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Direktor kiidab
väga hea õppeedukuse ja eeskujuliku või hea käitumise eest 2013/14. õa II veerandil järgmisi õpilasi:
2. klass: Mona Jõema, Karoliina Kets, Deisi Kruustik,
Lisbeth Lepp, Merili Nagel, Laura Nemvalts, Karl
Peetso, Anette Maria Soekarusk, Timo Rasmus
Tammeorg, Richard Uibo;
3.a klass: Kaialiisa Kelt, Karl Oliver Kurusk,
Andreas Paabut, Elisabeth Pehk, Peeter Pragi, Artur
Johannes Prangel, Marleen Vasser, Caroly Viljamaa;
3.b klass: Priit Leppik, Indrek Nemvalts, Sirelin
Petersell, Mia Kristin Prozes, Anna Maria Rõõmus,
Sireli Salum, Katleen Schmeiman;
4.b klass: Ranno Rahasepp, Jan Markus Salum,
Samanta Suitsik;

5. klass: Johanna Laanoja, Indra Liz Nemvalts;

6.a klass: Helena Kink, Kairiin Märtson;
6.b klass: Getter Lepp, Kristi Lodeson, Laura
Noormets, Laura Sinkartšuk;
7.a klass: Herti Juhandi, Carmen Piirsalu, Gerryt
Teos;
7.c klass: Hanna Maria Laane;
8.a klass: Andra Rahasepp, Triin Mirjam Tark;
9.a klass: Mirjam Juhandi, Marimal Tilk;
9.a klass: Hanna Maria Rüütli.

hea õppeedukuse ja eeskujuliku või hea käitumise eest 2013/14. õa II veerandil järgmisi õpilasi:
5. klass: Taavi Ilves, Rainer Jüriöö, Kenno Kallastu,

Kristin Kivioja, Kristin Kooskora, Kerten Matto,
Indra Liz Nemvalts, Anete Saar, Hanna Lora Traagel;
6.a klass: Kelly Elias, Kris-Ly Kannik, Helena Kink,
Katariina Kinnunen, Kairiin Märtson, Sten Naruson,
Liis Peddai, Robin Põvvat, Ruben Pütt, Lizette
Raudnagel, Pamela Saarniit, Karoli Villako;
6.b klass: Raimond-Eric Jaanus, Brigita Kahre, Stella
Katškan, Maarja Kongi, Kris-Norman Lavrikov,
Greg-Mattias Murumets, Brenda Ojatamm, Jaanika
Seli, Gendra Vahtra;
6.c klass: Anna-Stiina Hindriksoo, Kadi Sudomoikina;
7.a klass: Grete Aust, Kertu Laanoja, Paul Marten

Luude, Pilleriin Maidla, Liisbeth Michelson, Laura
Nagel, Märt Pilliroog, Karmen Zeiger;
7.b klass: Andre Adamson, Laura Koitsaar, Karmen
Mikk, Arned Parman, Kadi Siilbek;
7.c klass: Maria Johanson, Karina Kaldvee, Cornelia

Kivi, Jessike Koort, Laura Pendla, Regle Raadik,

Brigita Roger, Kristina Eliisa Sulaoja;
7.d klass: Tuuli Ilus, Eedi Jäger, Marken Järv, Rutt

Kahre, Jaanus Peeter Rüütli;
8.a klass: Morris Jallai, René-Kristjan Jüriöö, Kristo
Kannik, Kristo Kooskora, Karina Käo, Reimo-Taavi
Lõbu, Helen Piir, Kristin Protsin, Krister Vasser;
8.b klass: Egert Aalde, Annabel Jaamaste, Pilleriin

Koor, Helle Leis, Stella Maasik, Kelly Mattus, Villu
Serv, Sander Tomson;
8.c klass: Annabel Hakmaa, Mari-Mall Puksa, Sirly
Sõmerik, Criselle Tennosaar;
9.a klass: Vanessa Järv, Dag Gandalf Kommusaar,
Delis Kruustik, Jordan Lavrikov, Joonas Selgis, Iris
Tähema, Taisi Utsal;
9.b klass: Elina Amon, Elerin Helde, Merit Kollom,

