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Direktor kiidab
väga hea õppeedukuse eest 2013/14. õa I veerandil järgmisi õpilasi:
2. klass: Mona Jõema, Karoliina Kets, Deisi Kruustik,
Lisbeth Lepp, Merili Nagel, Karl Peetso, Anette Maria
Soekarusk, Timo Rasmus Tammeorg, Richard Uibo;
3.a klass: Kaialiisa Kelt, Karl Oliver Kurusk,
Andreas Paabut, Elisabeth Pehk, Peeter Pragi, Caroly
Viljamaa;
3.b klass: Indrek Nemvalts, Sirelin Petersell, Anna
Maria Rõõmus, Katleen Schmeiman;
4.a klass: Priit Luuk-Luuken;
4.b klass: Samuel Kolsar, Mihkel Liivago, Ranno
Rahasepp, Samanta Suitsik, Triinu Vijar;

5. klass: Johanna Laanoja, Anete Saar;
6.a klass: Helena Kink, Kairiin Märtson;
6.b klass: Laura Noormets;
7.a klass: Laura Nagel;
7.c klass: Hanna Maria Laane, Kristina Eliisa
Sulaoja;
8.a klass: Triin Mirjam Tark;
8.b klass: Annabel Jaamaste, Helle Leis.

hea õppeedukuse eest 2013/14. õa I veerandil järgmisi õpilasi:
5. klass: Taavi Ilves, Rainer Jüriöö, Kristiin Kalle,
Kristin Kivioja, Kristin Kooskora, Kerten Matto,
Indra Liz Nemvalts, Marten Pendla, Hanna Lora
Traagel, Kairit Ülend;
6.a klass: Robert Birnbaum, Kris-Ly Kannik,
Katariina Kinnunen, Keitlyn Metsmaa, Sten Naruson,
Liis Peddai, Robin Põvvat, Ruben Pütt, Pamela
Saarniit, Karoli Villako;
6.b klass: Brigita Kahre, Kris-Norman Lavrikov,
Getter Lepp, Kristi Lodeson, Jaanika Seli, Laura
Sinkartšuk;
7.a klass: Grete Aust, Herti Juhandi, Kertu Laanoja,
Paul Marten Luude, Pilleriin Maidla, Liisbeth
Michelson, Karl Jürgen Pall, Carmen Piirsalu, Märt
Pilliroog, Karmen Zeiger, Gerryt Teos;
7.b klass: Andre Adamson, Laura Koitsaar, Andrea
Kuzilov, Karmen Mikk, Marie-Aliise Pruus, Kadi
Siilbek;
7.c klass: Maria Johanson, Mark Robin Kalder,
Karina Kaldvee, Cornelia Kivi, Jessike Koort, Laura
Pendla, Regle Raadik, Brigita Roger, Vanessa Varend;

7.d klass: Eedi Jäger, Marken Järv, Rutt Kahre,
Karl Kannik, Merilyn Lill, Selma Rein, Teele Utsal;
8.a klass: René-Kristjan Jüriöö, Kristo Kannik,
Kristo Kooskora, Reimo-Taavi Lõbu, Isabel Padumäe,
Kristin Protsin, Andra Rahasepp, Krister Vasser,
Vairi Visnapuu;
8.b klass: Egert Aalde, Pilleriin Koor, Kristin Kukli,
Stella Maasik, Kelly Mattus, Villu Serv, Sander
Tomson;
8.c klass: Annabel Hakmaa, Mari-Mall Puksa, Sirly
Sõmerik, Criselle Tennosaar;
9.a klass: Mirjam Juhandi, Vanessa Järv, Grete
Kase, Dag Gandalf Kommusaar, Delis Kruustik,
Joonas Selgis, Marimal Tilk, Johanna Treier, Iris
Tähema, Mauno Tälli, Taisi Utsal;
9.b klass: Elina Amon, Elerin Helde, Keterli Jõõgre,
Merit Kollom, Kätlin Koosapoeg, Marten Moro,
Hanna- Katre Plato, Lota-Loviisa Rohtla, Hanna
Maria Rüütli, Johanna Rüütli, Martin Tint;
9.c klass: Rando Hinn.

