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Direktor kiidab
väga hea õppeedukuse eest 2012/13. õa II veerandil järgmisi õpilasi:
2.a klass: Kaialiisa Kelt, Elisabeth Pehk, Artur
Johannes Prangel, Marleen Vasser, Caroly Viljamaa;
2.b klass: Randel Matthias Lepp, Marie Helena
Luude, Indrek Nemvalts, Sirelin Petersell, Mia Kristin
Prozes, Anna Maria Rõõmus, Sireli Salum, Katleen
Schmeiman;
3.a klass: Uko Hiid Laine, Siim Lepp, Priit
Luuk-Luuken, Kevin-Vladimir Soots, Rainer Vana;
3.b klass: Erki-Erik Kaupmees, Samuel Kolsar,
Karolin Laanjõe, Mihkel Liivago, Ranno Rahasepp,
Jan Markus Salum, Samanta Suitsik, Triinu Vijar;

4. klass: Kristin Kivioja, Johanna Laanoja, Kerten
Matto;
5.a klass: Kairiin Märtson, Karoli Villako;
5.b klass: Getter Lepp, Laura Noormets, Jaanika Seli;
6.a klass: Karina Kaldvee, Hanna Maria Laane;
6.b klass:
Piirsalu;

Herti Juhandi, Laura Nagel, Carmen

7.a klass: Triin Mirjam Tark;
8.b klass: Hanna Maria Rüütli;
9.b klass: Janet Ostra.

hea õppeedukuse eest 2012/13. õa II veerandil järgmisi õpilasi:
5.a klass: Robert Birnbaum, Kris-Ly Kannik, Helena

Kink, Katariina Kinnunen, Keitlyn Metsmaa, Sten
Naruson, Liis Peddai, Robin Põvvat, Ruben Pütt,
Lizette Raudnagel, Pamela Saarniit;
5.b klass: Raimond-Eric Jaanus, Brigita Kahre, Stella
Katškan, Eliise Kohala, Maarja Kongi, Greg-Mattias
Murumets, Brenda Ojatamm, Laura Sinkartšuk,
Gendra Vahtra;
6.a klass: Grete Aust, Hannes Jõgis, Mark Robin
Kalder, Laura Koitsaar, Gregor Kulla, Kertu Laanoja,
Liisbeth Michelson, Regle Raadik, Kerli Rand,
Krissandra Rebaste, Brigita Roger, Kristina Eliisa
Sulaoja, Karmen Zeiger, Gerryt Teos, Vanessa
Varend;
6.b klass: Brigita Joosing, Cornelia Kivi, Jessike
Koort, Katriin Kottisse, Andrea Kuzilov, Paul Marten
Luude, Arned Parman, Märt Pilliroog, Marie-Aliise
Pruus, Madli Rebane, Mariliis Vakk;
6.c klass: Tuuli Ilus, Maria Johanson, Eedi Jäger,
Marken Järv, Rutt Kahre, Laura-Liis Kütt, Merilyn
Lill, Kelli Nurm, Kadi Siilbek, Alfred Timmo, Teele
Utsal, Liisa-Maria Valvik;
7.a klass: René-Kristjan Jüriöö, Kristo Kooskora,
Greete Käsi, Reimo-Taavi Lõbu, Isabel Padumäe,
Kristin Protsin, Jane Sabal, Martin Šults, Krister
Vasser, Vairi Visnapuu;

7.b klass: Egert Aalde, Annabel Jaamaste, Helle Leis,
Kelly Mattus, Villu Serv, Rainer Toots;
7.c klass: Annabel Hakmaa, Triin Kikas, Liisi Anete

