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13. oktoobril toimusid Tilsis Põlva maakonna koolide teatejooksude võistlused.  

6.-9. klasside pendelteatejooksus saavutas Põlva ÜG võistkond II koha. Võistkonda kuulusid Marimal Tilk, Mirjam 

Juhandi, Taisi Utsal, Anett Simga, Anette Kasemets, Kristi Raias, Elar Vanahunt, Karl Markus Jens, Reimo Taavi Lõbu, 

Andree Laas, Klaus-Peeter Rüütli, Lennart Heinoja. 

10.-12. klasside pendelteatejooksus saavutati III koht. Võistkonda kuulusid Eleriin Aalde, Kätlin Protsin, Jaanika Kopli, 

Vladislav Mihnovitš, Taavi Tilgre, Heiko Marjapuu. 

1.-3. klasside murdmaateatejooksus III koht. Võistkonda kuulusid Johanna Laanoja, Kristin Kooskora, Kristiin Kalle, Erko 

Vanahunt, Sander Lõbu, Rainer Jüriöö. 

6.-7. klasside murdmaateatejooksus III koht. Võistkonda kuulusid Marimal Tilk, Mirjam Juhandi, Taisi Utsal, Elar        

Vanahunt, Karl Markus Jens, Reimo Taavi Lõbu. 

8.-9. klasside murdmaateatejooksus III koht. Võistkonda kuulusid Anett Simga, Anette Kasemets, Kristi Raias, Andree 

Laas, Klaus-Peeter Rüütli, Siim Villako. 

10.-12. klasside murdmaateatejooksus I koht. Võistkonda kuulusid Eleriin Aalde, Kätlin Protsin, Jaanika Kopli, Vladislav 

Mihnovitš, Taavi Tilgre, Heiko Marjapuu. 

Õpetaja Aivar Haan. 

Eesti Koolispordi Liidu 6.-9. klasside tüdrukute jalgpalli meistrivõistlustel osalenud õpilasi: 

18. oktoobril toimusid Valtus Eesti Koolispordi Liidu 6.-9. klasside tüdrukute jalgpalli meistrivõistlused. Põlva Ühis-

gümnaasiumi võistkond koosseisus Johanna Treier, Anette Kasemets, Liisbeth Sütt, Reti Patrail, Karin Orro, Ave-Lii Laas, 

Liisi Anete Mark, Britt Ojamets, saavutas 4. koha. Võistkonna parim mängija oli Liisi Anete Mark. Õpetaja Elina Pähn. 

Põlva maakonna koolide teatejooksu võistlustel edukalt osalenud õpilasi: 

12.oktoobril toimusid Viljandis Eesti Koolispordi Liidu 6.-9. klasside poiste jalgpalli meistriliiga finaalvõistlused. Põlva 

Ühisgümnaasiumi võistkond saavutas 7.-8. koha. Mängiti koosseisus Temari Nuuma, Karl Võsupärg, Erki Mõttus, Geio 

Ilus, Janar Kopli, Jaagup Zupping, Tarmo Salundi, Remy Rõbakov, Indrek Palo, Andry Aust. PÜG´i parima mängija tiitli 

sai Temari Nuuma. Õpetaja Valeri Zlatin. 

Eesti Koolispordi Liidu 6.-9. klasside poiste jalgpalli meistriliiga finaalvõistlusel osalenud õpilasi: 

Inimeseõpetuse vabariiklikul olümpiaadil edukalt esinenud õpilast: 

30. septembril toimus inimeseõpetuse vabariikliku olümpiaadi lõppvõistlus. Põlva ÜG õpilane Triin Mirjam Tark saavutas 

5. klasside arvestuses 6. koha. Juhendajaks õpetaja Tiina Villako. 

Majanduse e-viktoriinil edukalt esinenud õpilast: 

6. oktoobril toimus Junior Achievement Eesti poolt korraldatud e-viktoriin majandusest 6.-9. klassidele.               