6.-9. klasside jalgpalli finaalvõistlustel edukalt osalenud õpilasi:
9. oktoobril toimusid Viljandis vabariiklikud finaalvõistlused jalgpallis 6.–9. klassi tütarlastele.
Põlva ÜG tüdrukud saavutasid I koha. Võistkonnas mängisid Isabel Padumäe, Lota–Liisa
Lehe, Kristin Kukli, Karolin Krikunov, Ave–Lii
Laas, Liisi Anete Mark, Karoli Villako, Maarja
Kongi, Teele Utsal.
10. oktoobril toimus vabariiklik finaalvõistlus jalgpallis 6.-9. klassi poistele. Poisid said 14. koha.
Võistkonnas mängisid Kristo Rööpmann, Vairo
Kotkas, Ken Mikko Vahtra, Karl-Hillar Talgre,
Roomet Kõiv, Karl-Markus Jens, Egert Aalde, Ants
Ander Kähr, Reimo-Taavi Lõbu, Ranno Liivago.

Tüdrukute võidukas võistkond

Õpetajate päev

“Hipikommuun”

Põlva ühisgümnaasiumis tähistati 4. oktoobril õpetajate päeva.
Traditsiooniliselt vahetasid õpetajad ja 12. klassi õpilased oma rollid - õpilastest said ranged õpetajad ning
õpetajatest õpilased said ülesandeks kehastuda „lillelastest hipideks“.
Hipide tunniplaanis olid joonistamise, teooria ja meditatsiooni tunnid. Joonistamise tunnis võis vastavalt
soovile või julgusele valida kas näomaalingu tegemise või siis natuke ohutuma jalajälje joonistamise vahel.
Teooriatunnis anti ülevaade hipiliikumise ajaloost ning seejärel lauldi ühiselt Scott Mckenzie, John Lennoni jt
laule. Peale väsitavat teooriatundi kulus kõigile ära lõõgastav meditatsioon.
Oli tore ja elamusterohke päev ning abituriendid said ise kogeda õpetajatöö köögipoolt. Loodame, et nii mõnigi
avastas endas pedagoogivõimed.
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MEP ehk Mudel Euroopa Parlament Põlva Ühisgümnaasiumis
17. oktoobril proovisid Põlva ÜG õpilased, kuidas
näeb välja päev Euroopa Parlamendis – toimus
europarlamendi simulatsioon, milles osalesid
peamiselt 9. ja 10. klasside õpilased.
Põlva Ühisgümnaasiumis peetud MEP-l jagunesid
osalejad kolme komisjoni: välisasjade komisjon,
keskkonnakomisjon ja maaelukomisjon. Töötamine
komisjonides käis põhimõtteliselt nagu riigikoguski.
Kõigepealt koostab komisjon oma resolutsiooni ja
paneb paika põhipunktid, seejärel tutvustatakse,
esitatakse komisjoni resolutsioon ühisel istungil
teistele Mudel Euroopa Paralamendi liikmetele.
Publikul või saalisolijatel on õigus küsimusi küsida
ja neile tuleb loomulikult vastata võimalikult hästi,
normaalne on ka see kui küsimuse esitamise järel
tekib väitlus. Kui üks komisjon on oma resolutsiooni
ette lugenud ja küsimustele vastanud, siis järgneb
hääletus, kus osalevad ka resolutsiooni esitanud
komisjoni liikmed. Hääletuse teel selgub, kas
resolutsioon on vastu võetud või mitte.

Võrreldes üle-Eestilise MEP-iga on koolisisene MEP
selline lõbus ja tore üritus, kus pannakse noori
ühiselt tööle ja omavahel väitlema. Alguses tuleb
paika panna probleemid, millele on lahendust vaja,
seejärel hakatakse nendele lahendusi pakkuma ja
siis pannakse kokku lõppresolutsioon. Resolutsiooni
koostamiseks on ette antud lahendusklauslid, mida
tuleb kindlasti kasutada, paar näidet: kiidab heaks,

