. a

Rauno Planken

12. c

Mirjam Juhandi

11. b

Lauri Käo

12. c

Markus Pruus

11. c

Sander Lõbu

7. a

Hanna Renata Kottise

8. a

Hanna Maria Rüütli

11. a

Jessike Koort

9. c

Kristin Käo

7. c

10. c

Õpetajate päev
5. oktoobril tähistati Põlva Ühisgümnaasiumis õpetajate päeva. Nagu ikka, olid abituriendid sel päeval
võtnud endale tundide andmise kohustuse ning õpetajad olid kehastunud “idamaisteks õpilasteks”.
Päev algas Kaja Bleive poolt läbi viidud jooga tunniga, kõigepeal natuke teooriat ja siis praktika. Seejärel
pandi õpilastest õpetajate teadmised proovile erinevatele koolielu puudutavate küsimustele vastamisega.
Päeva edukalt kaasa teinud õpetajaid premeeriti tunnistusega.
Oli tore ja meeleolukas päev.
Aitäh abiturientidele!
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Tunnustati tublisid õpetajaid
5. oktoobril tähistati Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuses
õpetajate päeva, kus esinesid Jüri Aarma ja keelpillikvartett. Peale muusikalist etteastet andsid Põlva
vallavanem Georg Pelisaar ja abivallavanem Janika
Usin üle tänavused Põlva valla hariduspreemiad.
Põlva valla hariduspreemia pälvis Põlva ÜG klassiõpetaja Katrin Veskioja.
Põlva valla aasta õpetaja 2015 preemia pälvis
Põlva Ühisgümnaasiumi füüsikaõpetaja Jaak Kepp.
Jaak Kepp töötab Põlva Ühisgümnaasiumis alates 2000. aasta
septembrist. Ta on aktiivne ja
pühendunud füüsikaõpetaja ning
klassijuhataja.
Jaak organiseerib füüsikaalaste
teadmiste kinnitamiseks õppekäike
Eesti erinevatesse ettevõtetesse,
näiteks on toimunud õppekäigud
TTÜ Virumaa Kolledži õpitubadesse,
Põhja-Eesti elektrijaamadesse,
Tartu Observatooriumi, TTÜsse.
Nende reiside finantseerimiseks on
ta kirjutanud projekte, kust on
saadud toetust. Lisaks füüsikaga
seotud õppekäikudele on ta leidnud
finantseerimisvõimalusi, viimaks
õpilasi tutvuma nii Riigikoguga kui
Presidendi Kantseliga.

“NO LIMITS”
24. juuli – 2. august 2015
toimus Erasmus+ projekti
raames toimunud noortelaager
Saksamaale Bad Segebergi.
Projektis osales 4 riiki: Saksamaa, Eesti, Soome ja Itaalia
ning selle projekti teemaks oli
kodu, põgenemine ja pagulased. Projektis osales 11 õpilast:
Me r it K o llo m, A n n abe l
Hakmaa, Carmen Kolsar,
Silver Schmeiman, Helen
Rebane, Meelis Oru, Grete
Kellamäe, Karl Prozes, Jürgen
Adamson, Maris Lutsar, Rait
Kamber ning õpetaja Florika
Kolbakova.
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Tema eestvedamisel on toimunud ka mitmed reisid
Brüsselisse, tutvumaks Euroopa Liidu institutsioonidega.
Lisaks 8.-12. klassi füüsikatundidele juhendab ta ka
2. ja 3. kooliastme robootikaringi, toetades niiviisi
õpilaste tehnikahuvi arengut.
Õpetajana on Jaak toetav, oskab märgata ja motiveerida erineva võimekuse ja huvidega õpilasi. Tema
tundides ei ole distsipliiniprobleeme, õpilased
austavad ja aktsepteerivad teda
kui õpetajat. Temast peetakse
lugu kui heast klassijuhatajast.
Jaak on aktiivne organisaator
ja osaleja maakonna loodusainete
õpetajate ühenduses. Ta on
organiseerinud õppekäike maakonna õpetajatele Põhja-Eesti
elektrijaamadesse ja Virumaa
Kolledži töötubadesse. Samuti
osaleb ta aktiivselt Eesti Füüsikaõpetajate Seltsi tegevuses.
Oma positiivse eluhoiaku ja
huumorimeele tõttu on ta hinnatud nii õpilaste kui kolleegide
hulgas. Ta on alati rõõmsameelne
ja tulemusele orienteeritud.
Palju õnne kogu koolipere
poolt !