Kätlin Koosapoeg, Marten Moro, Hanna- Katre Plato,
Lota-Loviisa Rohtla, Johanna Rüütli;
9.c klass: Rando Hinn.

maakonna inglise keele online viktoriinil edukalt osalenud õpilasi:
Maakonna inglise keele online viktoriinil saavutasid meie kooli võistkonnad 1. koha (Triin Mirjam Tark,
Criselle Tennosaar, Mari-Mall Puksa) ja 2.-3. koha (Egert Aalde, Reimo Taavi Lõbu, Tanel Marran). Õpilasi
juhendas õpetaja Ülle Sarapik.
gümnaasiumiastme saksa keele olümpiaadil edukalt osalenud õpilasi:
6. detsembril toimus Põlva maakonna saksa keele olümpiaad gümnaasiumiastmele. Põlva ÜG õpilastest
saavutas I koha Katrin Pent (12.b klass), II koha Sigrid Salomon (12.a klass), III koha Silja Savi (11.c klass)
ja 4. koha Roland Soosaar (11.a klass). Õpilasi juhendas õpetaja Tiina Villako.
geograafiaolümpiaadil edukalt osalenud õpilasi:
Põlvamaa geograafiaolümpiaadil sai 7. klasside arvestuses meie kooli parimana 5. koha Herti Juhandi.
8. klasside arvestuses saavutas I koha Triin Mirjam Tark, 6. koha Kristo Kannik ja 7. koha Villu Serv.
9. klasside arvestus sai II koha Hanna Maria Rüütli, 4. koha Joonas Selgis, 5. koha Hanna-Katre Plato,
6. koha Mirjam Juhandi, 7. koha Marimal Tilk, 8. koha Dag Gandalf Kommusaar.
Gümnaasiumi arvestus sai I koha Katrin Pent, II koha Dora Uibo, 4. koha Kadri Petersell, 5. koha Inge-Marit
Tigas.
Õpilasi valmistasid olümpiaadiks ette Katrin Savi ja Krista Untera.
Põlva maakonna koolide 10.-12. klasside 3T+3P võrkpalli võistlustel edukalt osalenud õpilasi:
6. detsembril toimusid Räpina Ühisgümnaasiumis Põlva maakonna koolide 10.-12. klasside 3T+3P võrkpalli
võistlused. Võistlustest võttis osa 6 võistkonda, meie kooli esindas kaks võistkonda. Lisaks oli kaks võistkonda
Kanepi Gümnaasiumist ja kaks võistkonda Räpina Ühisgümnaasiumist.
Esikolmik kujunes järgnevaks:
I koht Räpina Ühisgümnaasiumi I võistkond
II koht Kanepi Gümnaasiumi I võistkond
III koht Põlva Ühisgümnaasiumi I võistkond
Põlva ÜG I võistkonnas mängisid Mari Vaino, Karin Orro, Ketrut Laskar, Andra Villems, Henri Hiiend,
Karl-Magnus Rebane, Maiko Kiis, Siim Villako.
Põlva ÜG II võistkond sai 5. koha. Võistkonda kuulusid Anna Simga, Mari-Liis Kõiv, Sille Pragi, Laura Turba,
Andre Kukk, Raido Kõiv, Pent Puksand.
Põlva maakonna koolide 6.-9. klasside korvpalli meistrivõistlustel edukalt osalenud õpilasi:
5. detsembril toimusid Mesikäpa Hallis Põlva maakonna
koolide 6. - 9. klasside poiste korvpalli meistrivõistlused.
Meie koolinoored (Elar Vanahunt, Peter Gabriel Änilane,
Vairo Kotkas, Karl-Markus Jens, Timm Rainer Maidla,
Marken Järv, Mathias Rebane, Alfred Timmo) võistlesid
terve päeva jooksul visalt võites Põlva KK ( 20-10), Orava
PK (12-4), Kanepi KK (23-13), Saverna PK (16-4), VastseKuuste (14-11). Kaotus tuli vastu võtta viimases mängus
Räpina ÜG (6-32). Teine koht ja hõbemedal!!! Poiste
treener on Valeri Zlatin. KIITUS!
Vabariiklikul SPORTSLAND 3+3 korvpalli festivalil edukalt osalenud õpilasi:
Kolm võitu ja kaks kaotust. Nii võiks lühidalt kokku võtta meie kooli
6.- 7. klassi korvpallurite esinemist Vabariiklikul SPORTLAND 3+3
KORVPALLI FESTIVALIL, mis toimusid 12. detsembril Paide uhkes
uues E-Piim Spordihallis. Meie kooli esindasid tüdrukud (Selma
Rein, Teele Utsal, Tuuli Ilus, Maarja Kongi) ja poisid (Alfred Timmo,
Marken Järv, Mathias Rebane, Cristofer Viilop). Tüdrukud alustasid
turniiri lennukalt, võites oma alagrupi ja pääsesid mängima nelja
parema hulka. Edasi nii ladusalt ei läinud kaotasime mõlemad
mängud ühe punktiga ja kokku võttes neljas koht. Poisid kaotasid
alagrupis ja langesid 9.-12. koha mängudele, kus võitsid kõik
vastased. Seega 9. koht. Mänguga võis rahule jääda, aga visketabavus andis soovida! Medalid olid käe ulatuses! Sellegi poolest KIITUS!
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arvutijoonistusvõistlusel edukalt osalenud õpilasi:
Põlva ÜG õpilastest osales 2013. a arvutijoonistusvõistlusel „EENet 20“ väga edukalt Herti Juhandi (7.a
klass), kelle pilt „Metsakaamera toob looduse koju“
märgiti ära 11.-13. aastaste joonistajate vanuserühmas.
Herti juhendaja oli õpetaja Tiina Saago. Võistluse
korraldas EENet koos Hariduse Infotehnoloogia
Sihtasutusega.
Kokku osales Põlva ÜGst 73 õpilast. Teiste võistlustöödega saab tutvuda lehel http://joonistaja.eenet.ee/

