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Direktor kiidab
väga hea õppeedukuse eest 2015/16. õa I trimestril järgmisi õpilasi:
2. klass: Seleri Haidak, Indrek Hiieste, Harriet
Jürine, Markkus Kaha, Stella Kevvai, Robin Kiudorv,
Kedon Liiv, Heti-Liis Maask, Saskia Märtson,
Kertu Viljamaa, Eliisa Villako, Karl-Markus Vool,
Laura-Marleen Zopp;
3. klass: Henri Suur;
4. klass: Mona Jõema, Karoliina Kets, Deisi Kruustik,
Lisbeth Lepp, Merili Nagel, Anette Maria Soekarusk,
Timo Rasmus Tammeorg, Richard Uibo;
5.a klass: Kaialiisa Kelt, Andreas Paabut, Elisabeth
Pehk, Marleen Vasser
5.b klass: Sirelin Petersell, Anna Maria Rõõmus,
Katleen Schmeiman;

6.a klass: Aleksandra Jermohhin;
6.b klass: Jan Markus Salum, Samanta Suitsik,
Annette Vijar, Triinu Vijar;
7.a klass: Mart Kirotar, Katrin Kulberg;
7.c klass: Gertrud Oberg;
8.a klass: Helena Kink, Lorely Kõrvel, Laura
Noormets;
9.a klass: Herti Juhandi, Carmen Piirsalu, Märt
Pilliroog;
9.c klass: Mark Robin Kalder, Cornelia Kivi, Hanna
Maria Laane.

hea õppeedukuse eest 2015/16. õa I trimestril järgmisi õpilasi:
5.a klass: Berit Hindov, Karl Oliver Kurusk, Rasmus
Kärbla, Peeter Pragi, Artur Johannes Prangel,
Arabella Rajaste, Reno Vasser, Caroly Viljamaa;
5.b klass: Karl Markus Kannel, Karoliina Kannik,
Hendrik Kink, Randel Matthias Lepp, Marie Helena
Luude, Indrek Nemvalts, Mia Kristin Prozes, Sireli
Salum, Emily Vinne;
6.a klass: Marken Helena Härmits, Karolin Kalk,
Diana Kool, Patric Kurvits, Priit Luuk-Luuken, Eneli
Mattus, Kattrina Raudhein, Eliina Katriin Sulaoja,
Aurora Vierland;
6.b klass: Ken-Martti Holberg, Mai Kirsing, Samuel
Kolsar, Mihkel Liivago, Markus Lina, Mihkel
Maspanov, Ranno Rahasepp, Kermo Saksing, Markus
Villako;
7.a klass: Johanna Johanson, Rainer Jüriöö, Joosep
Keskküla, Toomas Kirsing, Karily Klaus, Kristjan
Koosapoeg, Kristin Kooskora, Johanna Laanoja, Merit
Lutsar, Elisabeth Olesk, Agnes Parik, Kristo Pille,
Isabel Brigita Rebane, Kristin Semm, Hanna Lora
Traagel, Gabriel Villako;
7.b klass: Arabella Aabrams, Margus Kaev, Getely
Moro, Heleen Mägi, Marion Mägi, Indra Liz Nemvalts,
Anete Saar;

7.c klass: Evelin Arulepp, Kevin Koosa, Kristin Käo,
Keidy Lõiv, Sandra-Liis Peterson, Sireli Pruus, Kristiina Reinok;
7.d klass: Ants Johannes Rüütle;
8.a klass: Robert Birnbaum, Kelly Elias, Helina
Inno, Kertrud Kahar, Kris-Ly Kannik, Stella
Katškan, Katariina Kinnunen, Carl Kivi, Getter
Lepp, Kairiin Märtson, Sten Naruson, Robin Põvvat,
Ruben Pütt, Jaanika Seli, Gendra Vahtra, Karoli
Villako;
8.b klass: Fred-Eric Kärblane, Kristi Lodeson, Liis
Peddai, Lizette Raudnagel;
8.c
klass:
Anna-Stiina Hindriksoo, Kadi
Sudomoikina;
9.a klass: Laura Nagel, Andi Rosental, Gerryt Teos;
9.b klass: Laura Koitsaar, Andrea Kuzilov, MarieAliise Pruus, Kadi Siilbek;
9.c klass: Karina Kaldvee, Jessike Koort, Gregor
Kulla, Regle Raadik, Brigita Roger, Kristina Eliisa
Sulaoja, Vanessa Varend, ;
9.d klass: Tuuli Ilus, Eedi Jäger, Marken Järv,
Selma Rein.