Esimene päev 25.07.2015
Esimene päev oli pikk ja väsitav. Söömas tuli käia
enne kella 9 hommikul, sest kell 9.00 toimus esimene
kokkusaamine. Räägiti sellest, mis järgmistel päevadel meid ees ootab ning viidi läbi tutvumismänge.
Hiljem jagati osalejad kahte gruppi, pooled läksid
teatri töötuppa ja teine pool muusika töötuppa. Hiljem
grupid vahetasid teemasid. Kell 12 oli aeg lõunat
süüa. Peale lõunapausi said taaskord kõik kokku ning
nüüd jagati osalejad neljasteks gruppideks. Iga grupp
mõtles ühe pildi teemal kodu ja ühe pildi teemal
põgenemine. Hiljem pandi erinevad inimesed nendesse piltidesse ning nad pidid seal kindlas asendis
liikumatult püsima mõned hetked. See oli päris
huvitav kogemus. Õhtul korraldasid võõrustajad
Saksamaa õhtu, kus Afganistani põgenik laulis oma
emakeeles ja viidi läbi viktoriin Saksamaa kohta.
Teine päev 26.07.2015
Teisel päeval sai valida, kas tahad osaleda muusika
või teatri töötoas. Erinevates töötubades tegeldi
erinevate asjadega. Peale lõunat valmistati oma riigi
plakatid teemal kodu pagulased ja põgenemine.
Hiljem esitles iga maa enda plakateid. Pärast õhtusööki toimus Itaalia õhtu, mis oli väga meeleolukas,
eriti itaallaste mõnusa suhtumise ja keevalise
temperamendi tõttu.
Kolmas päev 27.07.2015
Kolmandal päeval tulid meile külla igasugused tähtsad ninad kohalikust linna- ja maavalitsusest ning
koos nendega viidi läbi pressikonverents. Hommikuses töötoas arutati rühmades läbi küsimused, mida
külalistelt küsida. Hiljem räägiti külalistega, küsiti
palju küsimusi, räägiti enda maadest külalistele.
Seejärel toimus Soome õhtu, kus tantsiti jenkat ja
tehti lõket. Huvitav oli see, et peale eestlaste polnud
kellelgi erilist aimu sellest, kuidas peaks lõket
süütama. Õnneks aitas Meelis rahvusvahelise
seltskonna hädast välja.
Neljas päev 28.07.2015
Hommikul toimusid töötoad (muusika ja näitlemine)
ning peale seda mindi Hamburgi, et külastada Emigratsiooni muuseumi, kus oli võimalik emigreeruda
Ameerikasse aastatel 1850- 1900. Peale muuseumi
külastust käisime Hamburgis ringi, kuid kuna ilm oli
jalutamiseks pisut liiga vihmane, siis piirdus enamus
rahvast kohaliku kaubanduskeskusega.
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Tagasi Bad Segebergi jõudsime päris hilja, kuid kuna
järgmisel päeval pidi olema Eesti õhtu, siis oli meil
vaja öösel kella 12 paiku veel tantsu harjutada :)
Viies päev 29.07.2015
Päev oli pingeline ja täidetud töötubadega. Teatri töötoas pingutati kõvasti, et etendus valmis saada. Muusika töötube oli kaks, ühes tehti laulule muusika ning
teises kirjutati sõnad. Õhtul toimus Eesti õhtu - oli
palju Eesti maiustusi, õpetati lihtsaid sõnu eesti keeles, tantsiti Eesti tantse ning mängiti Eesti mänge.
Kuues päev 30.07.2015
Päev algas töötubadega, kus harjutati esinemiseks.
Hiljem pandi kokku teatri ja muusika töötubades
loodu. Tehti veel viimase minuti muudatusi. Peale
lõunat harjutati väljas, et teada saada, kuidas
etendus õuetingimustes välja näeb. Kuna väljas
sadas vihma, siis toimus etendus lõpuks ikkagi siseruumides. Sellele vaatamata oli meil üsna palju
publikut ja peab ütlema, et lugu ise tuli välja üsna
liigutav ja mõtlemapanev.
Seitsmes päev 31.07.2015
Hommikul vara sõideti Neumünsterisse, kus etendasime oma lugu veelkord, aga seekord otse
Neumünsteri keskel, munakivi sillutisel. Rahvast
kogunes vaatama üsna palju ning enamus nendest
olidki pagulased, kellest ka meie lugu jutustas.
Reageeringuid oli erinevaid - mõni naeris ja mõni
nuttis. Peale esinemist oli kõigil hea tuju ning bussi
tagasi mindi laulu ja tantsuga.
Kaheksas päev 01.08.2015
Kuna Itaallased ning soomlased olid eelmisel päeval
juba lahkunud, veetsime päeva sakslastega. Mõned
meist käisid Lübeckis, mõned jäid Bad Segebergi.
Õhtul käisime vaatamas vabaõhu etendust kauboidest ja indiaanlastest, mis põhinesid Karl May
„Winnetou“ lugudel. Need traditsioonilised etendused
toovad igal suvel Bad Segebergi ülisuurde
amfiteatrisse kümneid tuhandeid inimesi.
Üheksas päev 02.08.2015
Teekond koju algas vara ning raskelt, tuli sõita
mitme rongiga tagasi Bremenisse, kust edasi sõitsime
trammiga lennujaama. Siis lennukiga Riiga ja sealt
bussiga Eestisse. Teekond oli pikk, kuid tore ja
vaatamata mõningatele äpardustele jõudsime lõpuks
ka õnnelikult koju. Teinekordki…
Carmen Kolsar, 11.c klassi õpilane
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Õppekäik Alatskivile
1. oktoobril toimus 9. klassidele õppekäik Alatskivile. Sellest võtsid osa a, c ja
d klassid. Meiega olid kaasas eesti keele
ja kirjanduse õpetajad Viive Rätsep,
Merle Pintson ja Maia Punak.
Väljasõit oli peale esimest õppetundi.
Sõit sinna kestis umbes tund aega.
Kohale jõudes jagati õpilased kahte
rühma. Üks rühm õpilasi viidi Juhan
Liivi sünnipaika, mis asub umbes 3 km
kauguselt Alatskivilt. Teine rühm sõitis
edasi Alatskivi lossi juurde.
Juhan Liivi muuseumis tutvusime
lähemalt kirjaniku eluga. Saime näha
kirjaniku originaaltekste, käekirjanäidiseid ja mustandeid. Giid juhatas
meid rehetuppa, kus Juhan Liiv oma
venna perega oli elanud. Seal läheduses
paiknes ka õunaaed, kus meil lubati
õuntega maiustada. Selleks ajaks ootas
meid juba buss ja viis ka meid Alatskivi
lossi juurde.
Alatskivi lossi parklas toimus piknik.
Kõhud täis, sõitis teine grupp muuseumi
juurde. Esimene grupp alustas lossi
ekskursiooniga.
Loss on restaureeritud ning nägi välja
ajastutruu. Saime teada, milline oli
tolleaegne elu ning kombed. Lossi
ülemisel korrusel oli sisse seatud
helilooja Eduard Tubini muuseum, sest
omal ajal oli ta lossi auväärseks külaliseks. Ta elas ka Alatskivi kandis, kuid
mitte lossis, nagu mõned inimesed
ekslikult arvavad. Keldrikorrusel oli
vahakujude näitus, kus oli kujutatud
lossis elanud ning töötanud inimesi.
Vahakujude kõrval oli täpsustuseks ka
nende tolleaegsed ülesanded ja eluolu.
Kokkuvõtteks võib öelda, et see õppekäik
oli väga hariv ning huvitav. Saime palju
uusi teadmisi kirjandusest, ajaloost,
kunstist ja muusikast. Eriti tahaks
tänada giide, kes tutvustasid meile lossielu ja Juhan Liivi kodukohta.
Kristina Eliisa Sulaoja, Jessike
Koort ja Hanna Maria Laane
9.c klassi õpilased