Mark, Triin Mägi, Mari-Mall Puksa, Sirly Sõmerik,
Criselle Tennosaar;
8.a klass: Rando Hinn, Mirjam Juhandi, Vanessa
Järv, Grete Kase, Delis Kruustik, Jordan Lavrikov,
Joonas Selgis, Marimal Tilk, Johanna Treier, Iris
Tähema, Taisi Utsal, Siim Valge;
8.b klass: Elerin Helde, Merit Kollom, Kätlin Koosapoeg, Marten Moro, Hanna- Katre Plato, Lota-Loviisa
Rohtla, Johanna Rüütli, Martin Tint;
9.a klass: Jürgen Adamson, Kerli Kaine, Deelia
Kuusnõmm, Mari-Liis Kõiv, Marge Käis, Sirje Maria
Lehestik, Taur Lillestik, Maris Lutsar, Ako Ojamets,
Sille Pragi, Crislyn Puik, Terje Russka, Stella
Rõbakov, Liis Urman, Katre Vares;
9.b klass: Kärt Kamja, Karin Kivisild, Iveete Leht,
Karin Orgulas, Hardi Põder, Silver Schmeiman,
Birgit Vana;
9.c klass: Helian Bleive, Roger Koosa, Reti Patrail,
Grete Sikk, Anna Simga.

Põlva maakonna koolide geograafiaolümpiaadil edukalt esinenud õpilasi:
8. detsembril 2012. a toimus Põlvamaa koolide geograafiaolümpiaad. Põlva ÜG õpilastest tublimad olid
7. klasside arvestuses: Triin Mirjam Tark I koht, Villu Serv III koht;
8. klass: Lota-Loviisa Rohtla II koht, Joonas Selgis III-IV koht, Mirjam Juhandi 5. koht;
9. klass: Taur Lillesti I-II koht, Otto Käo 5.-6. koht.
Gümnaasium: Anne Serv I koht, Katrin Pent II koht, Lumileid Hälvin 4. koht.
Õpilasi valmistasid olümpiaadiks ette õpetajad Krista Untera ja Katrin Savi.

Põlva maakonna koolide 10.-12. klasside saksa keele olümpiaadil edukalt esinenud õpilasi:
7. detsembril toimus Põlva Ühisgümnaasiumis Põlvamaa koolide saksa keele olümpiaad.
I koha saavutas Evelina Nuusberg, II koha Martin Kõiv, III koha Silja Savi, 4. koha Mihail Važnõi ja 5. koha Roland
Soosaar. Evelina Nuusberg pääses oma tulemustega vabariiklikusse vooru. Edu talle!
Õpilasi juhendas õpetaja Tiina Villako.

Paul Haavaoksa nimelisel luulekonkursil edukalt esinenud õpilasi:
Kaari Kallas (11.c) ja Mihkel Hakk (11.a) osalesid 5. detsembril Värskas toimunud Paul Haavaoksa nimelisel
etluskonkursil, kus mõlemad pälvisid 10.-12. klasside arvestuses laureaaditiitli.

Õpilasi juhendasid Annely Hindrikson ja Merle Pintson.

Arvutijoonistuste võistlusel Eesti - mereriik
edukalt esinenud õpilast ja õpetajat:

Keit Kurrik
Ka vee all on elu

EENETi 2012. a arvutijoonistuse võistluse teema oli sel
aastal Eesti - mereriik. Õpetaja Tiina Saago saavutas
juhendajate seas II-III koha, tema juhendamisel esitati
võistlusele 92 pilti, millest 16 jõudis lõppvõistlusele.
Põlva ÜG parima õpilasena märgiti ära kuni 10 aastaste joonistajate seas Keit Kurriku töö.
Täpsem info ja tulemused:
http://joonistaja.eenet.ee/konkurss/

TV 10 olümpiastardi maakondlikul etapil edukalt osalenud õpilasi:
Võrus toimunud TV 10 olümpiastardi maakondlikul etapil saavutasid meie kooli õpilased järgmisi tulemusi:
6.-7. klasside poisid: 60 m jooks I koht Kevari Ploompuu ja III koht Egert Aalde, kaugushüpe II koht Kevari
Ploompuu;
4.-5. klasside: 60 m jooks III koht Erko Vanahunt, kuulitõuge II koht Robin Põvvat;
6.-7. klasside tüdrukud: 60 m jooks I koht Laura Nage;
4.-5. klasside tüdrukud: 60 m jooks I koht Kelly Elias ja II koht
Kairiin Märtson.