E-viktoriinil osales 472 õpilast.  9.b klassi õpilane Lembe Kullamaa saavutas 48. koha. 

Vene keele maakondlikul lugemisvõistlusel edukalt esinenud õpilasi: 

14. oktoobril toimus Räpina Ühisgümnaasiumis maakondlik vene keele lugemisvõistlus. Silver Schmeiman (8.b klass) saa-

vutas II koha ja Birgit Vana (8.b klass) III koha. Õpilasi juhendas õpetaja Kersti Adamson. 



Projekt sai  alguse sellest, et 8.b klass 

käis kevadel metsa istutamas. Juba 

9.b klassina ootas meid ees preemia-

reis Lätimaale. Seetõttu sai kogu meie 

klass reisile ja lisaks veel teised õpila-

sed, kes olid tublid loodusainete   

olümpiaadidel-võistlustel osalejad. 

Päev algas varajase väljasõiduga.  

Kõigepealt külastasime Gauja rahvus-

pargi kõige maalilisemat osa -  ürgor-

gu, kus voolab jõgi millel on rohkesti 

lisajõgesid ja käänakuid. Jalutasime 

Sietiniezise liivakivipaljandi matka-

rajal, kust sai suurepärase ülevaate 

Gauja jõele ja selle kaunitele kallaste-

le. 

Seejärel sõitsime Ramkalni suvekelgu-

rajale, kus saime huvitava elamuse 

võrra rikkamaks. Istusime kelgule, 

kelk haagiti köie külge ning meid 

transporditi mäest üles ja siis köiest 

vabanenuna laskusime käänulist rada 

mööda ikka päris suure kiirusega alla. 

Peale matkamist värskes õhus ja   

kelguga sõitmist sõime kelguraja 

ääres olevas bistroos ühe mõnusa  

kõhutäie. Edasi suundusime järgmisse 

punkti. Sõitsime köisraudteega üle 

sügisvärvides jõeoru Krimuldasse. 

Külastasime Turaida muuseum-

kaitseala, mis on Lätis enim külasta-

tud muuseum. 

Vaatasime ringi keskaegses linnuses. 

Vaateplatvormilt avanes võrratu   

vaade ümbritsevale loodusele.        

Linnuses olid veel mitmeid ruume ja 

kambreid, mille otstarbed  erinesid 

päris palju üksteisest.  Linnus üle 

vaadatud,  sõitsime Gutmani koobast 

vaatama. 

Suur tänu Tarmo Leesile, kes oli    

projekti kirjutaja, millega reisi rahas-

tati. Tarmo Lees on Põlva Metsaoma-

nike Seltsi juhatuse liige Põlvamaal. 

Liisi Kolpakov 

9.b klassi õpilane 

Päev Gauja rahvuspargis 

Lk 2  

Õppereis Sagadisse 

Sietiniezise liivakivipaljand  

12. septembril toimus Põlva Ühisgümnaasiumi õpilastele 

õppereis Lahemaa valda, Sagadisse. Külastati Sagadi Mõisat 

ning metsamuuseumi, hiljem tehti matk metsas ning       

jalutuskäik tormise mere ääres.  

Metsamuuseumis külastati näitust „Puudest algab mets“, 

kus teemakohaseid töölehti täites pandi proovile oma loodus-

alased teadmised ning kuulati giidi huvitavat loengut puude 

tähtsuse kohta meie ühiskonnas. Põnev oli kuulata, kuidas 

giid suutis tänapäeva noortele veidi igava teema päris     

põnevaks muuta. 

Mõisas tehti õpilastele ringkäik, et tutvustada neile mõis-

nike vanu eluruume. Imetleti kaunist antiikset interjööri 

ning restaureeritud ruume. Saadi palju uut ja huvitavat 

teada, näiteks seda, et Sagadi mõisa ajalugu ulatub enam 

kui 500 aastat tagasi ning tänapäeval on endised aidad, 

tallid, laudad ja muud hooned saanud endale uued funkt-

sioonid. Sagadis toimivad koos metsamuuseum ja mõis-

muuseum, looduskool, hotell, restoran.  