Herti Juhandi töö “Metsakaamera toob looduse koju”

Pärijata pole pärandit
6. detsembril toimus Eesti Rahva Muuseumi näitusemajas koolidevaheline joonistusvõistlus. Võistlejate
ülesandeks oli joonistada pilt, millel oleks kujutatud üks ERMi näitusel olev ese, muster, pilt vms omal valikul.
Võistluse tulemused selgusid kohapeal. Meie kooli esindasid Aurora Vierland, Diana Kool, Mihkel Tirp,
Gregor Kulla, Karin Kivisild, Karin Orgulas ja Katrin Toom.
Kolmes vanuserühmas oli esindatud 25 kooli ja 97 õpilast. Aurora V., Gregor K. ja Karin O. said oma vanusegrupis eripreemia. Õpilasi juhendas õpetaja Anneli Kaasik.
Oli huvitav ja loominguline päev.
Anneli Kaasik
kunstiõpetuse õpetaja

Karin Orgulas

Aurora Vierland
Gregor Kulla
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India nädal
Igal sügisel toimub meie koolis maailmateemaline
nädal. Selle projekti eestvedajaks on õpetaja Florika
Kolbakova. Maailmateemalise nädala raames
korraldavad gümnaasiumi sotsiaalklassid erinevatele klassidele ja ka õpetajatele mingi kindla riigi
teemalisi tunde, kus tantsitakse, loetakse muinasjutte, vaadatakse filme jne. Maailmateemaline nädal
toimub meil juba kolmandat aastat, esimesel aastal
oli teemaks Afganistan, teisel Aafrika ja sel aastal
India. India nädal toimus 18.-22. novembril.
Selle aasta tegevused olid muinasjutu lugemine ja
seejärel muinasjutu põhjal joonistamine, sendilaat,
mille tulu läks Aafrika lastele, tantsimine, käemaalingud, India sari selgapanemine, Bollywoodi
filmide vaatamine, plakatite tegemine, lisaks käisid
ka külalisesinejad Kill Baba ja Sven Blehner.