Põlvamaa Pranglimise võistluse I etapil edukalt osalenud õpilasi:
Põlvamaa pranglimise võistluse I etapil saavutasid Põlva ÜG õpilased häid tulemusi:
Hendrik Kink 7. koht, Indrek Nemvalts 10. koht, Ceron Kivi 15. koht ja Kevin Tühis 39. koht. Hendrik,
Indrek ja Ceron pääsesid oma I etapi punktisumma põhjal edasi finaali. Juhendaja õpetaja Tiina Saago.
Õpilaste juhendamise eest HITSA õpilastööde konkursiks “Maailmariik Eesti”:
Põlva ÜG õpetaja Tiina Saago saavutas HITSA õpilastööde konkursi “Maailmariik Eesti” raames EENeti
2015. aasta arvutijoonistuste võistlusel 58 konkursile esitatud ja 21 lõppvõistlusele jõudnud pildiga
juhendajate seas kvalitatiivses arvestuses II koha. Palju õnne ja jaksu edaspidiseks!
Konkursile esitatud töödega saab tutvuda aadressil http://joonistaja.eenet.ee
Eesti II koolide teadusteatrite festivalil edukalt osalenud õpilasi:
13.-14. novembril toimus Viljandi Gümnaasiumis Eesti II koolide teadusteatrite festival.
Põlva Ühisgümnaasiumi teadusteatri meeskond, koosseisus Robert Birnbaum, Ruben Pütt ja Sander Ilves,
saavutas oma etendusega Vahupoisi sehkendamised „Kõige musikaalsem teadusteatri etendus“ tiitli. Aitäh
poiste juhendajatele Lily Veidenbergile.
Õpilasfirmade laadal “Üle piiri turundus” edukalt osalenud õpilasi:
21. novembril Värskas toimunud õpilasfirmade laadal “Üle piiri
turundus” sai Põlva ÜG õpilasfirma “OiViht” saunavihad parima
toote auhinna (Grete Kase, Rait Erik Rüütli, Karl Markus Jens,
Martin Tint). Parima väljapaneku tiitli pälvis firma “ProHeels”
(Delis Kruustik, Hanna Maria Rüütli, Elina Amon). Juhendaja on
õpetaja Kaia Tamm.

Põlva maakonna koolide 10.-12. klasside noorte indiaca meistrivõistlustel edukalt osalenud õpilasi:
2. detsembril toimusid Mesikäpa hallis Põlva maakonna
koolide 10.-12. klasside noorte indiaca meistrivõistlused.
Võistkondasid oli osalemas 6. Ülitasavägistes mängudes
pälvis võidukarika ja meistritiitli Põlva Ühisgümnaasiumi I võistkond koosseisus Anna Simga, Getter
Matto, Andra Villems, Jürgen Adamson, Janar Kopli,
Kaarel Raidmets, Romet Lammertson, kehalise kasvatuse
õpetaja Aivar Haan. Teine ja kolmas koht kuulusid
vastavalt Räpina Ühisgümnaasiumi I ja Räpina
Ühisgümnaasiumi II võistkonnale.
kergejõustiku võistluse10 olümpiastarti avavõistlusel
edukalt osalenud õpilasi:
Põlva ÜG I võistkond
5. detsembril Võru spordikeskuses toimunud kergejõustiku
10 olümpiaststarti maakonna avavõistlusel jõudsid
paremate sekka Tanel Liivago 60 m jooksus ja kaugushüppes, Aleksandra Must 60 m jooksus; KevinTühis ja
Peeter Pragi kuulitõukes; Moona Käärik ja Sander Nemvalts 60 m jooksus.

