
21. november 2012 

Põlva Ühisgümnaasium 
Number 4 (53) 

INFOLEHT 

Direktor kiidab 

6. novembril 2012 toimusid Mesikäpa Hallis Põlva maakonna koolide 4.-5. klasside rahvastepalli meistri-

võistlused.  

Tüdrukute võistkond saavutas I koha. Võistkonnas mängisid Kelly Elias, Karoli Villako, Maarja Kongi,        

Anna-Stiina Hindriksoo, Laura Noormets, Gendra Vahtra, Getter Lepp, Pamela Saarniit. Õpetaja Ulvi 

Musting. Tüdrukud osalesid 14. novembril Võru piirkondlikul võistlusel, kus saavutasid IV koha. 

Poiste võistkond saavutas 7. koha. Võistkonda kuulusid Sten Naruson, Ruben Pütt, Markus Meos,                

Raimond-Eric Jaanus, Kris-Norman Lavrikov, Kermo Sarapuu, Roland Kund, Erko Vanahunt, Greg-Mathias 

Murumets. Õpetaja Valeri Zlatin. 

Põlva maakonna koolide 4.-5. klasside rahvastepalli meistrivõistlustel edukalt esinenud õpilasi: 

Eesti koolinoorte mälumängu meistrivõistluste Põlvamaa eelvoorus edukalt osalenud õpilasi: 

2012/2013. õppeaastal korraldab Eesti Mälumänguliit juba kümnendat korda Eesti koolinoortele meistri-

võistlusi mälumängus.  

13. novembril toimus Põlvamaa maakondlik eelvoor Põlva Ühisgümnaasiumis. Eelvoorus küsiti 40 küsimust 

erinevatest eluvaldkondadest (ajalugu, poliitika, geograafia, loodus, teadus, tehnika, kultuur, sport). 

Gümnaasiumiastme võistlus kujunes väga tasavägiseks ja põnevaks, sest nii 1. kui 3. koha selgitamiseks läks 

vaja lisaküsimusi. Lõpuks väljus võitjana siiski Põlva ÜG II võistkond, kuhu kuulusid Marvin Laidna,          

Lumileid Hälvin, Taavi Hernits ja Mikk Pilliroog.  

Põhikooli vanuseastmes oli võidukas Räpina ÜG 9AB võistkond. 

Mõlema vanuseastme võitjad (Räpina ÜG 9 AB ja Põlva ÜG II) on pääsenud finaalmängu, mis toimub            

27. aprillil Viimsi Keskkoolis. 

Rohkem infot leiad võistluste kodulehelt http://koolinoorte.kilb.ee/, www.kilb.ee Seal avaldatakse ka eelvooru 

küsimused ning tulemused üle Eesti.  

Isad tagusid lastega vutti 

12. novembril pidasid 7.a klassi õpilased isadepäeva. Esmalt peeti 

Lootospargis maha tuline jalgpallimatš. Kohale tuli isasid küll    

ainult 4 ning õpilasi 14, kuid sellele vaatamata ei jäänud palli taga-

ajamine siiski ära. Tüdrukud jaotati isade võistkonda ning           

tulevased isad, 7.a klassi posid, moodustasid vastasvõistkonna. 

Mängiti 2x15 minutit. Esimene poolaja lõppedes olid tablool     

numbrid 2:0 poiste kasuks. Teine poolaeg kujunes mänguliselt     

tulisemaks ning lõpuvile kõlades tuli isadel tunnistada noorte     

paremust 3:2. Peale mängu aga siirduti klassiruumi, kus põletatud 

kilokalorid tordi ja limonaadi näol organismis tasakaalu seati. 

Meie klassi isadepäev oli väga liigutav ja lõbus – äärmiselt meeldiv 

kogemus. Sedalaadi üritusi peaks edaspidi enamgi olema. 

Andra Rahasepp 

7.a klassi õpilane 

http://koolinoorte.kilb.ee/
http://www.kilb.ee
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UNESCO ühendkoolide tegevused 

Oktoobri lõpus oli mul koos 

UNESCO ühendkoolide õpetajate 

grupiga võimalus külastada      

mõningaid Helsingi koole ja      

ajaloolist Suomenlinna. Tänan 

selle võimaluse eest UNESCO 

ühendkoolide koordinaatoreid! 