kehtestab, kinnitab, taunib, kutsub üles jne.
Põlva ÜG MEP-il võeti vastu välisasjade komisjoni
resolutsioon, milles kutsuti üles korruptsiooni vastu
võitlema, lubati kehtestada surmanuhtlus väga
karmide kuritegude puhul ja moodustada kaubanduslik sõprusliit Hiinaga. Teise resolutsioonina läbis
hääletuse edukalt maaelukomisjoni resolutsioon,
milles määrati suuremaid sotsiaaltoetusi, pöörati
tähelepanu töökohtade vähesusele ja kutsuti üles noori
iseseisvalt üritusi korraldama.
Kooli MEP-i tublimatel on võimalus osaleda järgmise
aasta üle-riigilisel MEP-il, mis toimub Tallinnas. See
on kolme-nelja päevane üritus, kus esimestel päevadel
tegeletakse probleemide püstitamise ja lahenduste
otsimisega ja viimastel päevadel pannakse kokku
resolutsioon ning siis toimub selle kaitsmine ja väitlus
riigikogus. Kui koolis toimunud MEP-l said kõik
õpilased ise endale komisjoni valida, siis suurematel
MEP-idel tuleb registreerimise ajal valida endale
komisjon ja selle komisjoni teema kohta kirjutada
200-sõnaline põhjenduskiri. Selle põhjal vaadatakse,
kes millisesse komisjoni pääseb.

Isiklikult mulle meeldis üle-riigiline MEP, sest see oli
selline tõsisem, kooli oma oli pigem selline tutvustav.
Kindlasti nende jaoks, kes esimene kord MEP-l
osalesid, oli kogemus palju lõbusam.
Ketriin Antson
11.c klassi õpilane
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Põlva Ühisgümnaasiumi õpilased jooksid maailmarekordist kiiremini

Põlva ÜG võistkond

Maailma Maraton Põlva linna staadionil
Neljapäeval, 17. oktoobril toimus Põlva linna
staadionil ülemaailmne koolilaste maratonijooks
„Jooksuga nälja vastu“. Heategevuslikust teatemaratonist World Marathon Challenge 2013 võttis
osa rohkem kui 60 riiki üle kogu maailma – võistlused peeti erinevates riikides kohapeal oma kodustaadionitel. Kõik võistkonnad sisestasid oma
kontrollajad ja jooksu lõpptulemuse spetsiaalsesse
internetikeskkonda - süsteem võimaldas eri riikide
jooksutulemusi reaalajas võrrelda. Jooksu
pikkuseks, mis üheskoos läbiti, oli maratonidistants
ehk 42,195km.

Egert Aalde, Joonas-Dein Plakso, Kairiin Märtson,
Johanna Treier, Anna Simga, Kristi Raias, Mirjam
Juhandi, Kelli Nurm, Anett Simga, Anette Kasemets,
Karoli Villako, Eleriin Aalde, Iveete Leht, Marimal
Tilk, Jaanika Kopli, Kadi Suits, Sille Pragi. Auväärse
viimase vahetuse jooksis PÜG kehalise kasvatuse
õpetaja Silva Suvi.

30 õpilast ja 7x200 meetrit
Põlva ÜG võistkonna moodustasid 30 kõige kiiremat
ja vastupidavamat õpilast, kellest igaüks jooksis
7 korda 200m. Teatepulka andsid käest kätte Klaus
Peeter Rüütli, Ander Adamson, Margo Saarna,
Maiko Kiis, Andree Laas, Helander Vist, Oliver
Jõgeva, Andre Kukk, Roland Soosaar, Janar Kopli,
Peter Gabriel Änilane, Siim Villako, Pent Puksand,

Jooksu vahepeal oma vahetust ootamas
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Teatevahetus