GLOBE koolide atmosfääriuuringute programmis osalemise eest:
4.-5. detsembril Tartus toimunud GLOBE õpetajate sügisseminaril sai Põlva ÜG aktiivse GLOBE koolina
tunnustuse atmosfääriuuringutes osalemise eest. Aitäh Inga Tiivojale igapäevaste mõõtmiste organiseerimise
eest.
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Jäätmetekke vähendamise nädala viktoriin 6.-7. klasside õpilastele
Ajavahemikus
21.–29. november 2015 toimus seitsmes Euroopa
jäätmetekke vähendamise nädal (EWWR), mille eesmärk on näidata,
kuidas tarbimisele suunatud ühiskond mõjutab keskkonda ning
rõhutada jäätmetekke vähendamise ja säästva eluviisi omavahelist
seost. Selle aasta teema on dematerialiseerumine ja hüüdlauseks
“Vähem on rohkem!”
Põlva maakonna viktoriin toimus 25. novembril Põlva ÜG aulas.
Viktoriinil panid õpilased proovile oma jäätmealased teadmised.
Osalemine andis õpilastele motivatsiooni tuletada meelde jäätmete
vähendamise põhitõed ning viia end kurssi uute teadmistega sortimise
ja taaskasutuse vallast.
Põlva maakonnast osales 18 võistkonda. I koha saavutas Mammaste
Lasteaed ja Kooli võistkond, II koha Põlva Põhikooli võistkond ja III
koha saavutas Põlva Ühisgümnaasiumi 7.a klass võistkond „Põlvakad“.
Võistkonda kuulusid Johanna Johanson, Karl Friedrich Kollom, Kristin
Kooskora, Kristin Semm. Õpilasi juhendas õpetaja Maie Karakatš.
Palju õnne!
Viktoriini küsimustega saad tutvuda Keskkonnaameti leheküljel.
http://www.keskkonnaamet.ee/teenused/keskkonnaharidus-2/konkursid-2/2015-3/

Muusikapäev
Neljapäeval, 1. oktoobril toimus rahvusvahelise
muusikapäeva tähistamiseks kontsert Põlva
Ühisgümnaasiumi aulas. Kontserdil esinesid Põlva
muusikakooli õpilased, kes õpivad meie koolis ja ka
õpetajad. Muusikakooli direktor Ester Liblik
tutvustas pille, mida muusikakoolis õppida saab.
Aulas kõlasid viiulid, vioolad, tšellod, kontrabass,
kitarr, saksofon, flööt, lõõtsad. Akordion, klaver ja
kandled. Mulle meeldis kõige rohkem see, et meie
klassi kaks õpilast mängisid samuti laval viiulit.
Ma ei olnud veel seni näinud, kuidas minu parim
sõber Mona mängib viiulit. Lisbethi esituses meeldis
kõigile nii väga, et ta pidi isegi kaks korda
kummardamas käima. Kuid kõige suurema aplausi
osaliseks said rahvuslikud lood kapelli esituses, sest
siis said kõik saali kogunenud algklasside õpilased
kaasa plaksutada. Kontsert oli huvitav ja lõbus. Suur
tänu muusikaõpetaja Ulvi Pernile, kelle eestvedamisel
see kontsert üldse toimus.
Anette Maria Soekarusk
4. klassi õpilane
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Kodanikupäev
26. novembril tähistati kodanikupäeva. Juba
mitmendat aastat on seoses kodanikupäeva
tähistamisega Põlva Maavalitsus korraldanud avatud
uste päeva. Nii oli ka sel aastal kõigil soovijail
võimalus
tutvuda
maavalitsuse
ametnike
tegemistega, kuulata põnevaid lugusid maja ajaloost
ning teha koos maavanemaga mälestuseks foto.
Maja tegemistega käis tutvumas ka Põlva ÜG
õpilasesindus, kes alustuseks osalesid pressikonverentsil “Haldusreform Põlvamaal - killustab või
ühendab”. Pressikonverentsil avaldasid oma arvamust
haldusreformi teemadel kirjanik ja muusik Aapo
Ilves, Põlva maavanem Ulla Preeden, Põlvamaa
Omavalitsuste Liidu esimees Kaido Kõiv ning Värska
sanatooriumi juhataja Vello Saar.
Peale pressikonverentsi ootas ees ringkäik majas.
Maavanema sekretär Ruth Ruus rääkis õpilastele
maja ajaloo kohta, perekonnaseisutoimingute peaspetsialisti Maiken Jüriöö juures uudistasid õpilased
perekonnaseisutoimingute akte, seejärel said õpilased
ülevaate Maksu- ja Tolliameti tegevusest, käidi
Europe Direct’i teabekeskuses ning Põlvamaa
Oma-valitsuste Liidu büroos. Lõpetuseks külastati
maavanemat Ulla Preedenit.