Peale ringkäiku suunduti restorani 

keha kinnitama. Hiljem mindi 

metsamatkale, mille sihtkoht oli 

meri. Maalilise mere ääres tehti 

jalutuskäik, peale mida suunduti 

tagasi sooja bussi, et alustada   

tagasiteed Põlvasse.  

Põlva Ühisgümnaasiumi õpilased 

tänavad Tarmo Lees´i, Põlva    

Metsaomanike Seltsi juhatuse  

liiget Põlvamaal, kes kirjutas   

projekti, rahastades meie kooli 

õpilaste väga huvitavat ja meelde-

jäävat õppereisi Sagadisse! 

Karolin Kiudorv 

9.c klassi õpilane 

Õpilased lõhna ja kompimise järgi nuputamas, mis puudega on tegemist  



Neljapäeval, 15. septembril 2011.  

aastal suundusime 10.b klassiga    

esimesele väljasõidule Haanja loodus-

kaitsealale. Alustasime väljasõitu Edu 

parklast kell 11.50. Jõudsime koos 

vihmaga Vällamäele, aga sellest    

polnud midagi, sest paljud olid varus-

tanud ennast kummikute ja vihma-

keepidega. Õpetaja Krista Untera  

jagas kõigile bussi peal kaardid Välla-

mäest, et me saaks lisada need oma 

matkapäevikusse ja tutvuda selle 

matkarajaga, mida me olime läbimas. 

Giidiks oli Keskkonnaameti Võru-

Põlva-Valga regiooni loodusha-

ridusspetsialist Diana Pungar, 

kes rääkis algul lühikese sisse-

juhatuse sellest, mis meid on 

ees ootamas ning peale seda 

läksime 2,2 km pikkusele    

matkarajale. See viis meid  

Vällamäe tippu, mis on Eesti 

kõige kõrgem suhtelise kõrgu-

sega mägi (84 m suhteline  

kõrgus, absoluutne kõrgus  

merepinnast 303,9 m). Saime 

teada, et Vällamäel on mitme-

kesine taimestik, sest seal on 

viljakas muld ning maastiku 

reljeef on mitmekesine ning 

seal elab palju erinevad loomi 

näiteks: ilves, metskits, põder, 

orav, metsnugis, mäger ning et 

seal leidub nii ürgmetsa kui ka 

majandusmetsa. Rada tundus 

kohutavalt pikk ning mäest üles   

minna oli väga raske, teel täitsime 

töölehti ja kirjutasime üles, mida giid 

rääkis.Ta jutustas meile paljudest 

huvitavatest faktidest Vällamäe    

kohta, näiteks, et seal on Eesti kõige 

paksema turbakihiga raba (17 m), 

saime teada, et häil on tühi koht, kus 

suuri puid ei kasva ning et Vällamägi 

koosneb moreenist, mille on jää   

kandnud Eestisse. Töölehtedel pidime 

vastama erinevatele küsimustele,  

näiteks et kas Vällamägi on mägi või 

mitte, mõõtma pulssi mäe jalamil ja 

tipus ning panema kirja kõrguse    

merepinnast erinevatel punktidel mäe 

nõlval ning pärast joonistama selle 

järgi skeemi, et millise läbilõikega on 

mägi. Selgus, et Vällamäel on kaks 

kõrgemat tippi ning nende tippude 

vahel on lohk, mida nimetatakse sadu-

laks. Peale raja läbimist suundusime 

bussi ning sõitsime Hinni kanjonisse, 

mis on devoni liivakivisse uuristatud 

kanjon ja ka Eesti kõige sügavam  

liivakivisse uuristatud kanjonorg. 

Kanjon on 15-20 m sügavune ja 300 m 

pikkune, järskude nõlvadega sälkorg. 