Saalihoki sõpruskohtumisel edukalt osalenud õpilasi:
Teist aastat saalihokit harrastavad Põlva ÜG poisid Erik Bleive,
Morris Jallai, Kristo Kannik, Kristofer Kiudorv, ReimoTaavi
Lõbu, Kevin Hakk, Esko Vanahunt, Villu Serv, Ken Mikko
Vahtra, Jörgen Jõõgre, Egert Aalde, Rainer Toots pidasid
esimese ametliku sõprusmängu Tartu linna eakaaslastega ja
võitsid mängu 6:4. Järgnes trenn Tartu treeneri juhendamisel.

Põlva maakonna koolide 6.-9. klasside poiste korvpalli
meistrivõistlustel edukalt osalenud õpilasi:
6. detsembril 2012 toimusid Mesikäpa Hallis Põlva maakonna
koolide 6.-9. klasside poiste korvpallimeistrivõistlused. Põlva ÜG
võistkond saavutas II koha. Võistkonnas mängisid Karl-Markus
Jens, Elar Vanahunt, Carl-Erik Uibo, Hardi Põder, Tauno
Ploompuu, Silver Schmeiman, Aap Salumets ja Karl Kösta
Veskus. Treener Valeri Zlatin.
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Võrkpall on võrratu!
22. novembril toimusid Põlva Keskkooli võimlas
Põlva maakonna koolide 10.-12. kl 3T + 3P võrkpalli karikavõistlused. Meie kooli kaks võistkonda
alustasid võistlusteks harjutamist juba kolm
nädalat varem. Kolmel järjestikusel reedel saadi
nii mõnigi uus teadmine võrkpallist ja kogu see
harjutamine tasus ennast ära. Põlva ÜG II
võistkond (Reelika Poroson, Margit Vasser,
Merilyn Asi, Joanna Kungus, Sander Mandel,
Maiko Kiis, Karl-Magnus Rebane, Raiko
Rudissaar) mängis tublisti, kuid pidi kahjuks
tunnistama 3.-4. koha mängus Kanepi Gümnaasiumi I võistkonna paremust. Meie esimene võistkond
läks oma esimeses alagrupi mängus vastamisi
võistluste ühe tugevaima võistkonnaga, kelleks oli
Räpina ÜG. Vastu tuli võtta 2:0 kaotus ja poolfinaalidesse pääsemiseks tuli võita Kanepi
Gümnaasiumi II võistkonda, sellega saadi hakkama. Poolfinaal Kanepi Günaasiumi I võistkonna
vastu võideti ning taas tuli finaalis vastamisi
minna Räpinaga. Õpetaja/treenerina tuli teha paar
taktikalist muudatust ning mäng hakkas võtma
juba tõelise võrkpalli nägu. Esimeses geimis tuli
meil taas tunnistada Räpina paremust. Teises ja
kolmandas geimis saadi tõeline hoog sisse ning
enda eksimusi oli vähem. Publiku ning õpetaja

tormilisel kaasaelamisel hakkasid vastased rohkem
eksima ning mängu võit ja Põlva maakonna karikavõistluste tiitel kuulus auga Põlva ÜG I võistkonnale!
Võite enda üle uhked olla Maarika Asi, Mari Vaino,
Karin Orro, Ketrut Laskar, Alvar Tint, Kaupo Kollom,
Henri Hiiend.
Karin Vassil
kehalise kasvatuse õpetaja

Comeniuse projektikohtumine
2.-6. detsembrini viibisid Saksamaal Comeniuse
projektis osalevad õpilased. Kaasas olid ka õpetajad
Florika Kolbakova, Ülle Sarapik ja meie kooli
direktor Koit Nook. Projektikohtumise ülesanne oli
tutvuda teiste rahvaste ja kultuuridega.
Teekond algas kell 6.30 Põlva bussijaamast Tallinna
Lennujaama. Tallinnast edasi vahemaandumisega
Poolas ja sealt edasi Münchenisse. Münchenist
sõidutati õpilased taksoga Grafingisse. Grafingis
ootavad pered võtsid kõiki vastu väga lahkelt.