Oli tore päev, kus saadi palju uusi teadmisi.
Aitäh maavalitsuse ametnikele sisuka infopäeva
korraldamise eest.
Fotod Põlva Maavalitsuse FB lehelt

Põlva ÜG ees on nüüd helkuripõõsas
Helkuripõõsa olemasolu on üks tänuväärt
tegevus. Kõigil on võimalik oma üleliigne helkur
riputada kooli ette põõsa külge. Kes aga veel
endale säravat kaaslast soetanud ei ole, siis tänu
lahketele sõpradele saab selle põõsa otsast võtta.
Helkuripõõsa esimesed toetajad olid Eesti
Punase Risti Põlvamaa Selts, Põlva Avatud
Noortekeskus ja meie kooli õppealajuhatajad.
Suured tänud kõigile, kes põõsa helkimisele
kaasa aitasid ja ka edaspidi aitavad.
Kui Sul on kodus üleliigseid helkureid, siis palun
too need põõsa külge, et need, kellel vaja, saaksid
sealt võta. Helkur võib päästa kellegi elu!
Aitame neid, kes mingil põhjusel ennast ise
helkuri soetamisel aidata ei saa. Helkur on
kohustuslik ja igasugune tegu turvalisuse
tõstmisel liikluses on tänuväärt!
Soovime kõigile turvalist liiklemist!
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Õpilasesinduste XXXIII üldkoosolek
koostamiseks ehk meil oli ka tudulaid
12, meie ööbisime 6. tudulas :)
Teemaõhtut sisustas väga äge noorme e ste p u h kp il lib än d Bras se rs.
Traditsiooniks kujunes igaõhtune
“Tsirkuse” laulmine, seda lauldi õhtu
jooksul peaaegu 3,5 korda . Õhtul said
veel unetud kambavaimus tantsida ja
laulda klaveri-kitarri saatel. Sellega oli
lõppenud tihe ja mõnus päev.
Kolmas päev oli arvatavasti kõige
raskem, sest ees ootas lahkumine. Näha
oli, et keegi vabatahtlikult siit lahkuda
ei taha, nende seas olime ka meie.
20. - 22. novembril toimus Paide Gümnaasiumis
järjekordne õpilasesinduste Üldkoosolek, kuhu olid
kogunenud tublid õpilasesindajad kogu Eestist.
Loomulikult oli ka meie Põlva Ühisgümnaasiumi
vapper õpilasesindus esindatud koosseisus Hardi
Põder ja Mirjam Juhandi. Piduliku avapaugu andis
sellele üritusele haridus- ja teadusminister Jürgen
Ligi oma kõnega, peale mida toimus meeleolukas
rongkäik Paide linnas. Õhtu oli sisustatud paljude
erinevate tegevustega, nt foorumteatriga koolikiusamise teemal, üksteise tutvumise ning erinevate
töötubadega. Töötubades arutleti erinevatel teemadel.
Valikus oli õpilasesindajad huvikoolides, õpilased
ja pagulased, digipööre, füüsiline keskkond ÕE-s,
alla 18-aastased valijad. Päeva lõpetasid erinevad
tegevused telesaadete järgi, mis kõik olid väga
meeleolukad ja humoorikad ning punkti pani
“Nädalalõpp Liiduga”, mille külalisteks olid ÜK
peakorraldajad. Esimese päeva lõpus oli selge, et
olime teinud õige valiku, et siia tulime.