Laius on 6-10 m, kuid kitseneb 3 

meetri laiuseks. Teel Hinni kanjonisse 

nägime bussiaknast Eesti kõige suure-

ma absoluutse kõrgusega mäge,     

milleks on Suur-Munamägi ning Eesti 

kõige sügavamat järve, milleks on 

Rõuge Suurjärv, mille sügavuseks on 

lausa 38 m. Neid kõiki kõige-kõige 

objekte tutvustas meile õpetaja 

Untera. Pärast Hinni kanjonis käimist 

sõitsime Põlvasse tagasi, klass jäi  

õppekäiguga väga rahule vaatamata 

vahepeal olevale halvale ilmale.  

Anete Hütt, Tarvi-Karlos Jens ja 

Marken Raudnagel 

10.b klassi õpilased  

Vällamäe ja Hinni kanjon 
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05.10.2011 – õpetajate päeval - viibisi-

me Tilleoru matkarajal. Ilm tundus 

olevat igati sobilik, piisavalt tuult ja 

päikest ning värvilisi lehti - täpselt 

nagu olema pidigi. Reisi alustasime 

kell 10.00 Edu keskuse parklast, kust 

saime veel enne teele asumist midagi 

maitsvat kaasa osta.  

Kui kohale jõudsime, jaotasid õpetajad 

Krista ja Maie meile töölehed ning 

ajalehed, kuhu vahele saaksime     

paigutada samblad, mida eesootavalt 

matkarajalt erinevatest ökosüsteemi-

dest korjama hakkasime. Peale sisse-

juhatavat juttu ja mööda laudteid  

libistades (libe oli tõepoolest) jõudsime 

esimese peatuspunktini. Selleks oli 

Tilleoru tamm, mille kõrguseks on 18 

meetrit ning ümermõõt 4,6 meetrit. 

Legend räägib, et kunagi ammu Rootsi 

kuningas olevat kõndinud tammest 

kepikesega oru veerule ja öelnud: „Kui 

see tammest kepp siin kasvama läheb, 

kuuluvad need alad minule!“ Seetõttu 

kutsutakse ka seda tamme „Kuninga 

tammeks“. 

Edasine tee viis kopra-

tammini. Oma silmaga 

kahjuks kopraid näha 

keegi ei saanud, aga 

meile räägiti nende 

tegemistest, kuidas 

nad siin igal aastal 

tammi ehita-

vad ja sellega 

voolu takista-

vad.  

M a t k a r a j a l 

liikudes korja-

sime herbaariumi valmistami-

seks samblaid. Alguses ei   

saanud kohe üldse pihta, et 

mis samblaga on parasjagu 

tegu ja kuidas me selle     

kindlaks peame tegema, aga 

mida rohkem erinevaid liike 

korjatud sai, seda osavamaks me ka 

nende äratundmises muutusime.   

Hiljem rajaserval neid nähes polnud 

suurt vaeva neid ära tunda. 

Matka käigus 

möödusime ka 

metsavendade 

punkrist. Õpe-

tajad rääkisid 

meile selle 

ajaloost ja 

olust veidike-

ne pikemalt ja 

olime üllatu-

nud, et ka nii 

on vanasti ära 

elatud, mis 

tundus ju tegelikult 

võimatu.  

Märkamatult olime 

jõudnud  Tilleoru 

maast ikukaitseala 

„pärli“ - Merioone alli-

ka ja liivakivi paljandi 

juurde. Arvatakse, et 

kummalise nime sai 

allikas seetõttu, et 

sealt olevat kunagi imelikud kalad 

välja ujunud, keda ümbruskonna vee-

kogudes ei esinenud ning kohalik  

rahvas eeldas seotust merega. Jõime 

puhast allikavett, nautisime punase 

liivakivi ilu ning sulistasime kummi-

kutega külmas vees. Põgusa peatuse 

tegime ka Ristimänni juures. Kui  

keegi oli surnud, tehti vanasti puu 

tüvesse rist selleks, et kadunu kodus 

käima ei hakkaks. 

