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Põlvamaa noortesõbralikem ringijuht 2014
6. oktoobril toimus traditsiooniline Põlvamaa Noortekonverents, mis seekord kandis nime “Meediamaraton”.
Konverentsi alustati Põlvamaa noorsootöö valdkonna tublimate tunnustamisega.
Põlvamaa noortesõbralikem kooli/noortekeskuse ringijuht 2014 on Põlva ÜG õpetaja Peeter Änilane.
Peetrile on südamelähedane noortega tegelemine, neile muusikahariduse andmine, Põlvamaa puhkpillimuusika traditsioonide jätkamine, Põlva Ühisgümnaasiumi Puhkpilliorkestri ja Põlva Linna Puhkpilliorkestri
järjepidevuse hoidmine.
Palju õnne!

Eha Matt—50 aastat koolis
Eha Matt on sündinud 09.04.1946. a. Alates 16.11.1964. a töötab ta
praeguse Põlva Ühisgümnaasiumi sekretärina – seega täitus tal
50 aastat ühel ametikohal.
Eha on koolis töötanud viiskümmend aastat – nende pikkade
aastate jooksul on tema sõrmede vahelt läbi käinud mitmete
tuhandete Põlva laste kooli astumiste avaldused, mitmed õpetajad
on alustanud ja lõpetanud oma töö, tema käest on läbi käinud
(kümneid)tuhandeid kirju. Selle aja jooksul on vahetunud mitu
koolijuhti ning kool ise on samuti mitu korda nime muutnud
(Põlva Keskkool, Johannes Käisi nim Põlva Keskkool, Põlva Ühisgümnaasium). Koostöö on alati sujunud ning Eha on igale koolidirektorile andnud edasi personaliga seonduvad traditsioonid. Eha
on ka see, kes hoiab sidemeid endiste kooli töötajatega, kutsub
pensionile jäänuid ühisüritustele, peab kõiki meeles tähtpäevadel.
Eha Matt on Põlva Ühisgümnaasiumi jaoks asendamatu: ta on
tõeline kooli järjepidevuse hoidja ja selle elav kroonika.
Eha on alati sõbralik, naeratav ja abivalmis!
Palju-palju õnne ja tervist kogu koolipere poolt!

Rahvastepalli tulemused
5. novembril toimusid Põlva maakonna meistrivõistlused rahvastepallis. Võistlustulle olid
oodatud 4.-5. klassi poisid ja tüdrukud. Lisaks
oodati meie kooli suuremaid õpilasi kohtunikuks.
Poistel läksid esimesed mängud küll ladusalt,
aga finaalmäng oli küllaltki tasavägine. Seekord
oli õnn meie poolel ja poisid võitlesid välja
I koha. Võistkonnas mängisid Ken-Martti
Holberg, Markus Lina, Mihkel Maspanov, Ranno
Rahasepp, Priit Luuk-Luuken, Sten-Silver Tigas,
Randel Matthias Lepp ja Kevin Tühis.
Tüdrukud jäid alla Krootuse PK võistkonnale ja
seega kuulus neile II koht. Tüdrukute võistkonnas mängisid Samanta Suitsik, Melissa
Turba, Aleksandra Must, Aurora Vierland, Keiti
Kurrik, Eliise Haabma, Katleen Schmeiman ja
Birgit Rammo.
Autasusid kätte saades saime teada, et tuleb
edasi võistelda 12. novembril Võrus. Valmistusime hoolega, kuni selgus, et võistlused on edasi
lükatud 14. novembrile. Samale päevale olid
planeeritud aga käsipalli meistrivõistlused ja
meie tublid mängijad pidid osalema hoopis käsipalli võistlustel. Õnneks on meil varumängijate
pink küllalt pikk ja panime kokku uue võistkonna. Nii sõitsimegi 14. novembril Lõuna–Eesti
piirkondlikule võistlusele teise võistkonnaga.
Tüdrukute hulgas palju vahetusi tegema ei
pidanud, aga vahetusteta ei pääsenud nemadki.
Võrus saavutasid tüdrukud 5. koha. Võistkonnas
mängisid Samanta Suitsik, Melissa Turba,
Aleksandra Must, Caroly Viljamaa, Keiti Kurrik,
Marken Helena Härmits, Katleen Schmeiman ja
Birgit Rammo.
Poiste koht oli 7. Kooli esindasid Mihkel
Maspanov, Ranno Rahasepp, Randel Matthias
Lepp, Kevin Tühis, Karl Markus Kannel, Kevin
Pütt, Patric Kurvits, Kevin Keret Ojaste.
Õpilasi juhendas õpetaja Ulvi Musting.