Teine päev algas omamoodi huvitavalt, nimelt oli
äratuseks lapsepõlve meenutav muusika, mis unistele
esindajatele ei läinud kuigi hästi peale, sest napiks
jäänud öö andis tunda. Peale vaevalist ärkamist
suunduti hommikuvõimlemist tegema ja lõpuks ka
maitsvat hommikusööki sööma. Kui hommikuste
traditsiooniliste tegevustega ühele poole saadi, oligi
aeg päeva esimeseks ametlikuks osaks. Selleks oli
2015. aasta tegevuskavade tutvustamine, millele
järgnes kiire snäkipaus. Seejärel tutvustati juhatuse
ning ka kõigi teiste valdkondade 2016. aasta tegevusplaani. Viidi sisse mõned muudatused ning lõpuks
kinnitati tegevuskava ühtse dokumendina. Ja
õlalihast sai korralikult treenitud juba esimesel
päeval, sest mandaadikaarti pidi kõrgel hoidma ja
kaua, enne, kui selle võis langetada. Teise päeva õhtul
oli ka teemapidu, milleks oli valitud “Hunger Games”.
Huvitaval kombel nagu filmis või raamatus,
on seal 12 piirkonda, mida kasutati meie tudulate
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Enne lõppu toimus veel üks ametlik osa, kus valiti
Õpilasesinduste Liidule uus aseesimees, kelleks sai
Annela Tammiste. Seejärel toimus pidulik lõpetamine,
kus tänati kõik sulelisi ja karvaseid, kes olid
selle ürituse toimumiseks oma panuse andnud.
Loomulikult ei saanud lahkuda Paidest enne, kui oli
lauldud veel viimane kord “Tsirkust”.
Need olid kindlasti kolm väga meeldejäävat päeva,
kus tutvusime paljude toredate inimestega. Mina,
Hardi, soovitaks kindlasti omaltpoolt noorematel
kandideerida õpilasesindusse, sest kui te käite sellisel
üritusel, siis te saate alles aru, kui ägedaid ja
aktiivseid noori Eestis on.
Täname Põlva Ühisgümnaasium, kes rahastas meie
käiku.

Hardi Põder ja Mirjam Juhandi
Õpilasesinduse liikmed
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Õpilasesindus osales EÕEL regionaalkoolitusel

9. novembril toimusid üle-eestilised Eesti Õpilasesinduste Liidu regionaalkoolitused. Põlva-, Võru- ja Valgamaa
koolitus toimus Otepää Gümnaasiumis, kus osalesid ka meie kooli õpilasesinduse liikmed koos huvijuhiga.
Koolitusel arutlesime teemadel, miks vajavad õpilased ja koolid õpilasesindust ja mida annab õpilasesindus
meile endale. Samuti kuidas õpilasesindus planeerib oma tegevusi. Lahendasime ühiselt meeskonnatööd arendavaid ülesandeid ning püüdsime leida lahendusi õpilasesindustes tekkinud probleemidele. Selgitati ja tutvustati koosolekutüüpe ja kuidas koosolekut ette valmistada. Lõpetuseks tutvustati Eesti Õpilasesinduse Liidu
tegevust. Oli igati põnev ja asjalik koolitus.
Adriana Konsing
Õpilasesinduse liige, 10.c klassi õpilane

