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 väga hea õppeedukuse ja eeskujuliku või hea käitumise eest 2014/15. õa II veerandil järgmisi õpilasi: 

1. klass: Seleri Haidak, Indrek Hiieste, Stella Kevvai, 

Anelle Kukk, Heti-Liis Maask, Saskia Märtson,     

Laura-Marleen Zopp, Eliisa Villako, Karl-Markus 

Vool, Kertu Viljamaa; 

2. klass: Ardi Hindrikson, Gedlin Jaanus, Kristel 

Kanarik, Luiisa Marleen Lepp, Krister Põkk, Regon 

Raadik, Helis Marleen Saare, Henri Suur; 

3. klass: Mona Jõema, Karoliina Kets, Deisi Kruustik, 

Lisbeth Lepp, Merili Nagel, Laura Nemvalts, Karl 

Peetso, Anette Maria Soekarusk, Timo Rasmus    

Tammeorg, Richard Uibo; 

4.a klass: Kaialiisa Kelt, Andreas Paabut, Artur    

Johannes Prangel, Elisabeth Pehk, Caroly Viljamaa; 

4.b klass: Hendrik Kink, Indrek Nemvalts, Sirelin         

Petersell, Anna Maria Rõõmus, Sireli Salum, Katleen 

Schmeiman; 

5.a klass: Aleksandra Jermohhin, Eneli Mattus; 

5.b klass: Samuel Kolsar, Samanta Suitsik, Annette Vijar; 

6.a klass: Kristin Kooskora, Katrin Kulberg, Johanna 

Laanoja, Isabel Brigita Rebane, Anete Saar; 

7.a klass: Helena Kink; 

8.a klass: Herti Juhandi, Laura Nagel, Carmen Piirsalu, 

Märt Pilliroog; 

8.c klass: Hanna Maria Laane;  

9.a klass: Triin Mirjam Tark. 

 hea õppeedukuse ja eeskujuliku või hea käitumise eest 2014/15. õa II veerandil järgmisi õpilasi: 

5.a klass: Marken Helena Härmits, Karolin Kalk,  

Diana Kool, Patric Kurvits, Hanno Käärik, Priit 

Luuk-Luuken, Kattrina Raudhein, Eliina Katriin   

Sulaoja, Aurora Vierland; 

5.b klass: Ken-Martti Holberg, Erki-Erik Kaupmees, 

Mihkel Liivago, Markus Lina, Mihkel Maspanov, 

Aleksandra Must, Kevin Keret Ojaste, Evely Ostrov, 

Ranno Rahasepp, Jan Markus Salum, Triinu Vijar, 

Markus Villako;  

6.a klass: Kristin Kivioja, Kevin Koosa, Keidy Lõiv, 

Kerten Matto, Indra Liz Nemvalts, Elisabeth Olesk, 

Marten Pendla, Kristiina Reinok, Hanna Lora 

Traagel; 

6.b klass: Ants Johannes Rüütle;  

7.a klass: Stella Katškan, Brenda Ojatamm, Kelly 

Elias, Pamela Saarniit, Kairiin Märtson, Karoli 

Villako, Hanna Renata Kottise, Getter Lepp, Laura 

Noormets, Jaanika Seli, Sten Naruson, Helina Inno, 

Katariina Kinnunen, Carl Kivi, Laura Sinkartšuk, 

Robin Põvvat, Gendra Vahtra, Kris-Ly Kannik; 

7.b klass: Brigita Kahre, Fred-Eric Kärblane, Kristi 

Lodeson, Liis Peddai; 

8.a klass: Kertu Laanoja, Liisbeth Michelson, Karl 

Jürgen Pall, Karmen Zeiger, Gerryt Teos;  

8.b klass: Laura Koitsaar, Andrea Kuzilov,            

Laura-Liis Kütt, Marie-Aliise Pruus, Kadi Siilbek, 

Liisa-Maria Valvik;  

8.c klass: Karina Kaldvee, Jessike Koort, Kristina 

Eliisa Sulaoja, Gregor Kulla, Laura Pendla, Vanessa 

Varend, Mark Robin Kalder, Regle Raadik; 

8.d klass: Tuuli Ilus, Eedi Jäger, Rutt Kahre, Merilyn 

Lill, Selma Rein, Teele Utsal; 