Eesti Õpilasesinduste Liidu
XXXI Üldkoosolek
Eesti Õpilasesinduste Liidu XXXI Üldkoosolek
toimus tänavu 7.-9. novembril Karksi-Nuias, August
Kitzbergi Nimelises Gümnaasiumis. Kohale oli
tulnud 91 aktiivset ning rõõmsameelset noort
koolidest üle Eesti, kellel oli soov osa võtta haridusteemalistest aruteludest ning toetada oma häälega
dokumentide vastuvõtmist või muutmist. Arutlesime
soovituste üle, mis esitatakse Riigikogule ja Vabariigi
Valitsusele, millele nad peaksid eesoleva 4 aasta
jooksul tähelepanu pöörama ja milliseid muutusi esile
kutsuma. Lisaks sellele said noored ka omalt poolt
sõna sekka öelda ja küsimusi küsida. Üldkoosolekul
toimus ka EÕEL-i juhatuse aseesimehe valimine,
kuid suurem enamus hääletas kandidaadi vastu ning
teda ei valitud ametisse.
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Ürituse korraldusmeeskond oli teinud väga head tööd
kuna isegi õhtused programmid olid viimase peal
lahedad ja igavuse tundmine oli täielikult välistatud.
Korraldati filmikas, aardejaht, karaoke võistlus,
disko, tantsulahing, spontaanselt valitud osalejatega
räppimisbattle, FUN töötoad ja Avaliku Poliitika
töögrupid. Kõigele lisaks veel üks värvikaim
sündmus — Gatsby teemaline stiilipidu, kus tüdrukud
olid ennast uhkelt üles löönud ning poisid ülikonnad
selga tõmmanud. Saali kõrvale oli püsti seatud punase
vaibaga fotonurk, kus soovijad pilte said teha, aga ka
saalis sees oli punane vaip, kus siis meediatiimi liige
kõike seda jäädvustas. Hiljem astus lavale Põltsamaa
noortebänd Black Night, kelle elav ning vinge muusika
noored tantsima pani.
Kokkuvõttes olid need 3 päeva äärmiselt produktiivsed, huvitavad ja lõbusad, sest sai koos olla paljude
aktiivsete ja toredate noortega, kellel on üks ja sama
eesmärk - Aidata muuta koolielu paremaks!
Helin-Helle Ristimäe
Põlva ÜG õpilasesinduse liige, 10.c klassi õpilane

Ekskursioon Viljandisse
Meile (loo autoritele) pakuti
võimalus osaleda ekskursioonil
Viljandisse. Peale meie olid kaasas
ka 11. klassi õpilased Karin
Kivisild ja Karin Orgulas ja ajalooõpetaja Leena Haugas. Osa võtsid
ka teistest Põlvamaa koolidest
õpetajad ja õpilased. Alustasime
päeva hommikul kell 8 Edu
parklast. Peale kahetunnist sõitu
jõudsime Heimtali muuseumisse,
kus ootas meid giid, et teha meile
ekskursioon muuseumis. Saime
teada, et Heimtali muuseum oli
kunagi kool. Nägime muuseumis
Eesti rahvusmustritega tekke,
vanu riideid, tööriistu, mänguasju
ja käsitööd. Huvitav oli näha
vanaaegset jäätisemasinat. Edasi
sõitsime uude Viljandi Riigigümnaasiumisse. Koolimaja oli
uus, suur ja kaasaegne. Koolimaja
erines meie koolist väga suurel
määral. Kõigepealt juhatati meid
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sööklasse ja seal said kõhud täis
söödud.
Meie arvates oli söök väga hea. Kui
kõhud täis tehti meile koolimajas
ekskursioon. Koolimajas õppisid
viisakad ja rõõmsameelsed õpilased, kes kõik naeratasid meile.
Huvitav oli see, et koolimajas ei
helisenud koolikell, iga õpetaja
lõpetas tunni siis kui õppetöö
tehtud. Koolimaja koosnes kahest
osast - uuest ja vanast majast - nii
nagu meie koolimajagi. Koolimaja
oli väga õpilassõbralik - treppide
peal olid suured padjad, kus
õpilased said istuda ja lamada.
Õpetajate toad olid üleni klaasist,
et näidata õpilastele, et õpetajad on
ka tegelikult tavalised inimesed.
Koolimajas töötasid ka karjäärinõustajad, kus sai spetsialistidega
oma tulevikuplaane arutada. Kuigi
Viljandi Riigigümnaasium oli uus
ja moderne kool, siis loodame, et

