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Direktor kiidab
Põlva maakonna koolide 4.-5. klasside rahvastepalli meistrivõistlustel edukalt osalenud õpilasi:
10. novembril toimusid Mesikäpa hallis Põlva maakonna koolide 4.-5. klasside rahvastepalli meistrivõistlused.
Põlva Ühisgümnaasiumi tüdrukute võistkond saavutas III koha. Võistkonda kuulusid Herti Juhandi, Laura Nagel, Teele
Ustal, Rutt Kahre, Selma Rein, Karoli Villako, Greete Aust, Kelli Nurm.
Poiste võistkond saavutas I koha, tagades sellega edasipääsu Eesti Koolispordi Liidu piirkonnafinaali. Võrus toimunud
piirkonnafinaalis saavutati II koht, mis tagas omakorda edasipääsu EKSL vabariiklikku finaali Viljandisse. Poisid
mängisid koosseisus Karl Kannik, Christofer Viilop, Alfred Timmo, Marken Järv, Taniel Sermat, Mathias Rebane, Arned
Parman, Ranno Liivago. Õpetaja Ulvi Musting.
Põlva maakonna koolide 4.-5. klasside poiste minikäsipalli meistrivõistlustel edukalt osalenud õpilasi:
17. novembril toimusid Põlva spordikeskuses Põlva maakonna koolide 4.-5. klasside poiste minikäsipalli meistrivõistlused.
Põlva ÜG I võistkond saavutas I koha. Võistkonda kuulusid Karl Kannik, Christofer Viilop, Alfred Timmo, Marken Järv,
Mathias Rebane, Taavi Ilves, Erko Vanahunt. Võistkonna parim mängija - Mathias Rebane.
Põlva ÜG II võistkond saavutas III koha, koosseisus Sander Nemvalts, Eedi Jäger, Jaanus Peeter Rüütli, Taniel Sermat,
Kristo Toom, Robin Vinne. Võistkonna parim mängija - Kristo Toom. Treener Kalmer Musting.

KOIT NOOK - 50!
20. novembril tähistas Põlva ÜG direktor, Koit Nook,
oma 50. juubelisünnipäeva.
Koit Noogi tegemistest enne Põlva ÜG direktoriks
saamist ?
Koit Nook on hariduselt Tartu Ülikooli lõpetanud
ajaloolane, õpetaja. Ta on elanud kogu oma töömehe aja
Põlvamaal, alustades 1985. aastal Räpina Ühisgümnaasiumis õpetajana, töötanud EKP Põlva Rajoonikomitee instruktorina (1987-88), Põlva KEKi juhatuse
esimehe abina (1988-90), Põlva ühisgümnaasiumis
õppealajuhatajana (1990-94), Põlva linnavalitsuses
sotsiaal- ja humanitaarnõuniku ja abilinnapeana (19942000), Põlva maavalitsuses haridus- ja kultuuriosakonna juhataja ja maavanema kohusetäitjana
(2000-06), Krootuse põhikooli direktorina (2006-08) ning
alates 2008. aasta 1. augustist Põlva Ühisgümnaasiumi
direktorina.
Kas teadsid, et …
… meie direktor on saarlane, kes ei reeda oma päritolu
rääkides, sest on ära õppinud perfektselt „õ“ tähe.
PALJU ÖNNE KOGU KOOLIPERE POOLT!