Asjade hind pidi kindlasti olema alla ühe euro. Kogu
tulu läks Aafrika lastele vajalike esemete ostmiseks.
India-teemalist tantsu esitati ja õpetati 6. klassidele.
Kõigepealt said õpilased vaadata videot, kuidas
tegelikult Indias tantsitakse, seejärel nägid nad,
millist tantsu nemad õppima peavad. Tants, mida
õpiti, oli kergem, kui videol nähtu, kuna nii kiireid
liigutusi pole võimalik 45 minutiga selgeks õppida.
Pärast vaatamist said õpilased ka ise samm-sammult
tantsu õppida. Kui tants selge, said vabatahtlikud
laval ka oma kaasõpilastele esineda. Õpilased ei
häbenenud, seega oli lava peal esinejaid palju.

Muinasjuttu loeti ette 1.-5. klassidele. Õpilastele
loeti India muinasjuttu, mille peategelasteks olid
prints ja printsess, ja jutustuse põhjal joonistati
hiljem pilt. Õpilastele tutvustati natuke India
kultuuri ja räägiti ka India nädalast üldiselt.

Indiateemaline tants

8. klassidega tehti käemaalinguid. Õpilastele tutvustati indiapäraseid käemaalinguid. Piltidest inspiratsiooni saades joonistati paberile käe kuju, seejärel maaliti
sinna peale. Pärast maalimist lõigati käe kuju paberilt
välja.

Muinasjutu lugemine

Sendilaat korraldati 1.-4. klassidele. Lapsed tõid
kodust oma mänguasju, mida neil enam vaja pole,
kuid mis on korralikud ja kasutuskõlblikud.
Ostjateks olid laste enda klassikaaslased. Sendilaada
põhimõtteks oli see, et igaüks võis saada endale uue
mänguasja, mis teisele ei pruugi enam oluline olla,
samas sai ka Aafrika lastele heameelt valmistada.

Käemaalingute tegemine

Sendilaat
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9. klassidele õpetati, kuidas panna selga India sari.
Eeltööna oli vaja kõigepealt leida üldse sari, mida
näidisena kasutada, see saadi õpetaja Anne-Liis
Tamme käest. Õpilastele näidati tutvustavaid videoid,
kus kanti sari, et nad saaksid ülevaate, kuidas
riietuvad inimesed Indias ja kas selle selga panemine
on nii kerge, kui tundub. Vabatahtlikud said proovida
teistele sari selgapanemist ja ka seda, mis tunne on
seda ise kanda.

Meil käis ka kaks külalisesinejat, kes on mõlemad
elanud mingil perioodil oma
e lu s In d i as . E si m e se ks
külaliseks oli Sven Blehner.
Sven on pärit Kesk-Eestist,
hetkel elab Tartus. Ta kolis
2005. aastal Indiasse ja elas
seal kuni aastani 2011. Indiasse kolis ta peamiselt religioossetel põhjustel. Sven pidas
kahetunnise loengu gümnaasiumiklassidele. Hiljem rääkisime temaga ka meie India
nädalast ja mida tema sellest
arvab. Maailmanädala mõte
meeldis talle, kuna see õpetab
tolerantsust ja sallimist meist
erinevate inimeste ja kultuuride vastu.

kui ka nn agressiivset käitumist. Kokkuvõttes saime väga hea ülevaate Indiast ja
usun, et paljudel tekkis pisike soov ise
seda imelist ja huvitavat maad külastada.
Mõne õpilase kommentaarid seoses India
nädalaga:
Maailmanädalate korraldamine on väga
hea idee ning tõesti põnev ja huvitav. Väga
tore, et kool korraldab meile selliseid üritusi. (Kristi, 11.c)
Väga äge, saab teada erinevate maade
elust, kultuurist ja kommetest, päris lõbus
on ka isegi, saab naerda ja nutta. (Roland,
11.c)