Helsingisse sõitsime eesmärgiga    

tihendada ühendkoolide võrgustik-

ku ning usun, et läbi seminaride 

ning ühistegevuste see nõnda   

tõepoolest läkski. Helsingi rae-

kojas külastasime Noorsookeskuse 

ja Haridusameti korraldatud 

RuutiExpo messi, kus pakuti    

võimalusi maailma mõjutamise 

õppimiseks erinevate aktiivsete     

tegevuste kaudu. Edasi sõitsime    

praamiga Suomenlinna, mis on üks 

UNESCO maailmapärandi paiku.   

Merekindlusega tutvudes saime 

küll sügistuulte poolt tuuseldatud, 

aga muuseumis jõudis meile tead-

mine, et saart räsinud ajaloo-

tormide kõrval on see köömes.           

Uudishimulikele: 

 http://www.suomenlinna.fi/. Õhtu-

sel ühisseminaril Soome õpetajate-

ga oli teemaks inimõiguste          

käsitlemine koolitundides. Haridu-

se teemad kandusid ka söögilaua-

vestlustesse. Söömine oli organisee-

ritud nii, et saime toetada          

immigrantide poolt asutatud söögi-

kohti, näiteks kurdide restorani ja  

korealaste restorani. Reisi teisel    

päeval külastasime Latokartano 

põhikooli, kus toimub Eestist   

Soome elama kolinud õpilaste   

keelekümblus ja Länsi-Helsingin 

kooli, kus omandati gümnaasiumi-

haridust. Mõlemad koolid kuulu-

vad UNESCO ühend-koolide     

võrgustikku. Gümnaasiumitunde 

külastades ei märganudki suuri 

erinevusi meie gümnaasiumiga      

võrreldes, aga põhikoolis torkas 

küll silma meie kooliga võrreldes 

suurem paindlikkus õppetöö     

korraldamisel. Meelde jäid        

rahulolevad ja oma tööst rõõmu 

tundvad Soome õpilased ja       

õpetajad. 

Õpetaja Urve Lehestik 

Energiasäästunädal 

Põlva Ühisgümnaasiumis toimus üle-

eestilise Energiasäästunädala Energiatark 

2012 raames 5.-12. novembrini PÜG-i 

Energiasäästunädal. Energiasäästunädala 

eesmärk oli propageerida energiasäästu ja 

looduslikku keskkonna kaitset, osalesid  

1.-12. klasside õpilased, õpetajad ja kooli-

töötajad.  

Energiasäästunädala jooksul viidi koolis 

läbi mitmeid tegevusi ja aktsioone, mis 

kutsusid õpilasi, õpetajaid ja kooli         

töötajaid energiat säästlikult ja mõistli-

kult kasutama. Erilist tähelepanu pöörati 

sellele, et klassidesse ei jääks asjatult   

põlema laevalgustus ja oleks üles tõmma-

tud rulood, akna eest kardinad jne., et ära 

kasutada võimalikult palju loomulikku 

valgust ning mitte tarbida ülearu elektrit 

ega vett. Saamaks teada, kas ülekooliline 

elektri- ja veesäästule suunatud eksperi-

ment ka kuidagi mõju avaldas, võrreldi 

kooli elektri- ja veenäitusid energiasäästu-

nädalale eelneva nädala näitudega.      

Näitude võrdlemise tulemusena selgus, et 

elektritarbimine koolis vähenes ca 1045 

kw tunni võrra (perioodil  29.10.2012-

02.11.2012 oli kogu koolimaja elektritarbi-

mine suurusjärgus 4511 kwh ja ajavahe-

mikus 05.11.2012-09.11.2012 aga 3461 

kwh), ka vee tarbimises oli väike nihe 

säästlikuma tarbimise suunas. 