Koit Nook kooli 60.juubeli tähistamisel (23. oktoober 2010)

Afganistani nädal
Põlva Ühisgümnaasiumis toimus 31. oktoobrist - 4. novembrini
Afganistani nädal. Selle projektiga tegeles Põlva Ühisgümnaasiumi
sotsiaalklass (10.c) ning tulemuste põhjal võib arvata, et meil läks
väga hästi.
Seoses Afganistani nädalaga said õpilased endale kõik erinevad ülesanded. Õpilased võtsid paari ning valisid endale meelepärase teema.
Oli võimalik valmistada baklavat, käia algklassides Afganistani
riideid tutvustamas, vaadata Afganistani elust filmi, teha viktoriini,
õppida Araabia tähestikku ning seejärel oma nimi kirjutada,
palvetada.
Palvetamise läbiviijateks olid 10.c õpilased Kadri Koor ja Kadi
Kaarsalu ning nende endile meeldis samuti nende teema. Alustuseks
rääkisid nad kommetest ja traditsioonidest. Nad määrasid
kompassiga õige koha, kus palvetada. 10.a ja 10.b klassi õpilastele
pakkus see teema huvi ning nad küsisid pärast veel küsimusi.
Riiete tutvustamisel nentisid läbiviijad, et väikesed lapsed siiski ei
tunne Afganistani riideid. Aga peale tundi sai neil kindlasti kõik
selgemaks, sest lastel oli võimalik proovida burkat. Kõige enam
meeldis lastele värvida ja nende värvitud pildid teistele
uudistamiseks üles riputatud koolis koridori seintele.
8. klasside õpilastel oli võimalus valmistada baklavat, aga ega seda
nii kerge teha polnudki. Pealegi maitses see väga magusasti. Aga
need, kes ostsid seda koolis, said kindlasti ühe uue maitseelamuse
võrra rikkamaks.

Baklava
Araabia tähestikus kirjutamine meeldis lastele
ning kõik said oma nime kirjutada. Peale selle
korraldati ka 9. klasside vahel viktoriin, mille
võitis 9.b klass. 11. ja 12. klassidele näidati filmi
Afganistani laste kurvast elust. See film panigi nii
mõne noore õpilase mõtlema, et „küll meil siin
Eestimaal on ikka hea elada“.
Korraldajatele meeldis see üritus väga ning oldi
rahul sellega, et sai midagi huvitavat teha!
Loodetavasti meeldis ka teistele noortele ja nii
mõnigi sai midagi uut teada!
Kaari Kallas
10.c klassi õpilane

Tallinn-London-Tallinn
15. oktoobril kell 12.25 lendas üks
kirju mirju seltskond nädalaks
Inglismaale õppe- ja puhkusereisile.
Meie seas oli ka neli fantastilist
õpetajat: Florika Kolbakova, Ülle
Sarapik, Leena Haugas ja Siret
Rammul. Inglismaal ööbisime kõik
2 - 3 kaupa peredes, kõik pered olid
muidugi mustanahalised. Teisel ja
ainukesel vabal päeval oli meil
võimalus tutvuda peamiste Londoni
vaatamisväärsustega. Saime vaadata
Buckinghami palee juures toimuvat
vahtkonnavahetust, sõitsime London
Tours ekskursioonibussiga mööda
tähtsaid tänavaid ning tegime

Buckinghami palee väravad
laevasõidu Thamesi jõel.

China Town
Lk 2

Esmaspäeval 17. oktoobril
algas meil 5 päeva kestev
koolinädal Twin rahvusvahelises keeltekoolis. Kuna
me olime kõik eri vanuses ja
erinevatel tasemetel tehti
meile test. Testi alusel
määrati meid rühmadesse
ja saadeti klassidesse. Kuna
tegemist oli rahvusvahelise
kooliga, võis seal näha
erinevaid rahvuseid: brasiillasi, itaallasi, prantslasi,

venelasi jpt. Koolipäev
lõppes 12.30 ja seejärel
saime jälle Londonisse
sõita. Seekord käisime
Trafalgari väljakul, külastasime neljakorruselist
M&M Worldi ning vaatasime China Town’is ringi.
Õhtupoole
jalutasime
mööda Thamesi kallast
ning soovijad said käia,
kas Tate moderni kunstimuuseumis või vaadata
Shakespear’i teatrimaja.