meie saame mõne aasta pärast
õppida veel vahvamas Põlva Riigigümnaasiumis. Järgmiseks tegid
Viljandi 11. klassi õpilased meile
linnaekskursiooni, kus saime
ülevaate Viljandi linnast. Käisime
lossivaremetes ja vaatasime
monumente ning erinevaid
hooneid. Ekskursiooni lõpetasime
Viljandi Muuseumi ees, mille me
ruttu läbi käisime, sest aega oli
vähe. Seal nägime loomade
topiseid, vana rehetuba ja maalitud maale. Edasi ekslesime
Viljandis kuni jõudsime poodi, kus
ostsime endale midagi eesolevaks
sõiduks hamba alla ning asusime
tagasiteele. Täname korraldajaid
ja õpetaja Leena Haugast, kes
pakkus meile võimalust sellel
huvitaval ekskursioonil osaleda.
Helle Leis, Annabel Jaamaste
ja Pilleriin Koor
9.b klassi õpilased
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Üheksa päeva vene keele praktikat
26.09.2014 – 04.10.2014 võõrustasid viis Põlva Ühisgümnaasiumi 11. klassi õpilast viite Idritsa Keskkooli
õpilast. Projektis osalesid veel Idritsa kooli õppealajuhataja Jelena, meie õppealajuhataja Iive ning meie
klassijuhataja. Kõik need päevad olid täis tegemisi ja
väljasõite ning muljeid kogunes hulgaliselt.
Reedel, 26. septembri õhtupoolikul kella nelja ajal
võtsime Koidula piiripunktis lahkelt vastu Vene
sõbrad, kellega koheselt sõitsime Tartusse. Kõigepealt
vaatasime Tartulähedases laudas lüpsiroboteid ning
seejärel suundusime teadlasteööle, kus saime uudistada erinevaid vidinaid ning näha ka teadusteatrit. Koju
jõudsime koos oma vene külalisega pärast 12 öösel.
Õnneks oli meil järgmine päev vaba ja saime peredele
tutvustada oma sõpra ning käia perekeskis väljasõidul.
Pühapäeval, 28.09 käisime rongiga Tallinnas. Välja
sõitsime Põlvast hommikul kell 6.30 ja Tallinnas olime
9.30ks. Esimese asjana tutvustasime oma külalistele
Toompead. Seejärel käisime Energiakeskuse näituste
ja etendustega tutvumas, pärast mida olid kõikidel
kõhud väga tühjad. Hesburgeris parkisime kiiresti oma
kõhud täis ja läksime City Touri bussiga linnaga
tutvuma. Peale mõnusat sõitu saime minna Tallinna
kesklinna poodidesse ja lüüa oma raha laiaks. Selleks
jäi meil aega umbes 2 tundi, sest 17.30ks pidime olema
rongi peal, et sõita koju. Järgmisel päeval oli meil kool
ja kooliasjad oli vaja valmis sättida.

Himmastesse Janeti poole, kus veetsime paar tundi
lõbutsedes. Mõned meist käisid ka õhtul kinos, kus
näidati filmi „Ma ei tule tagasi“.
Neljapäeval, 2.10 olime koolis esimesed 4 tundi ja
seejärel sõitsime Maanteemuuseumisse. Tutvusime
ekspositsiooniga, tegime läbi turvavöö testi ja
sõitsime liikluslinnakus elektriautodega. Peale
maanteemuuseumit läksime Karini kunstitundi Põlva
Kunstikoolis, kus ka külalised said joonistada Karini
juhendamisel ning hiljem need pildid endale
mälestuseks. Koju jõudes olime kõik nii väsinud, et
läksime varakult magama, sest päevad olid olnud täis
tegemisi.

Esmaspäeval, 29.09 hommikul olime tundides ning
pärast 3. tundi alustasime oma väljasõitu Tartu Lõunakeskuse seiklusparki, kus sai atraktsioonidel ronida
ning hiljem poodides shopata. Tartusse sõites
külastasime ka Mooste mõisat ja tagasi tulles Kambja
parki, mida tutvustas meile kaasas olnud vene keele
õpetaja Kersti Adamson. Õhtul peale Tartust tulekut
läksime kõik koos jalutama Põlva peale.