Finiš

Eesmärgiks „maailmarekord“ maratonijooksus
Kuna Eestis eelmisel aastal „Jooksuga nälja vastu“
teatemaratonil osalenud Jüri Gümnaasiumi võistkond jooksis välja aja 02:06:50, siis seadis Põlva
Ühisgümnaasium ambitsioonika eesmärgi – joosta
õpilaste võistkonnaga 30-kesi kehtivast maailmarekordist (alles hiljuti Berliini maratonil joostud
tippaeg (2:03.23) kuulub keenialasele Wilson
Kipsangile) kiiremini. Väledad jalad ja meeskonnavaim viisidki sihile. Lõppajaks pärast 105 staadioniringi oli 1:50.20, sellega hoiab Põlva ÜG ülemaailmses vastavas koolide arvestuses 3. kohta. Seatud
eesmärki – joosta kiiremini maailma nobedaimast
maratonis – õnnestus lausa 13 minutiga seljatada.
Tulemus oli üle ootuste niivõrd hea ja uskumatu, et
jooksu kohtunikud kontrollisid kohapeal ajamõõtjate
näitajaid veel mitu korda üle…
Toidupangale annetuste kogumine
Ellukutsutud teatemaratoni peamine eesmärk on
pöörata tähelepanu nälga kannatavatele lastele
maailma erinevates piirkondades. Kutsumaks kooliperet üles sellel teemal lähemalt peatuma ja
teadvustamaks kooliõpilastes maailmas, sh Eestis
nälga kannatavate laste probleemi, organiseeris
Põlva Ühisgümnaasium jooksu toimumise nädalal
annetuste kogumise Põlva Toidupangale. Kokku
annetasid PÜG õpilased ja heatahtlikud linna-

kodanikud Toidupangale 6 kasti jagu erinevaid maiustusi. Korraldajad tänavad kõiki annetajaid, samuti
Põlva politseid ja Maanteemuuseumi, kes tunnustasid
maratonijooksjaid omapoolsete meenetega.

Annetused Toidupangale

Loodetavasti saab jooksuüritusest traditsioon, mis
aitab ka edaspidi pöörata tähelepanu vaesusele ja
näljale maailmas ning õpetab veidi rohkem väärtustama seda, mis enamikele meist tundub iseenesestmõistetav – võimalus süüa kõht täis.
Silva Suvi, kehalise kasvatuse õpetaja
Jaana Aedmäe, huvijuht
Fotode autor: Jaana Aedmäe

Etlemisvõistlus “Tahan Sulle öelda”
19. oktoobril toimus Põlva ÜG aulas juba 13. korda
etlemisvõistlus “Tahan Sulle öelda”.
Etlejaid oli Tartust, Kaagverest, Viljandist, Toilast,
Kohtla-Järvelt ja Põlvamaalt.
Võistlusel tuli esitada luuletus ja proosapala, mis
võisid olla õpilaste loodud.
Tulemused
4.-6. klass:
I koht - Priit Luuk-Luuken (Põlva ÜG 4. kl), juh
Hedvi Rebane.
Eripreemia omaloomingu eest: Mette-Marit
Rehemets (Põlva KK 5. kl), juh Ene Hainsoo.
7.-9. klass - Laureaadid:
Katriin Kottisse (Põlva ÜG 7. kl), juh Maia Punak
Victoria Ly Pell (Viljandi Kesklinna K 8. kl), juh Alli
Lunter
Eliise Tamme (Toila G 8. kl), juh Katrin Kivimeister.
Eripreemiad:
Proosapala mõtlemapaneva esituse eest Lota-Loviisa
Rohtla (Põlva ÜG 9. kl), juh Merle Pintson.
Esitust läbiva kandva mõtte eest Kirke Katariina
Siimso (Viljandi KLK 8. kl), juh Külliki Asu.
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10.-12. klass - Laureaadid:
Kaari Kallas (Põlva ÜG 12. kl), juh Annely Hindrikson;
Maris Lutsar (Põlva ÜG 10. kl), juh Annely Hindrikson;
Kristiina Ojamäe (Kohtla-Järve Järve G 12. kl), juh
Ilme Hallik;
Heneli Ristisaar (Tartu Hugo Treffneri G 11. kl), juh
Age Salo;
Triinu Teppe (Kohtla-Järve Järve G 10. kl), juh Ilme
Hallik.
Publiku lemmik: Andrus Punt (Tartu Raatuse K
9. kl), juh Eha Valge.
Põlva ÜG raamatukogu preemia raamatuteema
käsitlemise eest: Jan-Mattias Kottise (Põlva KK
7. kl), juh Sirje Vill.
Tänukiri etlemise pisiku levitamise eest oma
koolis: Hilja Tomson, Kaagvere Erikooli õpetaja.
Suur tänu korraldajatele, võistlusel osalenud
õpilastele ja juhendajatele!
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Põlva Ühisgümnaasium projektilainel
likust laadast, kui ka muust huvitavast.