Teisipäev oli meie jaoks kõige huvitavam, sest käisime London Dungeonis,
mis näitas Londonit läbi tema sünge
ajaloo. Peale Dungeoni läksime
Piccadilly Circus’es, kus näitasid oma
oskusi tänavatantsijad.
Kolmapäeval oli Londonis väga ilus
ilm, soe ning päike paitas põski.
Seekord uudistasime Clock Tower’it,
Houses of Parliament’i ja Westminster
Abbey. Vahepeal juhtus ka nii, et
kaotasime Liisiga oma gruppi ära ja
selle aja jooksul jalutasime St. James
pargis, kus nägime palju linde ja
julgeid oravaid. Kusjuures parkides
võib oravaid pidevalt kohata.
Õpilased London Dungeoni muuseumis

Parlamendihoone, Big Ben

Westminster Abbey
Neljapäeval tegime muuseumi tuuri,
käisime Natural History muuseumis.
Seal oli kõike - dinosaurusest inimese-

ni välja. Saime ka oma esimese
shoppamis aja Oxford Street’il, mis on
Londoni üks tähtsamaid shoppingu
tänavaid.
Reedel oli meie viimane koolipäev,
tundide lõpus saime kõik diplomid, et
läbisime Twin keeltekooli edukalt.
Peale kooli oli meil võimalik minna

olümpialinna Stratfordi. Seal oli meeletu suur ostukeskus, ilmselgelt
tüdrukute lemmik.
Laupäeva hommikul 22. oktoober tuli
meil väga vara tõusta, meie lennuk
väljus kell 7, see tähendas et lennujaamas pidime olema viie ajal. Kojusõit kulges rahulikult ja kõik jäid oma
reisiga väga rahule.
Kadri Niine
12.b klassi õpilane

Natural History Museum
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Pildikesi AEC-NET konverentsilt Iirimaalt
7.-11. novembrini toimus Dundalkis, Iirimaal kümnes AEC-NET konverents ning minul oli au olla üheks kolmest õpetajast,
kes esindas sellel üritusel Eestit. Et kogemus oli väga vahva, otsustasin jagada seda ka teiega ning anda väikese ülevaate
Iirimaa pealinnast Dublinist ning konverentsist endast läbi fotode.

Iiri vabariigi pealinn Dublin on imearmas linn, kus asub
Trinity College, kus tänavad ja kohad kannavad naljakaid
nimesid ning kus inimesed naeratavad ning ütlevad
tava-pärase „sorry“ asemel „hiya“.

Konverents ise toimus Dundalk’is, suhteliselt väikeses linnas,
mis asetseb teel Dublinist Belfasti. Osavõtjad olid pärit
36 riigist (Euroopast, Aasiast ja Uus-Meremaalt) ning meid
oli kokku ligikaudu 135.

Konverentsi tööpäevad olid väga tihedad. Palju oli kõnesid, esitlusi, aga ka
töötubasid ning rühmatööd. Konverentsi põhieesmärgiks oli panna alus
2012. aasta projektidele aga ka tutvustada erinevaid infotehnoloogia
võimalusi, mida saaks klassiruumis kasutada.
Lk 4

Ürituse raames külastasime ka ühte iiri külakooli, kus meid tervitati vilepillimängu-, koorilaulu- ja soojade moosikuklitega.
Kool ise oli õpilaste arvult enam-vähem meie kooli suurune, õpilased olid väga vahetud, sõbralikud ja iirlaslikult jutukad.