Reedel, 3.10 oli koolipäev teistmoodi, kus tunde
andsid õpetajate asemel abituriendid. Tol päeval oli
meil 5 tundi, misjärel sõitsime Võhandu jõele süstade
ja paadiga sõitma. Oli vahva veeta, põhimõtteliselt
viimast päeva, oma kalliks saanud sõprade seltsis.
Õhtul koju jõudnud, puhkasime veidi ja sättisime end
ööklubisse minekuks, kus veetsime viimase öö
tantsides ja lõbutsedes.

Teisipäeval, 30.09 hommikul käisime oma külalistega
tutvustamas oma projekti linnapeale ja maavanemale
ning näitasime sõpradele ka Põlva teisi koole –
Mammaste kooli ja Põlva põhikooli. Lõunast aga
suundusime Taevaskoja matkale, kus vene keele
õpetaja Anne-Liis Tamm tutvustas meie külalistele
Taevaskoda. Et Heliani kodu on naabruses, siis
pidasime seal pikniku, nautisime ilusat ilma, sõime
sooja suppi ning küpsetasime pannkooke. Pärast seda
jalutasime bussi peale, et kõik koos sõita Põlvasse
bowlingut mängima.

Laupäev, 4.10 – päev, mis oli täis kurbust, sest sel
päeval sõitsid meie külalised tagasi oma koju. Sõitu
Põlvast alustasime hommikul poole 9 ajal. See oli
vara selles mõttes, et magama jõudsime öösel alles
päris hilja (varahommikul). Enne piirile minekut
tegime viimased väiksed ekskursioonid Eestis. Kõigepealt tutvustas vene keele õpetaja Nadežda Latkina
meile oma koduküla Lüübnitsat ning seejärel kostitas
meid kohvilauas, mis oli hüvastijätulauaks
sõpradega – jõime teed-kohvi, sõime küpsetisi ja õunu.
Enne piirile jõudmist vaatasime veel üle ka Piusa
koopad giidi juhendamisel ning natuke saime hullata
ka liivakarjääris. Kuid selleks oli aega vähe, sest meie
kallid sõbrad pidid asuma oma koduteele. Piirile
jõudes olid kõik kurvad ja pisarates. Jätsime nendega
hüvasti suure pisaramerega. Kõik me jääme neid
pikisilmi ootama Eestisse, et taaskord veeta koos aega
ja praktiseerida vene keelt
Kärt Kamja
11.a klassi õpilane

Kolmapäeval, 1.10 oli meil koolipäev, mis erines
tavalisest koolipäevast selle poolest, et meil oli koolis
Geeks on Wheels (Nohikud ratastel). Terve koolipäeva
jooksul tutvustati erinevaid tehnika vidinaid ja
toimusid ITalased töötoad. Pärast tunde sai aga aulas
kaasa lüüa Xboxi võistlusel, kus osalesid ka meie
külalised. Neil läks seal suurepäraselt, nad on head
tantsijad. Seejärel võtsime koos ette matka
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Matk Tilleorus
Kolmapäeval (01.10.14) käisime 8.b
klassiga matkal Tilleorus. Tilleorus oli
matkarada 5 km pikk, mis kulges piki
Ahja jõe orgu. Oru veerul kasvab
kaitsealune Tilleoru tamm, mille kõrguseks on 18 m, ümbermõõt 4,6 m ja
vanus umbes 300 aastat. Teda nimetatakse ka Rootsi kuninga tammeks.
Nägime ka jõe veerel pajusid, mille
kallal olid koprad maiustanud - kobrastele maitsevad ainult lehtpuud.
Lamminiite ehk luhatseid eelistavad
pesitsuspaikadena linnud, näiteks
sookured. Luhad asuvad tavaliselt
veekogude ääres. Kevadel, kui vee tase
tõuseb, on ka luhad üleujutatud ning
koos veega tulevad kaldale setted, mis
muudavad mullad viljakaks. Kõndisime
ürgmetsas, kus olid väga vanad puud,
mõned neist koos juurtega murdunud. Juured koos
kaasatiritud mullaga meenutasid seinu. Meile sai
selgeks, et männid murduvad tavaliselt keskelt või
maa lähedusest, aga kuused tirivad endaga juured ja
mulla kaasa.
Tutvusime lähemalt roossamblaga ja tüviksamblaga
ning samblikega. Samblikud kasvavad puude peal ja
need jagatakse 3 suurde rühma. Lehtsamblikud –
selline nagu leht, mida saab puu pealt ära võtta ja
sellel on säbrulised ääred. Kooriksamblikud – neid ei
saa üldjuhul puu pealt ära võtta. Põõsassamblikud –
on ühe kohaga kinnitanud ning põõsakujulised.
Veendusime, et habesamblikul on valge niit keskel,
aga narmassamblikul seda ei ole. Turbasammal
kasvab maa peal niisketes kohtades ja sellest tekib
turvas.