Eelmisel aastal ma väga kaasa ei löönud
tegemistega, see aasta on hea meel, et saab
osaleda ja aidata. Võiks olla edasi, annab
Sven Blehner ja Sandra Hurt
tunde, et saab aidata, õpetab raha
väärtustama, tolerantsust ja austust. (Edith, 11.c)
Teiseks külaliseks oli Kill Kaare ehk India laste Vaheldusrikas, põnev, meeldib. (Lauri, 10.c)
poolt saadud nimega Kill Baba. Tema esimene käik
Indiasse oli 1996. aastal. Esimene kord Indias oli Lahe, vaheldus tavatundidele. (Rauno, 10.c)
tema jaoks kohutav. Nimelt valisid nad Indiasse
minekuks kõige kuumema kuu - juuni. Varjus oli
kuumakraade ligi 50. Peale esimest käiku tundis ta
siiski suurt huvi India vastu ja on nüüdseks käinud
seal väga mitmeid kordi. Loengus rääkis Kill
õpilastele lähemalt India prügist ja muusikast. Kill
õpib ise Indias ühes pisikeses muusikakoolis
mängima India trumme ning mängis ka loengus
olijatele paar lugu trummidel. Indias on rahvuspillide mängimine nn välja suremas, mistõttu
maksab valitsus muusikakoolides pilliõppe kinni. Ka
meie, eestlased, saaksime minna tasuta Indiasse
rahvuspille õppima nii, et makstakse kinni õpe ja
Õnnelikud India nädala üle
elukoht. Saime teada ka, et eestlaste tagasihoidlikkusega Indias hakkama ei saa, kuna sealne
Sandra Hurt
rahvamass ja temperament soosivad nii trügimist
11.c klassi õpilane

Abituriendid—doonorid
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Meie, 12.b klassi õpilased Birgit, Stiina, Sten ja Karmen,
käisime 16. detsembril Põlva haiglas verd andmas.
Varasemalt on meie klass jõulude-eelsel perioodil
heategevuslikus korras teinud omapoolse abipakikese
Võru loomade varjupaigale või annetanud raha puuetega
laste toetuseks. Sedakorda leppisime kokku, et ei tee
rahalisi annetusi, kuid kuna advendiajal on tore
heategusid teha, siis otsustasime annetada verd
abivajajatele.
Kui esmaspäeval teise tunni ajal suundusime haigla
poole, siis tee pealt haarasime kaasa ka Steni, kes oli
kohe valmis tulema verd andma, pikemalt mõtlemata.
Meiega oli kaasas ka Eleriin, kuid kuna ta oli olnud
haige, siis seekord ei saanud ta verd anda.
Seega - kõik täiskasvanud, täisealised terved õpilased,
minge verd andma! (Kaasa ID-kaart). Iga doonor on
oluline ja Sa võid päästa kellegi elu!
Karmen Tigas
12.b klassi õpilane
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9.b klass loomastiku mitmekesisust uurimas
21. novembril osalesid 9.b klassi
õpilased Tartu Ülikooli Loodusmuuseumi õppeprogrammis
„Loomastiku mitmekesisus“.
Loodusmuuseumis oli meie
juhendajaks Külli Kalamees, kes
päeva sissejuhatuseks tutvustas
loomariiki konnadest imetajateni.
Saime teada fakte Eestis elavate
loomaliikide kohta. Meelde jäi
näiteks see, et Eestis elab 11

tähtsamaid j oo ni. Se e j äre l
võrdlesime kolme erinevat limust.
Meie võrdlusesse kuulusid piklik
jõekarp, järve ematigu ja sarvtigu.
Pärast sellist võrdlemist ja
paigutamist arvan, et tunneksin
nii mõnedki neist looduses ära ja
oskaksin neil vahet teha.
Järgmisena tegime kindlaks
erinevate loomade karvkatted
katsumise ja nuusutamise meetodil .See töö sujus meil lihtsalt,
kuigi me ei tundnud esmalt ära
hundi karva ja ajasime segamini
metssea ja karu karvkatted. Eks
midagi pidi ka valesti minema,
et oleks, millest õppida. Selles
töötoas vaatlesime ka mikroskoopide abil kolme eset. Meie
rühma valituteks osutusid sulg,
vapsik ja söödav südakarp.
Neid tuli kirjeldada ja hiljem ka
joonistada.

konnaliiki ja 65 liiki imetajaid,
kellest kõige arvukamad on
närilised. Eesti vetes elab
vaalade sugukonda kuuluv
pringel. Seejärel jagunesime
rühmadesse ja hakkasime ise
seal väljapandut uurima.
Selline teguviis oli minu arust
tore, kuna me saime uusi
teadmisi ja imestada paljude
asjade üle.