Alates 2011/12. õppeaastast on
Põlva Ühisgümnaasiumi 10. ja
11. klasside sotsiaalharu õpilastel
olnud võimalus õppida õppeainet
rahvusvahelised projektid. See
õppeaine on toonud meie kooli
rohkesti koostööd õpilaste ja
õpetajatega mitmetest riikides nii
Euroopas kui Aasias. Varasemalt
on aine raames toimunud Islaminädal ning Aafrika nädal, mille
viisid läbi sotsiaalsuuna õpilased.
Sel õppeaastal jätkub see maailmanädala traditsioon 11.-15. novembril toimuva India nädalaga,
kuhu on kutsutud mitmeid
külalisi ning kus kogu kooli
õpilased ja õpetajad saavad osa nii
tantsu töötubadest, heategevus-

Juba kolmandat aastat järjest
osalevad sotsiaalsuuna õpilased
ka AEC-NET (Asia -Euro pe
Classroom Network) projektide
töös. Projektid on internetipõhised
ning nende eesmärgiks on
arendada koostööd erinevate
Euroopast ja Aasiast pärit õpilaste
ja õpetajate vahel ning õppida läbi
erinevate infotehnoloogia võimaluste. Sellel aastal esmakordselt
saavad 11. klassi õpilased võimaluse ka ise sarnaseid projekte
juhtida - mõelda välja neid huvitav teema, püstitada eesmärgid
ning otsida endale partnerid
Euroopa ja Aasia riikidest, kellega
koos projekt läbi viia.
Comeniuse koostööprojektidest on
Põlva ÜG osa võtnud mitmeid
kordi. Käesoleval õppeaastal
jätkub koostöö Poolast, Türgist,
Tšehhi Vabariigist, Rumeeniast,
Hollandist, Saksamaalt, Hispaaniast, Itaaliast ja Slovakkiast
pärit koolidega, kellega meil on
käsil kaks kahe-aastast projekti.
Eelmisel kevadel võõrustasime

külalisi kümnest koolist eelmainitud riikidest. Projektikohtumise korraldamisel mängisid
suurt rolli projektist osavõtvad
meie kooli õpilased, mis üllatas
külalisi positiivses mõttes. Lisaks
k äi m a so le v a te le Co me n iu se
projektidele, kasutasid kolm
praeguse lõpuklassi õpilast ära
Sihtasutus Archimedese poolt
välja pakutud õpilasrände võimalust ning veedavad käesoleva
õppeaasta kolm esimest kuud
õppides meie Comeniuse partnerkoolides Tšehhi Vabariigis ning
Rumeenias.
Projektis osalenud õpilastelt kogutud tagasisidest võib järeldada, et
noored on Comeniuse projektist
saadava kogemusega väga rahule
jäänud ning see annab lootust, et
huvi osaleda jätkub ka selleks
õppeaastaks.
Põlva Ühisgümnaasium on olnud
ja on ka jätkuvalt projektilainel,
sest just koostöö on see, mis viib
edasi ja muudab meie igapäevase
koolielu värvikamaks.
Florika Kolbakova
Inglise keele õpetaja

Õppekäik Ida-Virumaale
25. septembril käisid 12.a, 11.a ning 9.a klassist
soovijad koos õpetaja Jaak Kepiga TTÜ Ida-Virumaa
kolledžis teadlaste öö festivalil uudistamas, millega
teadlased täpsemalt tegelevad.

filmitoas, kus lisaks filmile pakuti ka teed, kohvi ning
erinevaid maiustusi.

AHHAA teaduskeskuse poolt korraldatud üritusel
sai lähemalt tutvuda, millega erinevad teadusvaldkonnad tegelevad, alates elektromagnetkahuri
ehitamisest kuni põlevkivist bensiini valmistamiseni. Teadlaste ööl oli kümneid erinevaid töötubasid,
ning igaühel oli midagi uut ja põnevat, mida näha ja
kogeda. Soovijad said proovida, mis tunne on olla
keerlevas autos, teada saada, kas ilma püssirohuta
on võimalik pauku teha, uurida täpsemalt inimese
arengut, tutvuda lähemalt koogi- ning köögikeemiaga ja palju muud huvitavat. Väiksematele
huvilistele õpetati kuidas valmistada oma enda
mänguraketti ja sai kaasa lüüa peitusemängus.
Ühesõnaga tegevust leidus igale vanusele.