Märkasime puu juure alla minevat käiku – see oli
mägraurg. Uru külgedel olid kaks õhuauku. Kindlasti
oli sellel urul ka teine väljapääs, nagu kõikidel
uruloomadel kombeks teha, aga seda me ei näinud.
Jõe ääres olid suured linaleotusaukude lohud, kus
vanasti lina leotati.
Tähtsad puidu lagundajad on seened. Puul võib ka
olla kasvaja – nägime musta pässikut. Seda kasutatakse vähihaiguste raviks. Viibisime ka kaitsealuses
metsas, kus tehakse vaid hooldusraiet. Kuulsime
musta rähni häält, mis oli päris huvitav.
Huvitavaks paigaks oli ka Merioone allikas koos
liivakivipaljandiga. Allika vooluhulk on 16-20 liitrit
sekundis ja veetemperatuur keskmiselt 6 kraadi.
Viimane peatuspunkt oli ristimänni juures.
Ristimänd on looduskaitse all olev põlispuu. Puu
kõrgus on 25 meetrit ja ümbermõõt 1,3
meetri kõrguselt 360 cm. Viimaseks
ülesandeks oli musta täpiga, mis
tegelikult on seen, vahtralehe korjamine,
mis tuli kodus ära kuivatada. Mulle ja
ma loodan, et ka klassikaaslastele
meeldis väga selline õuesõppe päev, sest
see on kindlasti palju huvitavam, kui
klassiruumis õppida. Täname Keskkonnainvesteeringute Keskust, kelle
rahaline tugi võimaldas meil sellest
õppepäevast osa saada.
Laura Koitsaar
8.b klassi õpilane
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Lahe koolipäev 2014