Lisaks kutsuti õpilasi ja õpetajaid ning koolitöötajaid üles       

osalema autovabal päeval ja kasutama kooli sõiduks ühis-

transporti või liikuma jalgsi ja jalgrattaga. Klassides diskuteeriti 

energia säästmise teemadel ning koostati energiasäästule       

pühendatud plakateid või valmistati taaskasutusmaterjalidest 

asju. Õpilaste plakatitest ja taaskasutusmaterjalidest              

valmistatud toodetest on avatud koolimajas ka näitus.                

9. novembril oli koolis ka üleüldine kopeerimis- ja printimisvaba 

päev – kooli koopiamasinad ja printerid sellel päeval puhkasid. 

Kokkuvõttes: energiasäästunädal keskendas õpilasi, õpetajaid ja 

koolitöötajaid mõtlema ja arutlema selle üle, missugused on    

igapäevased võimalused koolis või kodus energia säästmiseks 

ning kutsus osalejaid üles energia säästmiseks ka reaalseid   

samme astuma.  

Jaana Aedmäe 

Põlva ÜG huvijuht 

http://www.suomenlinna.fi/


Põlva Ühisgümnaasiumi õpilased on väga head 

loodusetundjad. 

Pühapäeval, 11. novembril võis TV3-s Loodustarga 

nimelised saates näha PÜG õpilasi, kes esimese 

saatevooru läbisid võidukalt ning lunastasid sõidu-

pileti Tallinnasse veerandfinaali. Täpselt päev   

varem, laupäeval ja 10. novembril, käisid PÜG-i 

võistkond ja fännid saate teise eelvooru salvestu-

sel, mis läheb eetrisse juba järgmisel aastal…   

Loodustarga võitjameeskonda ootab auhinnaks 

reis.  

Ettevalmistused Loodusetarga saateks, mida juhib 

Ivo Linna ning mis kaasas 24 gümnaasiumi üle 

Eesti, algasid juba kevadel kui Põlva Ühisgümnaa-

sium pidi saatetiimile tõestama oma sobilikkust 

ning valiti 24 osalejakooli hulka. Esimeses 12-s 

voorus võistles igas saates kaks kooli, edasi pääses 

12 kooli, kes kuues mängus on juba välja selgita-

nud poolfinalistid. Kolme poolfinaali võitjad saavad 

finaali. Saade on eetris märtsini 2013.  

Septembri esimesed nädalad läksidki kiirelt 

sukeldudes ülepeakaela esimese saate-       

salvestuse ettevalmistustesse: koostati saate 

tarbeks kooli tutvustav tekst ja valiti fotod, 

selgitati välja abituuriumi õpilaste hulgast 

viktoriinimeeskond, valmistati ette ühis-

gümnaasiumi õpilaste abiga isetegevuslik 

tants ning õpiti selgeks ühislaul, mida saates 

esitada tuli. Esimeses saatevoorus pistis 

PÜG rinda Tapa Gümnaasiumiga ning    

kaasasõitnud fännid ei pidanud pettuma – 

PÜG viktoriinitiim kapten Hans Leis, Anne 

Serv ja Anneli Oru rõõmustasid fänne       

esimese eelvooru võidu puhul. 

Teine eelvoor, mille lindistus toimus juba mainitud 

10. novembril, kujunes samuti põnevaks duelliks 

August Kitzbergi nimelise Gümnaasiumi ja PÜG-i 

vahel. Teise saatevooru viktoriinimeeskond koos-

seisus Hans Leis, Anne Serv ning Mikk Pilliroog 

tõestasid, et Põlva Ühisgümnaasiumid õpilased on 

väga head loodusetundjad. Ka sellel korral oli PÜG-i 

kodutööd väga hästi tehtud ning maksimumpunktid 

video ja fotoseeria eest ei jäänud saamata.           

Täpsemalt vaadake aga juba saatest, millalgi 

2013. aasta alguses… 

PÜG edukas osalemine ei tuleks kõne alla ilma    

juhendajate, abiliste ega fännideta, kes kõik        

suuremal või veel suuremal osal kaasa on aidanud. 