9.a klass: René-Kristjan Jüriöö, Kristo Kannik, Kristo 

Kooskora, Karina Käo, Reimo-Taavi Lõbu, Tanel 

Marran, Kristi Ojatamm, Helen Piir, Kristin Protsin, 

Andra Rahasepp, Birgit Russka, Krister Vasser;  

9.b klass: Egert Aalde, Annabel Jaamaste, Pilleriin 

Koor, Helle Leis, Kelly Mattus, Villu Serv; 

9.c klass: Mari-Mall Puksa, Triin Mägi, Annabel 

Hakmaa, Criselle Tennosaar. 
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 EENeti arvutijoonistusvõistlusel “Liigu terviseks” edukalt osalenud õpilasi: 

2014. aasta EENeti ja Eesti Olümpiakomitee korraldatud arvutijoonistuste konkursil "Liigu terviseks!" osales 

5327 arvutijoonistust 4850 autorilt 178 koolist, juhendajaid oli 190. Kõige rohkem joonistati teemadel "Minu 

lemmikspordiala", "Ööjooks" ja "Sport on lahe". 

Tiitliga "kõige parem juhendaja" pärjati Põlva Ühisgümnaasiumi õpetaja Tiina Saago, kelle õpilaste töödest 

pääses lõppvõistlusele 

enim pilte (27 pilti). 

11.-13. aastaste joonistaja-

te hulgas saavutas Põlva 

ÜG õpilane Helena Kink  

I koha ning samas vanuse-

astmes leidis äramärkimist 

ka Katariina Kinnuneni 

töö. 

Põlva ÜG õpilaste võistlus-

töödega saad tutvuda siin. 

Helena Kink “Minu lemmikspordiala” Katariina Kinnunen “Minu lemmikspordiala” 

 Õpilasfirmade laadal edukalt osalenud õpilasi: 

22. novembril toimus Värskas rahvusvahelisele piiriäärsete õpilasfirmade laat. Õpilasfirmast Sablette sai Ma-

ris Lutsar parima müügimehe tiitli. 

5.-6. detsembril Pärnus toimunud õpilasfirmade laadal “Pärnumaa Jõulud” pälvis Põlva ÜG õpilasfirma 

Sablette ühe neljast peapreemiast kui parima müügistrateegiaga õpilasfirma. 

13. detsembril Tartu Kaubamajas toimunud õpilasfirmade laadal tunnustati taaskord õpilasfirmat Sablette, 

kus nad pälvisid säravaima õpilasfirma tiitli. 

Õpilasfirma juhendaja on Kaia Tamm. Palju õnne ja edu! 

 Paul Haavaoksa luulekonkursil edukalt osalenud õpilasi: 

27. novembril toimus Värskas Paul Haavaoksa luulekonkurss. Helin-Helle Ristimäe (10.c klass) sai laureaadi-

tiitli. Helin-Helle juhendaja on õpetaja Annely Hindrikson.  

 Piirkondlikul 10.-12. klasside inglise keele olümpiaadil edukalt osalenud õpilasi: 

5. detsembril toimus üleriigilise inglise keele olümpiaadi 10.-12. klasside piirkondlik voor. Põlva ÜG õpilastest 

saavutas Diana Algus I koha, Timo Otsing 4. koha, Marge Käis 5. koha, Kristjan Luts 6. koha. Õpilasi          

juhendasid Tiit Rästa, Viive Lätt, Florika Kolbakova. 

 Piirkondlikul 10.-12. klasside saksa keele olümpiaadil edukalt osalenud õpilasi: 

5. detsembril toimus üleriigilise saksa keele olümpiaadi 10.-12. klasside piirkondlik voor. Põlva ÜG õpilastest 

saavutas  Silja Savi I koha ja Marimal Tilk II koha. Õpilasi juhendas õpetaja Tiina Villako. 

 Rahvusvahelisel informaatikaviktoriinil edukalt osalenud õpilasi: 

Viktoriini I voor toimus 24.-28. novembril. Juunioride vanuseastmes osales 889 õpilast, Triin Mirjam Tark    

(9.a klass) kogus 28 punkti ning tagas sellega endale edasipääsu lõppvooru. Viktoriini II voor koos                   

IT-teemaliste huvitegevustega toimub 14.–15. veebruaril 2015. a Tartus.  

 10.-12. klasside pallimängude mitmevõistlusel edukalt osalenud õpilasi: 

12. detsembril toimus Räpinas Põlva maakonna koolide 10.-12. klasside noorte pallimängude mitmevõistlus. 