Koljude uurimine meeldis mulle,
kuna seesugust vaatlemist ei saa
teha ise looduses.
Omamoodi huvitav oli töötuba,
kus toimus lindude nimetuste
kokkupanemine, st et kas lind on
oma nime saanud välimuse,
elukoha, kellegi teise loomaga
sarnasuse järgi. Meile oli abiks
kaks määrajat ja lindude
nimestik. Nuputasime seda

omajagu kaua aega. Näiteks
metsvint on saanud oma nime
elukoha, hallvares aga värvi
järgi.
Kogu päev oli meeldiv ja
teadmistepagas sai jälle rohkem
täidetud.
Aitäh KIK-ile, kes toetas meie
õppekäiku.

Järgnes linnulaulude kuulamine. Pidime paberile ette antud
erinevate lindude häälitsuste
kirjelduse järgi ja kuulamisega
ära arvama, kes laulab. Linnulaulude kuulamine meeldis
mulle sellepärast, et ma
õppisin linnulaule eristama,
aegajalt tekitas tunde nagu me
oleksimegi olnud metsas.
Minu
rühma
esimeseks
ülesandeks oli uurida erinevaid
limuseid. Kõigepealt eraldasime
juhendi abil vees ja maismaal
elavad limused, mille kaudu
õppisime omakorda tundma ka
nende
kodade
välimuse
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Seejärel oli aeg alustada
imetajate uurimisega. Välja oli
pandud erinevate imetajate koljud
ning meie ülesandeks oli koljude
järgi loomad ära tunda. Tuli
valida üks imetaja, mõõta tema
kolju ja määrata hammaste arv.

Elerin Helde
9.b klassi õpilane

10.a klassi jõulupidu

14. detsembril toimus 10.a klassil jõulupidu Pinnamäe
turismitalus. Eelnevalt loosisime välja, kes kellele
jõulupaki teeb ja sättisime paika kindla teema, mida
kinkida - sokid. See tegi kingituse ostmise väga
lihtsaks ja eksida polnud võimalik.
Et jõulupidu oleks värvikam leppisime kokku, et kõik
tulevad jõuluteemalises riietuses. Igaüks pani pähe
päkapikumütsi ja otsis ka riidekapist välja punase
riideeseme, kuid kõige suurem au ja kiitus läheb Liis
Urmanile ja Maris Lutsarile, kes riietusid end
põhjapõtradeks. Näomaalingud olid tehtud Marise
ema poolt, mis nägid väga tõetruud välja ning
sarvedeks oli võetud puuoksad.
Meie klassi õpilased on väga aktiivsed ja ühtehoidvad

ning 35-st õpilasest tuli kohale 28 ja veel meie
klassijuhataja Tiina Saago, kes kostitas meid piparkookidega, millel olid meie nimed peal. Kirja suurus
ei olnud küll normkirjas, kuid selle andsime talle
andeks.
Söögist meil puudust ei tulnud. Kuna 10.a klass oli
osalenud võileiva konkursil ja selle ka kinni pannud,
oli auhinnaks Lõuna-Pagarite poolt väljapandud tort,
viineripirukad ning magusad pirukad. Igaüks tõi
kaasa ka oma sööki-jooki.
Kingituse kätte saamiseks pidi välja mõtlema
luuletuse kasutades sõna, mille ta oli loosikausist
välja tõmmanud. Meie reaalkallak ei mänginud siin
rolli ja luuletused olid humanitaarklassi väärilised originaalsed ja naljakad.
Peale seda kui olime välja lunastanud kingitused ja
söönud oma rikkaliku laua pealt nii palju kui
jaksasime, hakkasime mängima. Laulsime kahe
rühmana "Valged jänesed" ja "Jingle bell rock" laule,
mille oli lapsepõlves esitanud Ott Lepland. See lõi
kõigile jõulumeeleolu. Veel mängisime sõna
äraarvamis-, joonistamis- ja toolimängu, mis kujunes
kõigi lemmikuks.
Ma arvan, et meie jõulupeoga jäid kõik rahule. Selle
peo tulemusena muutusime lähedasemaks ja rohkem
avatumaks.
Anna Simga
10.a klassi õpilane