Aitäh lauljatele, tantsijatele, õpetaja Krista 

Unterale, Maie Karakatšile, direktor Koit Noogile, 

videoringile ja Peeter Änilasele, aitäh kõigile        

abilistele, aga eriline kummardus suurepärastele                                        

noortele, kes saates PÜG-d on esindanud! 

Jaana Aedmäe 

Põlva ÜG huvijuht 
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Televiktoriin Loodusetark 

Valmistumine esimese saate lindistuseks. Taamal 

õpilased Anne Serv, Hans Leis ja Anneli Oru. 

II eelvoor - Mikk Pilliroog, Hans Leis, Anne Serv 

Kodutöö - laul 



Et meie november poleks nii hall 

ja üksluine, said Põlva Ühis-

gümnaasiumi 10.c ja 11.c klassi 

õpilased võimaluse korralda     

koolis, 5.-9. novembril, Aafrika 

nädala. Eelmisel aastal korralda-

sime Araabia nädala ning kuna 

kõigile tundus see meeldivat,     

tegime me rõõmuga ka Aafrika 

nädalat. Teemanädalad on 

korraldatud seoses meie 

uues õppekavas oleva   

projektitunniga.  

Üheaegselt energiasäästu-

nädalaga oli aafrika-

päraseid tegevusi väga 

palju. Esmaspäeva hom-

mik algas kohe klassides 

nädala-tegevuste tutvusta-

mistega, et õpilased    

teaksid, mis neid terve 

nädala jooksul ees ootab. 

Alg-klasside õpilastel oli 

võimalik õppida aafrika-

pärast tantsu 10.c ja 11.c klassi 

õpilaste abiga. Kuna ka me ise 

saime seda hiljem proovida, siis 

mulle isiklikult meeldis see väga, 

kuna see oli meie kultuurist     

erinev ning omapärane. Samuti 

valmistati aafrika külamaketti, 

tehti ehteid ning küpsetati ka 

küpsiseid.  

11. klassidele näidati filmi 

Kiberast, ühest Aafrika külast, 

kus on kõige rohkem slumme ning 

väga vaesed inimesed. Film pani 

paljuski mõtlema sellele, et kui 

hästi tegelikult eestlased elavad 

ning me peaks hindama rohkem 

seda, mis meil on.  

Koridoride seintele riputati ise-

tehtud plakateid, mis hõlmasid 

aafrika eluolu, loodust, koole jpm. 

6. klassidele tehti aafrikapäraseid 

näomaalinguid ning kogu nädala 

jooksul oli korjandus, kuhu oli  

võimalik anda oma riideid, mida 

enam ei kanta ning annetati ka 

raha. Kogu nädal filmiti ülesse 

meie videoringi filmijate poolt 

ning peagi saab nädalast kokku-

võtlikku videot näha meie kooli 

koduleheküljel.  

Küsisime koolis õpilastelt, kuidas 

nad ise rahule jäid möödunud   

nädalaga. Enamasti olid kõik väga 

positiivselt meelestatud ja võtsid 

oma ülesannet täie tõsidusega, 

sest ega ju iga päev pole võimalik 

sellist asja teha. Paljud mainisid 

ka seda, et see Aafrika nädal 

tõi sellesse halli argipäeva 

palju lõbusat ja uut, sest  

vaatasime Aafrikaga seotud 

filmi, mis rääkis ühest suuri-

mast slummist ning kui aus 

olla, siis sellest ma ennem 

polnud kuulnudki. Nii mõnigi   

väitis naerdes, et sai mõni-

kord ka ainetunnist ära ning 

tegeles Aafrika nädalaga. 

Nädala sees käidi ka         

annetuskastiga mööda klasse 

ringi ning iga klass, kus    

käidi, olid midagi kasti    

pannud, mis tegi ka meie meele 

rõõmsamaks! Muide tuleb kiita ka 

meie kõige pisemaid, algklasse, 

kes olid väga tublid olnud Aafrika 

tantsu tehes, sest just nemad olid 

olnud väga aktiivsed! Aafrika   

nädal muutis meie koolielu       

natukenegi huvitavamaks! 