Võistkondlik teatevõistlus - võistlus koosnes erinevatest sportmängude elementidest: I etapp - võistleja läbis 

distantsi jalgpalli vedades tähiste vahelt läbi kuni tabava löögini väravasse ning triblas tagasi; II etapp - võist-

leja läbis distantsi saalihoki kepiga palli vedades tähiste vahelt läbi kuni tabava viske sooritamiseni väravasse 

ning seejärel liikus tuldud teed tagasi; III etapp - võistleja läbis distantsi korvpalliga põrgatades tähiste vahelt 

läbi, sooritas viske kuni tabamuseni ja läbis distantsi tagasi. Võistkondlikud korvpalli vabavisked 2 minuti 

jooksul ja segavõrkpall. Põlva Ühisgümnaasiumi I võistkond saavutas I koha, võistkonda kuulusid Anna 

Simga, Andra Villems, Hanna-Katre Plato, Siim Villako, Janar Kopli, Helander Vist. II võistkond saavutas    

III koha, võistkonnas olid Laura Turba, Sille Pragi, Mari-Liis Kõiv, Hanna Maria Rüütli, Karl-Markus Jens, 

Oskar Naarismaa, Kaarel Raidmets, Peter Gabriel Änilane. 

 Põlva maakonna geograafiaolümpiaadil edukalt osalenud õpilasi: 

13. detsembril toimus Põlva maakonna koolide geograafiaolümpiaad. 7. klasside arvestuses saavutas Katariina 

Kinnunen I koha ja Robert Birnbaum III koha. 9. klasside arvestuses saavutas Triin Mirjam Tark I koha ja 

Villu Serv III koha. 10.-12. klasside arvestuses sai I koha Karin Valdas, II koha Karin Orgulas ja III koha Terje 

Russka. Õpilasi juhendas õpetaja Krista Untera. 

http://joonistaja.eenet.ee/viewer/search?page=1
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Korvpalli päev Paides 

12. detsembril toimus Paides 3x3 Korvpalli RAHVA-

LIIGA festival. Finaalvõitlusteks olid kohal Eesti 

koolide 4.-5. klassi ja 6.-7. klassi poiste ja tüdrukute 

võistkonnad. Põlva maakonnast olid kohal Viluste PK 

ja Põlva ÜG noorkorvpallurid.  

4.- 5. klasside poiste vanuses võistlesid edukalt meie 

5. klassi poisid Markus Lina, Mihkel Maspanov, 

Ranno Rahasepp, Sten-Silver Tigas. Läbides täis-

eduga alagrupi ja play-off mängud, pidid meie poisid 

pingelises finaalis leppima hõbemedalitega. II koht!!! 

Finaalis vigastas meie võtmemängija Markus hüppe-

liigese ja pidi kõrvalt poistele kaasa elama.  

Ranno Rahasepp, Mihkel Maspanov, Sten-Silver Tigas ja  

Markus Lina 

Kibe kaotus finaalis ununes niipea, kui kaela riputati 

poiste esimesed medalid korvpallis.  

Sellega meie edukas esinemine Paides ei lõppenud.   

6.- 7. klassi vanuses olid vastastele ületamatud Põlva 

ÜG tüdrukute ja poiste võistkonnad. Raske ja väsitav 

päev lõppes triumfiga. Mõlemad Eesti Koolispordiliidu 

karikad anti üle Põlva ÜG-le. 

Laura Noormets, Getter Lepp, Maarja Kongi ja Gendra Vahtra 

Karikavõitjad: Põlva ÜG võistkond 

Kris-Norman Lavrikov, Raimond-Eric Jaanus, Kevin Klaus 

ja Fred-Eric Kärblane 

02. detsembril toimusid Mesikäpahallis Põlva maakonna     

koolide 6.-9. klasside poiste korvpalli meistrivõistlused. 

Põlva Ühisgümnaasiumi noored korvpallurid: Asso Kahre, 

Marken Järv, Mathias Rebane, Jaanus-Peeter Rüütli, Alfred 

Timmo, Christofer Viilop,  Kevin Klaus, Fred-Eric Kärblane, 

Raimond-Eric Jaanus saavutasid II koha. Turniiri võitsid       

täiseduga Räpina ÜG korvpallikooli kasvandikud, kolmandaks 

jäid Kanepi Gümnaasiumi poisid. 

Poiste treener on õpetaja Valeri Zlatin. 