Kui teekond lõpuks otsakorrale sai, 

üllatasid õpetajad meid mõningate 

suupistetega ja omaküpsetatud koogi-

ga, mis läksid kõigile väga hästi peale. 

Pärast moodustasime traditsioonilise 

emotsioonide ringi, kus siis igaüks sai 

matkast midagi meeldejäävat öelda. 

Reis oli igati hariv ja tore.  
 

Eliis Vana, Monica Sasi, Sten Soodla 

10.b klassi õpilased 

10.b klassi õppekäik Tilleoru matkarajal 

Lk 4  



Comeniuse projekt edukalt lõpetatud 

Lk 5 

Kooliaasta ei olnud veel alanudki, kui 

meie Florikaga kuumas klassiruumis 

istusime ja projekti lõpparuannet 

koostasime. Kaks aastat osalemist 

Comeniuse rahvusvahelises koostöö 

projektis „Here I am: Your Mirror“ on 

nüüd läbi, lõpparuanne esitatud ja 

kinnitatud. 

Millega tegelesime selle kahe   

aasta jooksul? 

Meie kooli Comeniuse grupp sai kokku 

iga nädal, et arutada ja täita program-

miga seotud ülesandeid: näiteks    

kogusime materjali partnerriikide 

(Poola ja Türgi) kohta, valmistusime 

projektikohtumisteks, kirjutasime 

kirjandeid teemal “You and Me“ ja 

palju muud. 

Suhtlesime Facebooki ja e - maili teel 

partnerriikide õpilaste ja õpetajatega, 

et vahetada informatsiooni ja jagada 

mõtteid. Korraldasime projekti-

kohtumise Põlvas ja osalesime       

projektikohtumistel Poolas ja Türgis. 

Millised olid projekti tulemused? 

Kolme maa koostöö tulemused olid 

järgmised:  

koostasime CD – Ühised teemad 

rahvuslikes lauludes ja filmides 

(Eesti);  

brošüürid – Müüdid ja eelarvamu-

sed ja Toidukultuur (Poola);  

DVD – Kogemused projekti-

kohtumistel (Türgi). 

Mida andis osalemine koolide 

koostööprojektis? 

Ken: Osalemine Comeniuse projektis 

andis mulle hea reisikogemuse ja 

avardas silmaringi. Sain endale ka 

palju uusi sõpru, kellega suhtlen   

siiamaani. 

Siim: See oli väga põnev kogemus  

kuna kohtusin uute inimestega ja  

kogesin elu välismaal. Sain ka head 

keelepraktikat. 

Juta: Programmis osalemine andis 

julgust suhelda teiste inimestega, 

täiesti erinevast kultuurist, vähendas 

eelarvamusi. Sain erinevad teadmisi: 

kultuurilisi ja sotsiaalseid. 

Florika: See andis mulle uusi tutvusi 

ja enesekindlust projektides osalemi-

sel. Oli võimalus tutvuda õppimise ja 

õpetamisega väljaspool Eestit. 

Lõpetuseks. 

Suure kiituse on ära teeninud Põlva 

ÜG Comeniuse grupi liikmed: Siim 

Tirp, Juta Kruusmäe, Ken-Martti 

Mürk, Laura-Elisa Kägra, Anneli  

Rosin, Maria Tšerepaha, Ingrid Olesk, 

Helen Kure, Trifon Sedõh, Gerlit   

Kahar ja õpetaja Florika Kolbakova. 

Projektides osalemine on huvitav ja 

hariv. Uusi projekte ka edaspidi! 

 Siiri Joosep 

projekti kontaktisik 

Aasta kooliraamatukoguhoidja 

Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu juhatus valis ühingu 

kooliraamatukogude sektsiooni ettepanekul Aasta kooli-

raamatukoguhoidjaks 2011 Põlva Ühisgümnaasiumi        

raamatukogu juhataja Tiia Ojanurme. 