Esimene öö oli raske kõigile, sest võõras keskkonnas
kohanemine võtab aega. Järgmisel hommikul oli
kõigil koolis palju esimesi muljeid rääkida. Koolis
saadi tuttavaks teiste rahvustega. Tutvuti sakslaste,
hispaanlaste, türklaste ja slovakkidega. Koos tehti
palju ühiseid tegevusi. Külastati ka sakslaste koolitunde ja tutvuti nende koolikorraga. Ka Saksamaal
algas koolipäev kell 8.00 ja tund kestis 45 minutit.

Number 5 (54)

Lk 3

Kolmapäeva hommikul sõideti rongiga Münchenisse.
Enne seda jagati
õpilased
gruppidesse. Igale grupile määrati eraldi
giid, kes Münchenit
tutvustas.
Aeg a
jäi
ka
shoppamiseks.
Münchenis toimus
samal ajal ka suur jõululaat ja sealt sai osta väga
maitsvaid saksa maiustusi ja ka kõike muud.

Neljapäeval lindistati üheskoos laulu "Püha Öö". Iga
rahvus laulis seda omas keeles. Pärast seda oli
võimalik kõigil õppida seda laulu ka mõne teise
rahvuse versioonis. Õhtul toimus koolis disko.
Toidulaud oli rikkalik. Suurem osa sellest koosnes
magusast. Alguses laius tantsupõrandal küll vaikus,
aga hiljem olid tantsuhoos nii õpilased kui ka
õpetajad.
Reede hommikul jäeti oma majutaja ja tema perega
hüvasti ja asuti koduteele. Oma uute sõpradega on
meil võimalus jälle kohtuda aprillikuus, mil toimub
järgmine projektikohtumine Ubeda linnas,
Hispaanias.
Mari-Mall Puksa
7.c klassi õpilane
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Kadripulm
23. novembri õhtupoolikul kogunes
Mesikäpa Halli juurde Põlvas üks
kummaline seltskond- soliidse
välimusega naispastor, kes vaatamata suurtele prillidele ei suutnud

külalisi oli veelgi juurde tulnud.
Külalisteks olid Põlva Memmed Tiiu
Kiudorvi juhendamisel, Kõivokõsõ
Vastse-Kuustest
ning esindaja Põlva
folklooriansamblist
Käokirjas. Samuti ei
puudunud pillimees,

lunastada.
Enne äraminekut said kõik veel

tanutamine

peategelased kadrijooksul
nägudel vahet teha, suure kõhuga ja
uhkete vuntsidega peigmees, tagasihoidlik ja kaunis pruut ning kirju
kamp muid tegelasi, nooremaid ja
eakamaid, kes kõik olid minemas
Moostesse Kadripulma, mille korraldajaks CIOFF Eesti Noortekoda
(Sandra Suurkask, Laura Liinat ja
Kati Taal). Väheke ootamist nende
järgi, kes kohale ei jõudnudki ja

kelleks oli Mart
Ki rot ar
MT Ü
Lõõtspilliseltsist
ning loomulikult
pulma peategelased, kelleks olid Põlva Ühisgümnaasiumi õpilased. Tänu Maret Aruojale
oli kultuurimajas
ka laud kaetud, nii
et pulm võis alata.

vitsaga tervist ja õnne tagumiku
peale ja läbi pulm selleks korraks
jälle oligi. Aitäh Katile, Sandrale,
Laurale ja kõigile asjaosalistele
toreda ürituse eest. Loodame, et see
kujuneb traditsiooniks.