Põlva Ühisgümnaasiumi raamatukogu
koostöös emakeeleõpetajatega kutsub taas Põlvasse
etluskonkursile „TAHAN SULLE ÖELDA…”
Saame kokku 15. korda.
7. novembril kell 10.00 ootame kooli aulasse osalejaid kolmes vanuserühmas:
4. – 6. kl
7. – 9. kl
10.– 12. kl
Esinemise pikkus on 4 – 7 minutit.
Teemade ja autorite osas me piiranguid ei sea, soovime vaid, et tekstid
sisaldaks sõnumit „tahan sulle öelda …”. Teretulnud on mõtted raamatu ja
raamatukogu rollist inimese elus, samuti õpilaste omalooming.
Kava koosneb kahest osast: luuletus ja proosapala.
Ootame etlejaid üle kogu Eesti, ka vene koolide õpilasi, kel palume vähemalt
ühe teksti esitada eesti keeles
(soovi korral võib kogu etteaste olla eestikeelne).
Palume registreeruda hiljemalt 30. oktoobriks tel 799 9208 või
e-posti aadressil tiia.ojanurm@polvayg.edu.ee ning teatada esineja ees- ja
perekonnanimi, klass/vanus, kool, repertuaar, tel või e-posti aadress,
juhendaja nimi.
Omaloomingulised võistlustööd palume teele saata 30. oktoobriks.
Korraldustoimkonna nimel
Tiia Ojanurm
Põlva Ühisgümnaasiumi raamatukogu juhataja
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