Õhtuti oli meil võimalik kuulata iiri muusikat, vaadata iiri tantse ning ka ise tantsus kaasa lüüa.
Tänu konverentsil sõlmitud kokkulepetele, avaneb meie kooli 10.c klassil selle õppeaasta II poolel võimalus osaleda kokku
viies rahvusvahelises projektis koos koolidega Euroopa ja Aasia riikidest, kuid projektide (Oops!Apps!; Our Heroes,
Our Inspirations; Hop On, Hop Off; Crossing the Borders, Feeling the Others; Global Theatre) tulemustest on ühel või teisel
moel osa võimalik saada ka teistel meie kooli õpilastel.
Florika Kolbakova, 10.c klassijuhataja
Inglise keele ja õppeaine „maailmakool“ õpetaja
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Palupõhja looduslaager
Meie koolis on heaks traditsiooniks
saanud, et loodusklassi õppekäigud
toimuvad Eestimaa kaunitesse
paikadesse.
Hommikul oli nagu tavaline koolipäev, põnevaks läks alles kell 12.00,
kui Edu parklasse tuli suur buss ja
meie klassi, õpetajad Urve Lehestiku,
Ene Vebersoni ja Iia Timmi Palupõhja
looduskooli juurde sõidutas. See
saladuslik koht asub Tartust umbes
30 km kaugusel Suure-Emajõe ääres
Alam-Pedja looduskaitsealal.
28.-29. septembril toimus loodusklassi
sügislaager, mille korraldas õpetaja

Urve.
Siinkohal meie klassi õpilaste emotsioonid laagri kohta:
Uurisime Emajõe-äärset
ala, vee-elustikku ning
vee omadusi. Emajõgi oli
imeilus.
Olime palju õues.
Meie päralt oli ka saun,
mida saunatoimkond
küttis. Saun oli tõestitõesti väga-väga mõnus.
Minul jäi laager kõige
rohkem meelde sellega,
et uurisime loomanahkasid ja kuulsime palju uut
Eestis elavatest loomadest. Sain
teada, et loomad kardavad inimesi.
Ilusa ilma nõidumine.
Tähistaeva vaatlus.
Punarind.
Musträstas ja kuldnokk.
Jõhvikas või pohl.
Salapärased ööhääled.
Lummav lõkketuli.
Õhtul kella 20.00-ni kestev koolipäev.
Põnev ööelu.
Metsis ja jõhvikad rabas.
Toredad klassikaaslased.
Laagri töökorraldus.
Ja palju muud ...
Ene Veberson
7.b klassijuhataja

Õppepäev loodusmuuseumis
2. novembri hommikul läks 9.b
klass loodusmuuseumisse. Muidugi
ei käinud me seal niisama eksponaate vaatamas. Alguses vaatasime õppefilmi, siis kuulasime
loengut erinevate kivimite kohta,
kuidas need tekkisid ja milliseid
fossiile võib kivimites kohata. Ja
siis saime ka vaadata ja enda
käega katsuda neid vanu ja
väärtuslikke kivimeid. Kui olime
juba piisavalt teadmisi saanud, siis
läksime me zooloogiamuuseumisse. Nägime erinevaid eksponaate,
alustades ämblikest kuni suurte
põtradeni välja. Seal oli ka elusloomi, näiteks madusid, konni ja
kalasid. Tore päev muuseumis läbi,
algaski kojusõit.
Kristi ja Petra
9.b klassi õpilased
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Päev näitleja Maarja Mitti töövarjuna
Minul õnnestus saada juba teist
korda näitlejale töövarjuks. Kui selle
aasta

kevade

alguses

sain

veeta

päeva Eesti Draamateatri näitleja
Taavi Teplenkoviga, siis seekord
otsustasin külastada Teater Vanemuises töötavat noort näitlejannat
Maarja Mitti. Maarja on edukas nii
teletöös kui ka teatritöödes ning on
jäänud mulle silma kui üks andekaim
näitlejanna Eestis.
Päev oli tohutult teistsugune kui
kevade alguses Tallinnas, samuti ka
kõvasti lühem. Külastasin hommikust
“Kadunud käe” (lavastajaks Tanel
Jonas) etenduse proovi, mis tol hetkel
polnud veel isegi mitte esietendunud.
Õhtul piilusin aga taaskord ka lava
taha ning vaatasin ühtlasi ka õhtust
etendust „Viimnepäev“ (lavastajaks