Esmalt jagati rollid
ning seejärel läks
pulm
edasi
nii
nagu see kirjade
järgi vanal ajal

pruut ja peigmees

„käod“ Mia ja Marie
läkski sõit lahti. Tee peal korjati
pulmalisi veelgi peale ning peagi
olimegi Moostes. Kuna plaanis oli
järgida Kadripäeva traditsioone, siis
pimeda saabudes toimuski esmalt
kadrijooks, mille käigus koguti
head-paremat pulmalauale.
Kui me, kadrijooksikud, Mooste
kultuurimajja jõudsime, nägime, et
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aset leidis- kosjaskäik, tanutamine,
laulatus, korduvad
pruudiröövid, laulud ja tantsud. Igal
poolja
t ä ist unni l
kukkusid
k a k s
„kägu“ (Mia Kristin ja Marie
Helena), et teada anda seda,
et aeg ruttab ning ükski asi
ei kesta igavesti. Et
„kägudel“ pooltunni ja täistunni vahel igavaks ei
läheks, värbas Kati nad
külalistelt asju näppama, et
oleks peo lõpus, mida välja

Florika Kolbakova
Põlva Ühisgümnaasium

pulmalised

Kes? 11.b klass

Kus? Jääajakeskuses

Jääajakeskus annab aimu, kust me tulime, kus me
oleme ja kuhu oleme teel. (Anete)
Keerulised asjad said lihtsamini mõistetavateks. (Anett)
Tekkis kindlasti parem ja terviklikum pilt jääajast ja
nendest tingimustest, mis siis Maal valitsesid. (Katrin)
Saime aimu jääkilbi ulatusest, mis jääajal maad kattis.
(Kaarel)
Meeldis keskuse iseärasus eksponaatide näol. Tavalistes
muuseumides on tekst+pildid, kuid Jääajakeskuses on
helilisi eksponaate, isekatsetatavaid mudeleid jne.
(Monica)
Mulle meeldisid filmid, mida erinevates saalides näidati.
Eriti huvitav oli jälgida jääpanga lagunemist. (Betti)
Sain tunda end kiviheitmismängus tõelise Kalevipojana.
(Siim)
Tänapäevase elu osakonnas meeldis mulle eksponaat,
kus jalgrattaga sõites tekkis elekter ning ekraanile
ilmus tekst inimkonna tähtsamate avastuste kohta. Kui
ratta pedaale enam ei tallatud, kadus ka elekter ja
seetõttu ka tekst. (Kajali)

Millal? 26. novembril

Minu arvates on Jääajakeskuses vaatamist ja kuulamist nii suurtele kui väikestele. Väikesed said näiteks
koopas olevas liivakastist otsida „eelajalooliste“ loomade konte ja seintele teha koopamaalinguid. (Karmen)
Väga lahe oli näha jääajal elanud loomade topiseid
(makette) nende reaalses suuruses. (Hanna)
Mind vapustas kõige rohkem mammuti suurus, näha,
millisele gigantsele elukale meie esivanemad vastu
hakkasid. (Marken)
Sain teada palju huvitavaid fakte jääajal elanud loomadest - näiteks mammutil oli ainult 4 hammast! (Eliis)
Sellel keskusel on mõnus disain ja ta on loogiliselt
sisustatud. (Karmen)
Kui on soov astuda üks suur samm ajaloos tagasi ning
kohtuda mammutitega, kes elasid Eestimaa pinnal
11000 aastat tagasi, siis just Jääajakeskus on see koht,
kus Sa saad seda teha! Jääajakeskus pole ainult
ajaloohuvilistele, see on kõigile! (Merlin)