Põlva noored osalesid noortekonverentsil Lahe Koolipäev 2015
Juba iga-aastaseks traditsiooniks
kujunenud “Lahe Koolipäev” sai
toimuma ka sel aastal, tänavu
19. novembril Nokia kontserdimajas. Üritus “Lahe koolipäev”
toob õpilasteni võimaluse kuulata
kord aastas edukate Eesti
inimeste elulugusid ja nõuandeid.
Sel korral said õpilased pelga
ettekujutluse näiteks ettevõtjate
Priit ja Peeter Rebasest, Viljandi
kultuuriakadeemia lektori Sergei
Drõginist, välisministri Marina
Kaljurannast, epeevehkleja Erika
Kirpust, näitleja Mart Müürisepast.
Eeltoodud inimesed ja paljud
teised jagasid oma kogemusi
endale tee leidmisest ja oma elu pöördepunktidest. Külalisesinejad olid väga erineva
taustaga ja seetõttu kõnetasid publikut
erinevalt. Meie leidsime endale sobivatega
vaadetega inimesed ja panime nende öeldu
kõrva taha. Usume, et seda tegid ka ülejäänud
12 osalejat Põlvast, kes said sellest lahedast
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üritusest osa võtta tänu Põlva Avatud Noortekeskusele ja
Põlva Ühisgümnaasiumile.
Eriline tänu ka ürituse korraldajatele.
Liis Urman ja Maris Lutsar
12.a klassi õpilased

Meeldejääv päev Pärnus
24. novembri varahommikul kogunes palju muusikahuvilisi lapsi maakonna erinevatest koolidest
Edu keskuse parklasse, et sõita Pärnusse vaatama
muusikalist kogupere etendust „Peeter Paan ja valge
lind Wendy“. Bussisõit Põlvast Pärnusse kestis kolm
tundi, kuid vaatamata rohkele lumele ja tihedale
lumesajule, jõudsime õnnelikult Endla teatrimajja.
Etendus oli kaasahaarav ja naljakas. Selles räägiti
Peeter Paanist, kes elab oma sõpradega Eikunagimaal
ning võitleb koos indiaanlastega piraatide ning julma
kapten Konksuga. Kogu etendus oli täis laulu ja
tantsu ning püssipauke. Muusika oli lõbus ning
energiline, kostüümid toredad ja päris sarnased
multifilmi „Peeter Paan“ tegelaste riietusele. Peaosades mängisid Sander Rebane (Peeter Paan), Fatme
Helge Leevald (Wendy), Sepo Seeman (kapten Konks)
ja Ago Anderson (piraat). Kõik peaosalised mängisid
oma osa väga hästi, kuid eriliselt jäi meelde piraat
Ago Andersoni esituses, kes muutis etenduse hästi
naljakaks. Väga julgesti ja vahvasti mängisid Peeter

Paani sõpru ning indiaanlasi Pärnumaa koolide
lapsed.
Etenduse vaheajal said soovijad teatri kohvikus ette
tellitud ja kaetud laudade taga keha kinnitada. Kui
Peeter Paani lugu lõppes, ei hakanud me Põlva poole
sõitma vaid saime minna koos teatri töötaja Ilona
Smeljanskiga ringkäigule lavale ja lava taha. Saime
näha laval olevaid dekoratsioone, käisime grimmitoas,
kostüümide õmblemise ja dekoratsioonide ruumis ehk
aidas. Käisime ka lava all, kus meile räägiti, kuidas
lava pöörleb ja näidati, kust saavad näitlejad luugi
kaudu lava alla tulla ehk „kaduda“.
Pärnusse sõit oli meie muusikaõpetaja Ulvi poolt organiseeritud väga tore ettevõtmine. Lisaks sellele, et
saime nautida etendust, saime tutvuda Endla teatrimajaga ning valgustaja ja muusikalise kujundaja tööga.
See oli meeldejääv ning lahe reis.
Mona Jõema
4. klassi õpilane