Pildil Hedi Armulik ja Maarja Mitt
„Kadunud käe“ proov avaldas mulle
vägagi muljet. Ka grimmitoast sain

Samuti soovitan ma seda etendust
oma silmaga ära näha. See on noorte-

nimelt oma põneva lavakujunduse
tõttu. Näitlejatena teevad seal kaasa

täiesti uue pildi: näitleja Markus Luik

pärane ja põnevust jagub lõpuni välja.

tehti nimelt mustanahaliseks ja sellist

Ei pea ka ootama täiesti masendavat

Maarja Mitt, Katrin Pärn, Karol

protsessi ei ole mina küll ennem
näinud. Lavastus ise oli täis rohkeid

teatritükki – naerda saab samuti.
18. novembril Sadamateatris esieten-

üllatusmomente ja meenutas mulle

dunud „Kadunud käsi“ väärib kindlas-

justkui üht tõelist Ameerika märulit,
kust ei puudu relvad, politsei, suhte-

ti vaatamist.

Robert Annus), mis on mulle juba
ammu reklaamistki silma jäänud –

Kuntsel, Markus Luik, Tanel Jonas,
Raivo Adlas ja Martin Kõiv. Soovitan
soojalt

ära

näha

ka

etenduse

„Viimnepäev“, mis on
Mati Undi
erinevatel näidenditel põhinev hoogne

draama, lõhenenud tegelaskujud ning
pantvangid. Terve proovi jooksul olin
täielikult
süvenenud

lavastus.

käega?
Kahe töövarjupäeva võrdlusmoment
lisas kogu üritusele minu jaoks midagi

kaasa.

Ära

mis

oli

minu

arvates tõeliselt vaimustav. Riho Kütsari roll oli
minu
tõeliselt

teatri

juures,

umbes

tund

enne

lõunat. Kuna mul on olnud au ka ise
Teater Vanemuise töös ühe kuu
näitlejana

kaasa

lüüa,

oli

tuttav, samuti ka osa inimesi.
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maja

lehvitatakse kaugelt sinu omaenda

haaras

loogi,

Proov aga lükkus veidi hilisemaks
ning kohtusime Maarjaga Sadama-

tunneksid, kui sa näed, et sulle

selle sisusse, mis lihtsalt
tahaksin mainida kindlasti Ott Seppa mono-

Maarja Mitt etenduses “Viimnepäev”
Foto teater “Vanemuine” kodulehelt

Ja selle lavastuse puhul jäigi minu
peas kõlama üks mõte. Mis sina

jaoks
hästi

samuti
välja

erilist juurde. Võiks ju arvata, et kaua
võib käia näitleja tööd vaatlemas ja
teatriolustikuga tutvumas. Kõik on ju
põhimõtteliselt

sama.

Mina

aga

sellega nõustuda ei saaks. Igas
näitlejas, teenindajas, lavatehnikus ja

mängitud,
Maarja
Mittist rääkimata.

lavastajas on midagi tohutult erilist ja

Aga mis juhtub ikkagi

teatris oma õhkkond ja müstika. See
võlub mind ja igal korral on see ainu-

siis, kui täiskasvanud
mees elab teadmisega,
et tema poisikesepõlves on tal rongirööbastel käsi randmest saadik ära

kordumatut. Samuti nagu on igas

laadne ja imeline ning see on üks
nendest paljudest põhjustest, miks ka
mina unistan näitlejanna elukutsest.

lõigatud? Mida ta ette võtab? Ihkab ta
kättemaksu või tahab ta lihtsalt üles

Niiet taaskord sain juurde midagi

leida oma kätt, mis temalt alusetult

Hedi Armulik

„rööviti“? Või hoopis mõlemat? Milleks

12.c klassi õpilane

kõigeks on see mees võimeline?

sellist, mis jääb alatiseks meelde.