Magus päev Fazeri šokolaaditehases
5. detsembril käis Põlva Ühisgümnaasiumi 10.a klass
Fazeri šokolaaditehases ja külastas mitmeid
muuseume ja mälestusmärke.
Meie reis algas kell kolm hommikul bussisõiduga
Tallinna sadamasse, kust edasi sõitsime laevaga
2,5 tundi Helsingisse. Pool üksteist astusime
laevapealt otse bussi ja sõitsime Vana Turu platsile,
kus asus ka Helsingi katedraal. Järgmisena peatusime Sibeliuse monumendi juures, mis ehitati helilooja
Jean Sibeliuse auks. Monument kujutab orelivilesid ja
legendi järgi olevat terasoreliviled mõõdetud selliselt,
et teatud tuule suunaga olevat pargis võimalik kuulda
Sibeliuse kuulsaimat teost "Finlandia".
Esimene muuseum, mida külastasime, asus Helsingi
olümpiastaadioni kõrval. Seal tutvusime Soome
spordiajalooga ja oli võimalus käia ka olümpiastaadioni torni vaateplatvormil.
Kella kolmeks jõudsime Vantaasse, kus asub Fazeri
tehasekompleks. Meile räägiti tehase ajaloost ja selle
rajajast Karl Fazerist. Samuti nägime videoklippe,
mis näitasid šokolaadi ja muude kommide, samuti ka
saia- ja leivatoodete valmistamist Fazeri erinevates
tehastes. Kui kõigil šokolaadivalmistamise põhitõed
selged, anti meil võimalus süüa nii palju šokolaadi,
kui hing ihkas. Ekskursiooni šokolaaditehases
lõpetasime vabrikukaupluse külastusega ja igaüks sai
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kaasa kinkekoti Fazeri toodetega.
Peale tehase külastust seadsime suuna kaubanduskeskuse Jumbo poole. Seal anti kõigile vaba aega
ringi kolada ja sisseoste teha. Pärast kaubanduskeskuses ekslemist külastasime Helsingi nüüdiskunsti muuseumit Kiasmat.
Sadamas tagasi olime kell üheksa ja poole tunni
pärast lahkus laev Tallinna suunas. Eestisse
jõudsime südaööl ja Põlvas olid kõik tagasi kell kolm.
Terje Russka
10.a klassi õpilane
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Läänemere teemaline programm

Esmaspäeval, 2. detsembril oli 10. loodusklassi
õpilastel võimalus osaleda Läänemere teemalises
programmis. Programmi juhendasid Annelie Ehlvest
ja Aire Orula Tartu Keskkonnahariduse Keskusest.
Kui me klassituppa jõudsime, oli seal valmis seatud
8 töökohta. Igal töölaual olid erinevad tööülesanded,
juhendid ja vahendid. Enne tööleasumist tutvustasid
juhendajad meile Läänemere erinevaid keskkonnaprobleeme ja tööülesandeid.
Tegutsesime rühmades. Meie rühma esimene
ülesanne oli Läänemere hüljeste ja nende kaitse
kohta. Saime teada näiteks seda, et Eestis on ainult
kahte liiki hülgeid: viiger- ja hallhüljes ning nad
mõlemad on ohustatud liigid. Veel saime teada, et
hülgepoegade valge kasukas kaitseb neid ülekuumenemise eest ja viigriema piim on 13x ja
hallhülge ema piim 17x rasvasem kui inimese piim.