Timo Otsing

Väsinud külalistele pakuti võimalust meelt puhata
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Üritusele pani punkti ligi 4 minutit kestnud võimas
ilutulestik.

Comeniuse projektikohtumine Türgis
lõunale. Edasi külastasime kahte muuseumi
ja meile anti vaba aega linna peal. Jalutasime
poodide vahel, midagi küll ei ostnud. Istusime
ühte ilusasse parki ja nautisime rahu. Linnatuur lõppenud, põrutasime koju, õhtusöök ja
ära magama.
Kolmandal päeval toimus terve päevane
väljasõit. Külastasime suuruselt teist soolajärve Türgis, erinevaid kaljukirikuid,
sügavaid orge ning keraamika töökoda.
Õhtustasime maa-aluses restoranis. Tagasi
Ankarasse jõudsime umbes 00:30, tuppa
jõudes vajusime kõik vooditesse nagu laibad.
Terve päev üleval olla ja ringi käia ei ole just
väga kerge.

Projekti viies ja ühtlasi ka eelviimane kohtumine
leidis aset Ankaras, Türgi pealinnas.
Esmaspäeva pärastlõunal väljus lennuk Riiast
Istanbuli. Sinna jõudes kiirustasime järgmisele lennukile, millega maandusime Ankarasse. Mõlema lennu
peal saime ohtralt süüa nii et kõhud olid punnis ees.
Lennujaamast sõidutati meid veel 70 km edasi.
Majutajad olid perekondadega vastu tulnud ning
mindigi kodudesse. Õpetajad muidugi mitte, nemad
viidi hotelli.
Teisipäeva hommikul saime kõik kokku koolis, kus
meile hakati õpetama türgi keelt. Alguses proovisime
sõnu meelde jätta, kuid lõpuks andsime alla, sest see
keel on ikka päris keeruline. Seejärel toimus tuur
kooli peal, kus saime tunda end nagu kuulsused. Kõik
lapsed karjusid ümberringi, teretasid ja küsisid nime.
Koolis sõime hommikusööki (kuigi olime kodus seda
juba teinud) ning seejärel viidi meid mošeesse, kus
asus omamoodi kunstikool. Valmistasime seal vee ja
vesivärvidega töid ning siirdusime tagasi koolimajja

Tuvide org
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Neljapäeval, ühtlasi ka eelviimasel päeval,
läksime jälle hommikul kooli. Meisterdasime
puulusikast nukke, panime kurgid, porgandid ja
paprika purki (et talvel nälga ei jääks) ning käisime
tundides. Sellele järgnes visiit linnavalitsuses, kus

“Kirik” kalju sees

kingiti meile pluus, nokamüts ja türgi lipp. Käisime
ka veel kuulsa endise Türgi suurmehe Atatürki
„viimses rahupaigas“ ning viimaseks tegevuseks oli
ŠOPPAMINE! Võib-olla, et isegi kõige oodatum
tegevus selle päeva jooksul. Kaup koos, kogunesime
tagasi sinna, kust alustasime hommikul.
Hiljem toimus väike lõpu koosolemine, kuulasime
muusikat ja tantsisime. See ei kestnud kuigi kaua,
sest oli vaja veel asjad kokku pakkida. Hommikul
pidime valmis olema 5:45 õpetajate hotelli ees, kust
meid sõidutati lennujaama. Olime bussis koos
sakslastega ning saime nendega hüvasti jätta.
Algasid õhkutõusud ja maandumised. Riia lennujaamas oli meil juba „takso“ kohal ning algas sõit
koju! Kokkuvõtteks võiks öelda, et kuigi türklaste
keeleoskus polnud just kiita, kaalusid sellised head
asjad nagu nende sõbralikkus, külalislahkus ja
hoolivus halva keeleoskuse üle.
Meeldejääv reis toredate kaaslastega!
Marimal Tilk ja Johanna Treier
9.a klassi õpilased
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