Tunnustamisel võeti arvesse tema pikaaegne töö   kooli-

raamatukogunduse arendamisel ja kuna on   tegemist aasta-

preemiaga, siis ka väga hästi korraldatud ülevabariigiline 

kooliraamatukogude suveseminar Põlvamaal 2011. aasta 

suvel. 

Tiia Ojanurme austatakse 21. novembril Eesti     Raamatu-

koguhoidjate Ühingu kooliraamatukogude sektsiooni teabe-

päeval Eesti Rahvusraamatukogus. Tiitliga kaasneb Eesti 

Kultuurkapitali rahvakultuuri sihtkapitali tunnustuspree-

mia.  

Palju õnne kogu koolipere poolt! 

“Tahan Sulle öelda…” 

22. oktoobril toimus Põlva Ühisgümnaasiumis 11. etlus-

konkurss “Tahan Sulle öelda…” 

Preemiaid jagati kolmes vanuseastmes: noorem, keskmine 

ja vanem aste. Tulemused vanuseastmete kaupa: 

Noorem aste 4.-6. klass 

I koht Patrick Laansalu – Krootuse Põhikool, juhendaja 

Aime Sabre 

II koht Sandra Hiienurm – Mooste Põhikool, juhendaja 

Leelo Punak 

III koht Eliise Tamme – Toila Gümnaasium, juhendaja 

Katrin Kivimeister 

Eripreemia särava esituse eest – Elise Jalonen Toila 

Gümnaasium, juhendaja Katrin Kivimeister 

Eripreemia  proosapala vahetu esituse eest – Georg-

Rudolf Sarap, Toila Gümnaasium, juhendaja Katrin Kivi-

meister 

Keskmine aste 7.-9. klass 

I koht Heneli Ristisaar – Tartu Kivilinna Gümnaasium, 

juhendaja Anneli Jõgioja 

II koht Eleriin Käo – Põlva ÜG, Annely Hindrikson 

III koht Andrus Punt – Tartu Raatuse Gümnaasium,  

juhendaja Eha Valge ja 

III koht Sirli Kooskora – Fr.Tuglase nim. Ahja Keskkool, 

juhendaja Külli Vardja 

Eripreemia veenva esituse eest – Jakob Roots, Põlva 

ÜG, juhendaja Merle Pintson 

Eripreemia meeldejääva esituse eest – Maris Lutsar, 

Põlva ÜG, juhendaja Annely Hindrikson 

Eripreemia emotsionaalse esituse eest – Liisi Saare, 

Meremäe Põhikool, juhendaja Hele Verev 

Vanem aste 10.-12. klass 

I koht Kaari Kallas – Põlva Ühisgümnaasium, juhendaja 

Annely Hindrikson 

II koht Triin Sepp – Tartu Tamme Gümnaasium,           

juhendaja Piibe Leiger ja  

 

 

II koht Hedi Armulik – Põlva Ühisgümnaasium, juhendaja 

Maia Punak 

III koht Kaspar Kuntor – Rakvere Ametikool, juhendaja 

Tiina Ervald ja 

III koht Jevgenia Kipritš – Kohtla-Järve Järve Gümnaa-

sium, juhendaja Ilme Hallik 

Publiku lemmikuks valiti Maris Lutsar Põlva Ühis-

gümnaasiumist ja Põlva Ühisgümnaasiumi raamatu-

kogu preemia  sai Patrick Laansalu Krootuse Põhikoolist, 

kes edastas Jaan Rannapi proosapalas „Kuidas ma sain rüh-

mapäevikusse kiituse” sõnumi  saalis kuulajaile raamatute 

õigeaegse tagastamise vajalikkuse kohta. 

Suured tänud korraldajatele, osalenud õpilastele ja 

nende juhendajatele. 



Pilte rebastepäevast... 

Reedel, 21. oktoobril toimus Põlva ÜG-s rebastepäev.  

Fotode autorid Kevin Amon ja Kristen Int. 

10.a klass 

10.c klass 

10.b klass 