TORE sai endale TOREvandi
Novembrikuu viimases ringitunnis liitus meiega
punane elevant nimega TOREvant. Üheskoos
arutlesime, miks on TORE sümboliks saanud elevant
ja missugused elevandi head omadused sobivad üle
kanda ka tugiõpilasele.
TOREvant on nüüd meiega igas ringitunnis.
Kokkulepe on selline – räägib ja jagab see, kelle käes
on parasjagu TOREvant.
TOREvandi igapäevane elukoht on A-213. Tule vaata
ja tee tutvust!
TOREvandi valmistas Veronika Grigorjev.
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Põlva ÜG TOREvant – TOREkate hea kaaslane
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Õppepäev “Meeled ja taju” teaduskeskuses AHHAA
1. detsembri hommikul kell 8.30 startisid 7.d kõik
õpilased Tartu poole. Ees ootamas hoopis teistsugune
koolipäev kui tavaliselt.
Veidi enne poolt kümmet olime teaduskeskuse
AHHAA ukse taga. Poisid jõudsid veel mõned korrad
elektriautot nöörist tirida kui meid juba kutsutigi
meid osalema õppepäeval „Meeled ja taju“.
Pärast lõpliku veendumist, et kõik raha lähebki
musta auku (esimene atraktsioon riietehoiu juures,
kus saab mündi keerlema panna), saime õppepäevaga
alustada.
Õppimise esimeses etapis saime selgeks, millised
meeleelundid meie kehas on ja kuidas meie erinevad
meeled töötavad. Iga meeleelundiga seoses tuli teha
mõni katse või panna proovile oma tasakaalu-,
kuulmis-, kompimis-, haistmis- ja maitsmismeel.
Näiteks tuli läbipaistmatusse kotti käsi pista ja
tunda, mis asjad seal sees on ja mõistatada, mis värvi
see asi on. Samuti nuusutasime erinevaid lõhnu
ja tegime tasakaaluharjutusi, testisime oma
maitsmismeelt kommisöömisharjutusega ja jälgisime
põlemiskatset.

Pärast väikest söögipausi hakkas mõnel õpilasel väga
huvitav, mõnel aga natuke paha. Niikaua kui räägiti
silma ehitusest ning näidati mudeli peal, kus asub
silma närv, pupill, sarvkest, võrkkest ja lääts, oli kõik
veel hästi. Kui aga kõigile jagati kummikindad,
skalpell ja seasilm (!), oli enamus õpilasi väga
ehmunud ja nii mõnigi ehk valmis põgenema.
Instruktsioonid, kuidas täpselt lõigata, saadud ja
esimene ehmatus ületatud, asusid kõik ettevaatlikult
tegutsema. „Miks meil koolis pole sellist tundi?“,
„Äge!“ kostus vahepeal ja vaid üks õpilastest otsustas
tegutsemise asemel vaid silmanurgast piiluda, mida
teised teevad. Sea silmadega lõpetanud, suundusime
vaatama teadusteatrit.

Järgnevalt toimus õppimine rühmatööna. 2 rühma
said ülesannetega töölehed, mille täitmiseks tuli
kõigepealt leida üles õige koht AHHAA erinevatest
saalidest. Ka sel korral panime proovile oma meeled –
viltuses majas ja tunnelis oma tasakaalumeele,
naeltega voodis katsetades oma kompimismeele.
Hasarti tekitas kiiruse peale nuppude vajutamine,
läbi selle toreda tegevuse said õpilased teada rohkem
oma nägemisulatuse kohta.

Seasilm skalpelliga pooleks ja uurima –
kus on lääts?