Värskas etlemas
Kaari Kallas (11.c) ja Mihkel Hakk (11.a) osalesid
5. detsembril Värskas toimunud Paul Haavaoksa
nimelisel etluskonkursil.
Alustasime oma teekonda Värskasse 5. detsembril
natuke enne kümmet Paul Haavaoksa nimelisele etluskonkursile. Õpetaja Merle Pintson autoroolis ja mina
koos Mihkliga taga istumas. Jõudsime Värska gümnaasiumisse juba päris varakult. Naljatasime veel, et keegi
vist ei tulegi osalema ja ainult meie oleme kohal. Tasapisi hakkasid ka teised osalejad kohale ilmuma ning
lõpuks kell 11 alustasime. Enne esinemist pidi
tõmbama ka loosi, et teada saada oma järjekorranumber. Algul esinesid 4.-6. klasside õpilased, neid oli
päris palju aga kõik luuletused olid nii lühikesed, et aeg
läks väga kiiresti. Siis tuli väike paus sisse, kus meie
Mihliga korda mööda harjutasime ning end kindlalt
tundes tagasi aulasse läksime. Järgmisena esinesid
7.-9. klasside õpilased. See aeg, mil ka nemad esinesid,
läks väga kiiresti ja mida lõpule lähemale, seda rohkem
närv mul sisse tuli, aga Mihkel istus kõrval nagu vana
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rahu ise. Ja lõpuks tuli meie kord, 10.-12. klasside
luuletused. Ega ma täpsel ei mäleta, mitmendad olime
aga enne mind esines Mihkel oma luuletusega. Tema sai
muidugi väga hästi hakkama ja seisis seal publiku ees
väga vabalt. Lõpuks tuli ka minu kord ja kui siis seal
ees sai ära oldud, tekkis suur kergendus ja hea meel, et
kõik ikka hästi läks. Just nii nagu ise olin tahtnud!
Peale esinemist saime süüa, meile pakuti kartulit,
frikadellikastet ja toorsalatit. Tee kõrvale oli veel ka
saiakest. Kõhu saime ilusasti täis ning siis oli juba hetk,
kus pidime tagasi aulasse minema, et teada saada
tulemused. Seekord oli autasustamine veidike teistmoodi, igast vanuseastmest valiti välja 3 laureaati.
Mina ja Mihkel saime 10.-12. klasside arvestuses
mõlemad laureaatideks. Selle üle oli meil endil ja meie
õpetajatel hea meel. Tahaks tänada veekord õpetaja
Merle Pintsonit ja Annely Hindriksoni, et nad meid nii
hästi juhendasid!
Kaari Kallas
11.c klass õpilane

Õppekäik Tartu Ülikooli Eesti Geenivaramusse ja Chemicumi

4. detsembril külastas grupp
12. klasside õpilasi Tartu Ülikooli
Eesti Geenivaramut. Meid võttis
vastu Geenivaramu teabejuht
Annely Allik, kes tutvustas teadusasutuse ajalugu ja olemust.
Tegemist on populatsioonipõhise
biopangaga, kus tegutsevad maailmas väga hinnatud teadlased.
Praegu kuulub Geenivaramusse
51 535 geenidoonorit ning kogutud
andmed loovad võimaluse läbi viia
tähtsaid teadusuuringuid eestlaste
tervise kohta. Iga isiksuse tüüp on
kinni tema geenides. Kõik inimesed
on geneetiliselt 99 % sarnased ning
järgijäänud 1 % teebki meid
erinevaks. Põhjaliku ülevaate geeniproovide hoidmisest tegi laborant
Steven Smit. Geeniproove hoitakse
biohoidlates, kus asuvad suured
tünnid, mis on täidetud vedela
lämmastikuga. Biohoidlate tünnid

on 6 kihilised,
igas kihis on pinalid
ning
seal
hulgaliselt hoitavad 30 milliliitrised geeniproovid
asuvad vähemalt
-135 (enamasti 196) kraadi juures. Veel saime
ülevaate
geeniproovide põhjalikumast uurimisest, kus teadur
Viljo Soo näitas,
mil moel geeniproov geenikaardile saab. Selleks
tehakse DNA järjestikuse kindlaksmääramine ehk sekveneerimine.
Selleks kulub vähemalt 2-3 nädalat
ning ühe DNA kindlaksmääramine
maksab ligikaudu 5 tuhat eurot.