 Põlva maakonna koolide 6.-9. klasside poiste korvpalli meistrivõistlustel edukalt osalenud õpilasi: 
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Töövarjupäev koos Taavi Teplenkoviga 

Töövarjupäev on Junior Achievement Eesti karjääri-

alane programm, mille käigus on gümnaasiumi       

õpilastel võimalus heita pilk oma ala spetsialisti       

päristöö olemusse. Sel aastal toimus töövarjupäev    

20. novembril ja Põlva Ühisgümnaasiumi gümnasistid 

(eelkõige abituriendid) said võimaluse jälgida oma  

väljavalitud eeskujude tööpäeva. 

Alljärgnev on Põlva ÜG 11.c klassi õpilase Rauno 

Plankeni töövarjuks olemise lugu. 

Sel aastal toimus taas töövarjupäev, kus osalesin    

niisamuti mina. Käisin 27. novembril Tallinnas töö-

varjuks Eesti Draamateatri näitlejal Taavi 

Teplenkovil. Valisin Taavi, kuna ta on minu lemmik 

Eesti meesnäitleja. Kindlasti soovin ise ka samale 

ametile sattuda nagu Taavi. Olin töövarjuks ka kahel 

teisel näitlejal (Loore Martmal ja Taavi Tõnissonil), 

kuid kirjutan Taavist, kuna mulle meeldis tema      

tööpäev kõige enam. Saime Taaviga õhtul Tallinna 

Linnateatri ees kokku ning suundusime edasi tema 

garderoobi, mida jagas ta Jaan Rekkori ja Ain 

Lutseppaga. Nad olid paigutatud külaliste garderoobi, 

kuna nad pole Linnateatri näitlejad. Enne etenduse 

algust, tutvustas Taavi mulle Linnateatrit, kus tegime 

väikese tuuri. Võõral inimesel on suur tõenäosus seal 

majas ära eksida, kuna on väga palju uksi ning ruume. 

Kui tuur tehtud, suundusime garderoobi, kus Taavi 

pani selga kostüümi ning siis oli juba aeg minna   

grimmi, et paigaldada omale habe ja puuderdada    

nägu. Sain istuda grimmitoolis ning jälgida, kuidas 

grimeerija teeb oma tööd. Mul oli võimalus tutvuda   

ka lavastuse tekstiga enne etendust. Tekst polnud 

kindlasti mitte lihtne, vaid vastupidi. Etendus oli juba 

alanud ning oli aeg minna lava kõrvale asuvasse     

ruumi, kus teised näitlejad olid juba kohal. See ruum 

oli üpris suur, seal said näitlejad jälgida läbi teleka 

etendust ja oodata oma korda, et minna lavale. Ka seal 

ruumis olid grimeerijad, kes vajadusel korrigeerisid 

näitlejate soenguid, riietust ja meiki. Taavil oli lavale 

minekuni veel aega ning kasutas seda mõistlikult ning 

mõtles rahulikult oma teksti läbi, mida ta varsti pidi 

minema lavale esitama. Mul oli võimalus jälgida    

etendust Utoopia. Teekond I osa, nii lava tagant,     

kõrvalt, kui ka ruumist, kus viibisid teised näitlejad. 

Terves majas oli võimalus etendust jälgida, ka       

näitlejate garderoobis, kus oli telekas. Iga näitleja teab 

ise täpselt, kuna peab minema lavale ja kus asuma, 

seni võivad aga näitlejad tegeleda oma asjadega, kes 

loeb raamatut, kes sööb või hoopis mõtleb oma teksti 

peale. Mul oli väga huvitav ja põnev etendust jälgida, 

kuna sain viibida kohtades, kuhu tavalised inimesed ei 

pääse. Taavi mängis laval tegelast nimega Belinski, 

mis oli ühtlasi selle lavastuse üks peategelastest.      

Ta mängis seda rolli minu arvate perfektselt ning  

mulle meeldis see väga. Etendus oli ühe vaheajaga 

ning sellel ajal said näitlejad tegeleda oma asjadega. 

Algas teine vaatus ning nüüd oli Taavi laval peaaegu 

kogu aeg. Mul oli huvitav jälgida seda etendust ning 

näha, kuidas käib või kui raske see amet. Näitlejad 

olid lava taga kõik väga heas tujus ning suhtlesid  

aktiivselt omavahel. Kui etendus lõppes kõlas       

publiku poolt näitlejatele suur aplaus ning iga üks 

võttis ise oma grimmi maha ning tegi oma soengu 

korda. Ka meie Taaviga suundusime grimmiruumi,  

et Taavi saaks omalt eemaldada meigi ja habeme. 