Kadri Koor ja Kaari Kallas 

11.c klassi õpilased 

Aafrika nädal 
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Tartu Ülikoolis filosoofiapäeval 

12. novembri hommikul kui õpilased läksid tava-

pärasel ajal kooli, suundusin mina koos Kariniga  

Tartu Ülikooli, et osaleda filosoofiapäeval. Filosoofia-

päeval osalesid õpilased UNESCO ühendkoolidest ja 

seda üritust korraldas UNESCO ERK koos Tartu  

Ülikooli  eetikakeskuse teaduritega.  

Samal ajal kui inimesi vaikselt juurde saabus ning 

gruppidesse jaguneti, selgitati meile lühidalt,        

milliseid tegevusi päeva jooksul planeeritakse läbi 

viia. Pärast sissejuhatust alustasime keskendumist 

nõudva, kuid huvitava Väärtusmänguga. Väärtus-

mängus pidi grupp üheskoos antud problemaatilisele  

situatsioonile leidma kõige sobivama lahenduse.    

Erinevaid lahendusi läbi arutades läks aeg kiiresti. 

Pärast grupimängu rääkis Kadri Simm õiglusest ning 

selle osa-kaalust meie igapäevaelus. Päev lõppes  

rühmatööga Platoni dialoogi "Kriton" põhjal, kus   

kasuks tulid nii tekstist arusaamise kui ka            

põhjendamise oskused.  

Kuigi päev oli pikk ja intensiivne, oli huvitav         

vahelduseks midagi teistsugust ning põnevat teha. 

 

Karin Orgulas 

9.b klassi õpilane  



Ühel neljapäeva pärastlõunal sõitsime taas        

Palupõhja looduskooli. See oli nagu kojusõit, sest 

oleme Palupõhjal juba korduvalt käinud ning see 

koht on meile väga armsaks saanud. 

Kui astusime bussilt maha, ootas meid ees loodus-

kooli peremees Robert Oetjen koos koer Astoriga. 

Panime kohe matkajalanõud jalga ning astusime 

Selli-Sillaotsa matkarajale, et valget päevaaega 

võimalikult palju ära kasutada. Tore oli see, et 

koos meiega tuli ka Astor, kes meid kogu teekonna 

jooksul lõbustas. Hommikupoolikul bioloogiatunnis 

olime tutvunud ühe teise koeraga, nimelt käis  

meile narkootikumidest rääkimas Liisa-Maria 

ema, kellel oli kaasas narkokoer. Narko-

koeraga tehti katse, milles ta pidi üles   

leidma klassi peidetud pakikese narkooti-

kumidega. Koer sai selle ülesandega hästi 

hakkama. Ka Astor sai meie matka        

juhendamisega hästi hakkama. Sellilt   

kõndisime mööda taliteed Suuretüki randa, 

Suuretüki tornist avanevat vaadet        

imetledes pidasime piknikku. Edasi viis tee 

üle Maatskingu Kõrgepalule ning sealt  

Jõhvi saarikute kaudu Sillaotsale ning   

seejärel juba koju ehk Palupõhjale. Matka-

rajal tegime peatusi, et märgata nii        

erinevaid taimi kui ka loomade tegutsemise 

jälgi. Pärast kurnavat matka koju jõudes 

panid poisid sauna küdema ning tüdrukud 

hakkasid süüa tegema. Üks kamp otsustas 

Emajõe kääru kalale minna, aga kala nad 

ei saanudki. Toimingud tehtud, kutsusime kokku     

juturingi, kus tutvustasime ennast Robertile ning tema 

rääkis meile endast ning sellest, kuidas oli sündinud 

Palupõhja looduskool ning kuidas ta sinna kaunisse 

kohta sattunud oli. Õhtupoolikul käis meil külas ka 

jahimeeste seltsi esimees Pauli Saag, kes rääkis oma 

tegevustest ning üldiselt jahipidamisest. Jutud oli    

huvitavad ning kaasahaaravad. Väljas valitses juba 

pilkane pimedus, kui üheskoos õues öö hääli            

kuulatasime. Seejärel suundusid osad sauna ja teised 

lõkke suunas. Lõkke ääres grillisime vorstikesi ja     

banaane šokolaadiga, vestsime puitu, rääkisime        

üksteisele lugusid ning tundsime ennast vabalt. Öösel 

paistavad asjad ja inimesed hoopis teistsugused kui 

päeval. Kui õpetaja vist juba magas, mängisime meie 

igasuguseid naljamänge. 