juttu oma lõputööst, kus ta uurib,
kui kiiresti ning millise intensiivsusega erinevad ravimid rakumembraani läbida suudavad. Seejärel kohtusime veel erinevate
teaduritega, kes rääkisid, kuidas
hiired abistavad teadlasi inimestel
avalduvate keeruliste haiguste nagu
Parkinsoni tõbi arenemismehhanismi avastamise ja ravimise osas.
Päev oli väga huvitav ja silmaringi
avardav. Igaüks sai kindlasti aimu
sellest, kuidas temale sobiks geenitehnoloogia või keemia õppimine.
Minu jaoks oli kindlasti kõige
põnevam see, kui kõrgel tasemel
tehakse meil Eestis teadust ning kui
palju on võimalik tänu erinevatele
geeniuuringutele enda tervise kohta
teada saada. Ootan põnevusega juba
enda geeniproovi võtmist ja
tulemuste teada saamist.

Geenivaramu külastamine
andis
meile
kõigile kindlasti väga
põnevat uut informatsiooni ja mõtlemisainet.
Pärast
Geenivaramu
külastamist registreerisin ka end geenidoonoriks.
Teisena
peatusime
Tartu Ülikooli Chemicumis. Alustuseks tehti
meile põhjalik ülevaade
Tartu Ülikooli sissesaamisvõimalustest ning seejärel
kuulasime ühe magistrandi põnevat

Anett Numa
12.b klassi õpilane

ÕE öö
ÕE ÖÖ ehk õpilasesindajate ööbimisega koosviibimine koolimajas tõi seekord kokku 18 õpilasesindajat, kelle uni jäi ööl
vastu 13. ja 14. detsembrit õige lühikeseks. Mis siis toimus?
Õhtu algas kooli õppeköögis ühise pannkoogi küpsetamisega ning
sellele järgneva pannkookide söömisega. Pannkoogimoosiga varustas õpilasesindajaid ÕE president isiklikult. Pärast pannkooke
sobisid äratuseks mõned ergutavad meeskonnamängud, seejärel
tutvuti üksteisega lähemalt ning joonistati igast kohalolijast
ÕE-näoraamatu jaoks uus pilt. Esimene ühine töisem ettevõtmine
käsitles rühmatööna teemat „Hea õpetaja ja hea õpilase tundemärgid“, umbes südaöö paiku lõpetasid õpilasesindajad oma jõulunädalasse kavandatud teemapäeva ettevalmistamise. ÕE ÖÖ sisse
mahtus veel 2 strateegiamängu, mis hoidsid põnevust kuni
hommikusöögini. Hommikueine eest seisid hea taaskord kooli kokatädid ja Kaja. Õpilasesindajad ööbisid kaasatoodud madratsitel,
mahtudes sõbralikult ära B-maja III korruse kahte klassiruumi.
Jaana Aedmäe
ÕE tänab kooli sööklat ning soovib kõigile HÄID JÕULE!
Huvijuht
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Jõululaat
Neljapäeval, 13. detsembril kella poole
ühe ja kolme vahel toimus koolis sööklas õpilaste jõululaat. Jõululaadast on
kujunenud kooli traditsiooniline jõuluüritus, mis meelitab kokku rohkelt
rõõmsameelseid müüjad ning veel
rohkem õpilastest, õpetajatest ja koolitöötajatest ostjaid.
Ka sellel aastal oli laadal müüjaid
umbes 70 ringis ning kaubavalik sama
kirev kui kusagil Türgi turul: lisaks
magusatele suutäitele (piparkoogid,
vahvlid, küpsetised) võis turul osta ka
mitmesuguseid ehteid, jõulukaunistusi, küünlajalgu ning isegi erinevaid
dvd- mänge. Kaubaks läkski enamvähem kõik, kuid tundus, et enam
osteti õpilaste valmistatud küpsetisi.
Oma esindusega olid PÜG-i jõululaadal väljas ka minifirma „Taaralill“
esindajad, kelle tootevalikus olid
seekord suured isevalmistatud ümmargused jõuluvalgustid.
Aitäh kõigile jõululaada müüjatele ja
ostjatele! Head valmistumist
2013. aasta PÜG-i jõululaadaks!
Jaana Aedmäe
Huvijuht
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