12. novembril käisid Põlva valla noored Tallinnas
Nordea Kontserdimajas, kus juba üheteistkümnendat
aastat järjest toimus Eesti suurim noortekonverents
Lahe Koolipäev ning selle aasta konverentsi läbivaks
küsimuseks oli “Elad ise oma elu?” Sel korral võttis
konverentsist osa umbes 1200 noort, mis teeb sellest
Eesti suurima noortekonverentsi.
Konverentsi päev algas varakult
Tänu sellele, et konverents algas juba hommikul
vara, tuli meil startida Põlvast varahommikul kell
viis, et jõuda õigeks ajaks kohale. Põlvast Tartusse
sõitsime bussiga ning sealt edasi Tallinnasse juba
rongiga. Peab ütlema, et meil ei hakanud rongis ega
bussis kordagi igav, kuna seltskond oli äge ning
samuti oli rõõm kohtuda taas vanade sõpradega, kes
olid samuti minemas samale üritusele, kuhu meiegi.
Nii rongis kui bussis sai hulganisti nalja, mis muutis
päeva alguse veelgi huvitavamaks.
Balti jaam ning meie vastuvõtt
Kui olime lõpuks kohale jõudnud, võtsid meid vastu
kõige positiivsemad naeratused ja tervitused
konverentsi korraldajate poolt. Lõpuks algas rongkäik Balti jaama juurest läbi Tallinna vanalinna
Nordea Kontserdimajja, kus tee peal ootasid meid ees
erinevad üllatused. Kui lõpuks kohale jõudsime oli
suureks üllatuseks see, et noori oli tõesti väga palju.
Maja peal paiknesid 19 erinevat boksi, kus noored
said laiendada oma silmaringi.
3, 2, 1 ja Start
Lõpuks algas Eesti suurim noortekonverents Lahe
Koolipäev, mille juhatas sisse Märt Treier rääkides
oma eeskujudest, sellest kas ta elab ise oma elu,
milleks seada eesmärke ning milleks üleüldse
unistamine. Esinejaid oli tõesti palju, mis oli väga
positiivne, näiteks esinesid seal Aigi Vahing ja Ville
Jehe. Meile tulid rääkima ja laulma Lea Dali Lion ja
Tanja Mihhailova, kes rääkisid oma unistustest. Veel
esinesid Kalev Külaase, Kristel Talvistu, Hirvo Sura
ja Andres Sõber. Vahepeal toimusid ka vaheajad, kus
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noored said ennast ergutada, sirutada ja võimelda
ning loomulikult ka nautida tervislikke vahepalasid.
Hea Eeskuju 2014
Kui kõik esitused lõppenud, tuli hakata tänama Hea
Eeskuju 2014 kandidaate, mida oli kokku seekord
16, kõik oleksid sobinud kindlasti Heaks Eeskujuks,
kuid ainult üks saab olla see õige. Selle aastase Hea
Eeskuju 2014 tiitli sai Liivika Koobakene. Liivika on
inimene, kes paistab silma erakordselt suure
valmisolekuga panustada enda mõtete ja tegudega
kodukohta ja organisatsioonidesse.
Lahe koolipäev lõppenud ja kõik koju
Kui päev oli saanud otsa, tuli hakata tagasi kodu
poole sõitma. Kõndisime Balti jaama ning jäime
ootama oma rongi, kuid juhtus üks apsakas ning me
olime istunud vale rongi peale, kuid õnneks saime
enne väljasõitu sealt tulema. Jäime nüüd ootama
oma õiget rongi, kuid teatati, et rong hilineb pool
tundi, et on juhtunud õnnetus Aegviidus. Lõpuks
jõudis rong Tallinna 45- minutilise hilinemisega.
Lõpuks saime alustada sõitu kodu poole ja kõik olid
õnnelikud.
Osalejad Põlvast
Põlva vallast võtsid osa Põlva Avatud Noortekeskus,
Põlva Ühisgümnaasium ning Põlva Põhikool
koosseisus: Annika Ladva, Henry Mandel, Randy
Soosaar, Rauno Planken, Ander Adamson, Gabriel
Usin, Lauri Käo, Kaisa Kaarsalu, Nele Valss, Elis
Õunapuu, Mattias Käärik, Jan-Mattias Kottise ja
Markkos Mandel.
See päev oli tõesti vägev ja väärib nime Lahe
Koolipäev!
Rauno Planken
Põlva ÜG õpilasesinduse liige, 11.c klassi õpilane
Foto: Lahe Koolipäev

Tere armas Põlva Ühisgümnaasiumi pere!
Lisaks sellele oleme koostanud ja kinnitanud ÕE
tegevuskava 2014/2015. õppeaastaks. Kohtusime kooli
direktori Koit Noogiga ja kooli psühholoogi Airene
Vaike Kumariga ning arutasime ka nendega, mida
võiks Õpilasesindus koolis ette võtta, et luua meile
kõigile mõnusamat keskkonda. 5. novembril toimus
traditsiooniline ÕE ÖÖ Põlva noortekeskuses, kus
arutasime
veel
aastaplaane
ning
tegime
ettevalmistusi jõuludeks. Oli äärmiselt tegus ent
samas lõbus ööpäev.

Meie, Ander, Grete, Henry, Maarja, Randy, Helin,
Eleriin, Jakob, Hardi, Rauno, Markus, Brigita, Laura
ja Marken, oleme 14 aktiivset ja rõõmsameelset Põlva
ÜG 2014/2015. õppeaasta Õpilasesinduse liiget. Meie
eesmärgiks on muuta koolielu paremaks. Nimelt, et
kõik koolipäevad ei oleks ainult täis õppimist, vaid
toimuks ka ägedaid üritusi ning oleks vaheldust.
Meile on oluline, et iga koolitöötaja ja õpilane
tunneks end hästi ning turvaliselt ja sellepärast
korraldame me oma kokkusaamisi võimalikult tihti.
Oma koosolekutel on alati meie põhiteemaks koolielu
parandamine ja kõik sellega seonduv. Sel hooajal on
Õpilasesinduse liikmed esindanud meie kooli
mitmetel koosolemistel ja üritustel nagu näiteks:
Unicef'i infotund-seminaril „Meie linn on meie kodu“,
Meediasüsti infopäeval, Eesti Õpilasesinduste Liidu
XXXI Üldkoosolekul, Põlvamaa noortekonverentsil
Meediamaraton, noortekonverentsil Lahe Koolipäev,
ÕE kokkusaamisel Räpinas ja vabatahtlikuna
Toidupangas.