Reede hommikul, kui kõik unimütsid olid ülesse     

tõusnud ning maitsev hommikusöök sai söödud,        

läksime mõnusale jalutuskäigule. Tee kulges mööda 

Emajõe kallast. Heitsime pilgu Emajõe luhale ning  

tuletasime meelde, mida koolitundides luhtade ja vana-

jõgede kohta õppinud olime. Nautisime värsket õhku 

ning ilusaid linnuhääli. Linnud laulsid üsna kevadiselt. 

Olime väga tähelepanelikud ning nägime metsa kohal 

liuglevat merikotkast, tundsime ta ära valge saba järgi. 

Seejärel hoidsime ninad ja silmad maas ning nägime 

metsatee peal paljude loomade jälgi. Hästi palju oli 

põdrajälgi, aga kõige põnevamad olid karujäljed.      

Nimelt olid kaks karu, üks suurem ja teine väiksem, 

astunud sama teed, mida meiegi läksime. Meie suureks 

seltsiliseks oli koer Astor, kes õpetas meile, kuidas    

loodust uurida. Astor meeldis kõigile ning oli kõigi   

sõber. Üheskoos matkates jõudsime tee lõppu, kus elas 

Helgi. Külastasime tema kena majapidamist, mis asus 

vanajõe käärus, nii et kevadiste suurvete ajal pidi tema 

kodu asuma nagu jõesaare peal. Imetlesime Helgi    

Palupõhja looduslaager 
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koduõuel kasvavat viieharulist tammepuud 

ning kuulasime lugusid tema kodu loost ja    

loodusest. Kodutee läks kiiresti ning retke lõp-

pedes olid kõik väga väsinud. Valmistasime ühe 

kosutava lõunasöögi, sõime ning hakkasime  

asju pakkima. Lõpuringis meenutasime oma 

laagrit, tänasime Robertit ja Astorit ning     

tundsime, et väga kurb oli sellest hubasest    

majast lahkuda. 

Suured tänud KIKile meie looduslaagri toetami-

se eest! Kõik jäid laagriga väga rahule! 

Janet Ostra ja Birgit Vana 

9.b klassi õpilased 
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Loodussõbralik kool 

Põlva ÜG liitus üle-eestilise kampaaniaga Loodus-

sõbralik kool, mille eesmärk on suurendada         

keskkonnaalaseid teadmisi ja huvi spordi vastu. 

Kampaanias saavad osaleda kõik Eesti üldharidus-

koolid võisteldes omavahel pandimärgiga varustatud 

plast-pudelite ja plekkpurkide kogumises. Kaks kõige 

rohkem pakendeid kogunud kooli võidavad unikaalse 

spordipäeva koos Eesti spordikangelastega, kelleks on 

olümpiavõitja Gerd Kanter, kergejõustiklane Grit 

Šadeiko ja jalgpallur Mart Poom. 

Kampaania kestel tehakse regulaarseid kokkuvõtteid 

ning koostatakse edetabel koolidest, kus on kõige  

rohkem pakendeid kogutud nii kokku kui õpilase  

kohta. Kui kampaania peaauhinnaks on uutmoodi 

spordipäev, siis viis kuud vältava kampaania vahe-

auhinnaks on jaanuaris viite kõige rohkem pakendeid 

kogunud kooli külastav  AHHAA teadusteater. 

Meie koolis asuvad pandipakendi kogumiskastid   

garderoobis peaukse juures ja kooli sööklas.           

Pandipakendite kogumise kampaania kestab kuni 

15.03.2013.  

Jõululaat 
13. detsembril  

kell 12.45-15.00  

kooli sööklas. 
 

Kui soovid laadale müüma minna, 
siis anna oma soovist huvijuhile 
(kabinet B-35) teada hiljemalt 

10.detsembriks. 

Kohtumiseni laadal! 