Etendus „Aju paljaks!“ keskendus illusioonidele ja aju trikitamisele. Vabatahtlikud
said olla katsejänesteks, üheskoos
harjutusi tehes ja oma aju pingutades
oligi märkamatult õppepäev lõpule
lähenemas. Päris viimaseks sai igaüks
nimetada, mis talle päeva jooksul
meelde jäi.
Oli tore päev!

Hetk õppepäevast – õppimine küll, aga ikka teistmoodi,
sest kõik meeled pandi tööle
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Kaasas käis ja mõtted pani kirja
7.d klassijuhataja asendaja
Veronika Grigorjev

Käivitasime heategevusprojekti “Edu Valem”
Põlva noored on olnud eriti tegusad ja alustanud
heategevusprojektiga “Edu Valem”. Sündmuse
käivitajateks on Põlva Ühisgümnaasiumi
õpilasesinduse noored ja Põlva noortekeskus, kes
plaanivad igakuiselt endale külla kutsuda tuntud
Eesti inimesi. Ettevõtmine Edu Valem toob
noorteni igal kuul külalisesineja, kes kutsutakse
noortega jagama oma seniseid elukogemusi,
õppetunde, tarkusi – ehk oma edu valemeid.
Sündmus toimub vestlusringi põhimõttel, et
hoida suhtlemist võrdsel tasandil ja et ka
huvilised tunneksid end vabamalt. Kohtumised
on osalejatele tasuta, kuid kohapeal ootab
annetuskast, kuhu saab jätta soovi korral veidi
raha, mis läheb heategevusse.
Esimesena andis kõigi vestlushuviliste suureks
rõõmuks nõusoleku oma osalemisega panustada
meie heategevusprojekti muusikajuht ja
näitlejanna Loore Martma, kes käis Põlvas
novembrikuu lõpus. Loore oli väga avameelne ja
siiras, tuues meie kohtumisele kaasa ka maitsva
koogi. Noored suhtlesid Loorega vestlusringis,
kus ta oli nõus kõigi küsimustele vastama. Loore
julgustas noori oma muredest rääkima ja
tegi omalt poolt kõik, et aidata lahti rääkida
erinevaid probleeme.

Heategevusprojekti “Edu Valem” korraldustiim on väga
tänulik, et selline imepärane naine oli nõus meie üritusele
stardi andma. Loodame, et meie järgmine külaline toob
endaga kaasa samasuguse mõnusa meeleolu, nagu seda
tegi Loore.
Aitäh kõigile osalejatele, kes tegid oma annetuse. Järgmiste kordadeni!
Maris Lutsar, PÜG Õpilasesinduse president
Annika Ladva, PÜG huvijuht

Põlva Ühisgümnaasiumi jõulunädala tegevused (14. - 22. detsember):
14.-22. detsember - Jõuluraadio (iga päev esimesel vahetunnil) ja söökla televiisoris
„Häid Pühi!“
14.–18. detsember – traditsiooniline Jõulupost. Postkast asub kantselei ees. Jõulupost on kõigile kooli õpilastele, õpetajatele ja töötajatele.
14. detsember – ülekooliline stiilipäev „Talveuni“. Stiilseimatele ÕE poolt ka üllatus.
16. detsember – kell 11.30-13.30 kooli sööklas Jõululaat. Registreeruda huvijuhi
juures hiljemalt 11. detsembriks.
18. detsember – kell 11.00 kooli aulas Jõulupidu (1.b kl; 2.kl; 4.kl)
18. detsember – kell 19.00–23.00 Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuses 9.-12. kl Jõulupidu
21. detsember – kell 8.45–13.00 kabinetis C-116 Jõuluvana kohvik - meeleolumuusika, jõuluvana fotonurk, kohvikunurk ja palju muud põnevat.
21. detsember – kell 17.00-20.00 kooli aulas 5.-8. kl Jõulupidu
22. detsember – kell 11.00 kooli aulas Jõulupidu (1.a kl ja 3. kl)

Kaunist jõulukuud kõigile!
23. detsember 2015 - 10. jaanuar 2016 jõuluvaheaeg!
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