Soovime Teile vahvat kooliaastat, aktiivsust ning sära
silmadesse!
Oktoobris – novembris toimunud koosolekute päevakorrad:
ÕE koosolek 7. oktoober 2014
Päevakord:
1. Ülevaade ÕE valimistest ja valmistulemustest PÜG-s
2. ÕE põhimääruse tutvustamine
3. ÕE presidendi valimine, asepresidendi nimetamine
4. PÜG hoolekogusse ja õppenõukogusse ÕE esindajate
valimine
5. ÕE protokollija määramine
6. Jooksvad küsimused/info järgmiseks korraks
ÕE koosolek 14. oktoober 2014
Päevakord:
1. ÕE liikmete esindajad Unicef'i Infotund-seminarile „Meie
linn on meie kodu“, Meediasüsti infopäevale. Lahe
Koolipäev, Eesti Õpilasesinduste Liidu XXXI Üldkoosolek, Põlvamaa ÕE kokkusaamine, vabatahtlikuks
Toidupanka.
2. Tegevuskava
3. Direktoriga kohtumine
4. ÕE öö
5. Jooksvad küsimused/info järgmiseks korraks
ÕE koosolek 27. oktoober 2014
Päevakord:
1. ÕE tegevuse ülevaade ja tegevuskava 2014/2015. õa
2. Direktori ootused ÕE-le
3. Jooksvad küsimused/info järgmiseks korraks
ÕE koosolek 10. november 2014
Päevakord:
1. Koolikiusamine
2. Psühholoogi ettepanekud
3. Ettepanekud koolikiusamise vähendamiseks
4. Jooksvad küsimused järgmiseks korraks

Kui sul tekkis huvi, mida ÕE koosolekutel täpsemalt
arutati ja otsustati, siis koosolekute protokollidega
saab tutvuda huvijuhi ja ÕE kabinetis B-35.
Teie Õpilasesindus
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Mida? Kus? Millal? - Toimus traditsiooniline Õpilasesinduse Öö

Kui ÕE valimised läbi, tuli aeg üksteisega lähemalt
tuttavaks saada, et teada, milline keegi tegelikult on ja
õppida teisi liikmeid tundma.
Juba mitmendat aastat järjest toimus traditsiooniline
ÕE Öö, kus liikmed said kokku ning arutasid, kuidas
muuta meie igapäevane koolielu huvitavaks läbi
erinevate ürituste, sooviga, et õpilased sooviksid tulla
kooli iga päev suure rõõmu ja ootusärevusega. Üritused
lisavad koolielule juurde just selle, mis tavaliselt
koolidest puudu on.
5. novembri õhtul said toredad ja hakkajad Põlva
Ühisgümnaasiumi õpilasesinduse aktiivsed liikmed

jõudnud kenasti kohale oli aeg hakata valmistama
ühiselt pitsat, et enne pikka arutelu oleksid kõigil
kõhud täis. Kui pitsa valmis, istusid kõik liikmed
ühiselt laua taha, et arutada, mida muuta meie
koolielus, milliseid üritusi võiksime korraldada selle
kooliaasta jooksul ning samuti tuli planeerida ka
jõulunädalat, mõeldes välja tegevusi, millega seda
nädalat sisustada. Kui mõtted olemas, tuli kujundada ka igale üritusele vastav plakat, et teavitada
meie kooli õpilasi eesootavatest üritustest. Lisaks
kõigele sellele oli õpilasesindus abiks ka järgneval
päeval toimuvale noortekonverentsile, aidates
erinevate ülesannetega, näiteks: voltides noortekonverentsi kavasid, tõstes laudu ja registreerimise
lauas olemine.
Olenemata sellest, et ülesandeid oli palju, jätkus
meil aega ka nalja tegemiseks ning muudeks
vahvateks tegevusteks. ÕE öö lõpetuseks vaadati
koos ära üks film peale mida mindi magama, et
puhata ennast homseks noortekonverentsiks ja
koolipäevaks välja. Hommikul oli kõigil väga raske
ärgata, kuna uni oli oodatust magusam. Sellegi
poolest jõuti kas kooli või siis noortekonverentsile.
Rauno Planken
Põlva ÜG õpilasesinduse liige, 11.c klassi õpilane
Foto: Grete Lokko
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