Teisena külastasime töölauda “Läänemere soolsus ja
elustik”, kus saime maitsta erinevate soolsustega
merevett, määrata Läänemeres elavaid selgrootuid
loomi ja koostada toiduahelaid. Me leidsime, et
merikilki on väga huvitav vaadelda.
Edasi liikusime töölauda “Läänemere elustik on
pidevas muutumises”. Saime võrrelda rändteo ja
liiva-uurikkarbi teekonda Läänemerre. Esimene
sattus siia Uus-Meremaa vetest läbi Suessi kanali ja
läbis umbes 26 000 km. Teine loom läbis vaid 8800
kilomeetrit ja sattus siia Põhja-Ameerikast. Arvutasime ka uute liikide Läänemerre asumise tõenäosust
ja nende püsimajäämise võimalusi. Läänemere
kalade kohta oli kaks töölauda. Võrdlesime kilu ja
räime erinevusi, õppisime neid määrama. Selgus, et
lisaks kahe kalaliigi erinevatele suurustele on veel
üks hea tunnus nende liikide eristamiseks. Nimelt
kilu kõhualune on katsumisel sakiline ja kare.
Määrasime ka seda, kummal küljel lamab meile
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vaatlemiseks välja pandud lest. Märkasime, et nii
mõnedki kalad kasutavad kaitsevärvust ja kaitsekuju,
et erinevates vetes sulanduda ja vaenlase eest
märkamatuks jääda.

Läänemere ajaloo kohta saime teadmisi töölauas
“Läänemere arengustaadiumid”. Enamus Läänemere
arengustaadiume on oma nime saanud limuste ladinakeelsete nimede järgi. Paljud liigid ei ela ka sellepärast enam Läänemeres, et nüüd on meri soolane,
kuigi vanasti hoopiski mageveeline. Läänemeri
muutub pidevalt!
Inimese poolt esilekutsutavate muutuste üle saime
mõtiskleda töölauas “Õlireostus vees”. Saime ise
tekitada pisikese õlireostuse ja püüda seda erinevate
vahenditega eemaldada ning seejärel erinevate
meetodite efektiivsust hinnata. Täielikult oli isegi
väikest reostust võimatu eemaldada, aga päriselt on ju
õlireostused palju suurema ulatusega. Nafta on veest
kergem, vees lahustamatu ja voolav ning tema
sattumine Läänemerre
oleks tõeline katastroof.
Oli tore tundma õppida
merd, mille kõrval me
elame ja millest sõltume.
Saime praktilisi töid
teha mere äärde minemata. Ka klassikaaslaste
arvates oli see heaks
vahelduseks tavalisele
tunnitööle. Täname toredaid juhendajaid Annelie
Ehlvesti ja Aire Orulat!
Karin Kivisild ja Karin Orgulas
Fotod: Andry Aust
10.b klassi õpilased

Jõululaat
12. detsembril toimus Põlva Ühisgümnaasiumi sööklas
traditsiooniline jõululaat. Lisaks kauplemisele sai laadal
kogeda ka PÜG orkestri etteasteid dirigendi Peeter
Änilase juhatamisel. Tänavune laat püstitas rekordi
müüjate osas - oma kauba sättisid üles ligikaudu 90
õpilast. Laadale jagus ka rohkesti külalisi nii meie
koolist kui ka väljastpoolt maja.
Aitäh orkestrile tõelise laadameelolu loomise eest ja
kõigile müüjatele ning abilistele!

Fotode autor Jaana Aedmäe
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Jõuluvana KOHVIK
18. detsembril said soovijad veeta vahetunni
hubases kohvikuõhkkonnas mööda - muusikaklassis tegutses Jõuluvana KOHVIK. Müüdi
soolaseid ja magusaid suupisteid, teed ja kohvi.
Elava muusika nurka vedas 10.c klassist
Toomas. Kohviku peamine "tõmbenumber" oli
aga kohale saabunud jõuluvana, kellega võis
soovi korral pilti teha. Seda võimalust kasutati
usinalt.
Suured tänud kohvikus tegutsenud abilistele eeskätt ÕE liikmetele ja paljudele teistele
vabatahtlikele!
Tekst ja fotod Jaana Aedmäe
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