Seejärel läksime garderoobi, kus sain Taaviga niisa-

ma juttu ajada ja erinevaid küsimusi temalt küsida. 

Kohal oli ka Ain Luttsepp, kes ajas minuga natukene 

juttu. Aeg oli juba nii kaugel, et tuli hakata lahkuma, 

tegime Taaviga peegli ees mõned selfid ja siis      

suundusime mõlemad juba oma teed. See õhtu oli  

minu jaoks tõeliselt vägev ning see meeldis mulle  

väga. Tegin temaga ka intervjuu, mida saab kohe ka 

järgnevalt lugeda. See on kindlasti väga huvitav,  

kuna sain minagi teada tema kohta midagi uut ja 

põnevat. 

Oled sa soovinud lapsest saadik saada näitle-

jaks või oled tahtnud saada kellekski teiseks? 

“Ei, ma ei saa öelda, et olen koguaeg näitlejaks saada 

tahtnud. Käisin küll koos vanematega tihti teatris    

ja teadsin näitlejaid nime- ja nägupidi rohkem kui 

teised minu vanused. Millalgi algklassides oli küll 

periood kui kujutlesin, et minust võiks ooperilaulja 

või balletiartist saada. Päris näitlejaametist ei       

mäleta, et oleksin unistanud. Võibolla ei julgenud 

unistada. Rohkem olin seda tüüpi, kellele teised    

ütlesid, et sa pead minema ja proovima. Läksin     

katsetele, sest lubasin klassiõele toeks olla. Läks nii, 

et sain sisse. Klassiõde ei saanud. Aasta varem     

proovisin Tartu Ülikooli juurat õppima minna, aga 

jäin oma keskmise hindega 4,5 kaugele ukse taha.” 
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Sa oled kaasa löönud mitmetes teleseriaalides 

ning lavastustes, on sul mõni siukene roll olnud, 

mis sulle kõige enam on meeldinud või meelde 

jäänud? 

“Eks neid rolle, mis meelde või hinge on jäänud on  

mitmeid. Kindlasti on selleks Riigimeeste roll. Osalt 

sellepärast, et see on suures osas mulle kirjutatud ja 

sarjast kujunes nö “minu” sari. See oli meeletu välja-

kutse ja vastutus ja tegijate usaldus minu vastu. Aga 

peamiselt jääb ta mulle meelde, sest seda oli kuradi 

hea teha ja kogu võttegrupp ja õhkkond platsil olid 

fantastilised ja tegid ühist asja. See oli tõeline        

nauding. Teatrist nimetaks mõned lavastused - üks 

mu esimesi “Mao tee kalju peal”, “Popi ja Huhuu”, 

“Voldemar” ja kindlasti jääb selliseks ka Belinski roll 

“Utoopias”, mida sina veidi jälgisid.” 

Sa ise oled palju näidelnud laval, kuid kas sa ise 

käid ka teatris nii, et istud lihtsalt publiku seas 

ning vaatad etendust? 

“Pean tunnistama, et käin teatris lubamatult harva. 

Palju vähem, kui tahaksin. Kui oled pooled õhtud   

aastast laval, siis on väga raske end vabal õhtul     

teatrisse sundida. Tudengina ja esimestel teatri-

aastatel veetsin kõik õhtud teatrisaalis. Ma vaatasin 

kõike ja valimatult ja lemmikuid mitu korda. Oli tükke 

mida ma vaatasin 9 või 10 korda. Paljud oma elu    

suurimad elamused olen just teatrisaalist publikuna 

saanud. Võibolla on praegu tekkinud ka hirm pettuda 

ja see muudab mind ettevaatlikuks.” 

Kas sul on aega vahest ka televiisorit vaadata? 

Näiteks vaatad Õnne 13, kus ise ka kaasa lööd? 

“Ma olen päris suur televiisori vaataja. Ma armastan 

nn kvaliteetsarju. Inglased on neid alati hästi teinud. 

Viimastel aastatel on ameeriklastel toimunud tohutu 

kvaliteedi tõus ja uus hingamine. Seda just teles. Ka 

skandinaavlased (eriti just taanlased) on jube häid  

sarju tegema hakanud. Skandinaavlaste jutustamise 

stiil, visuaal ja stilistika on meile kuidagi omasemad 

ja tuttavamad. Ka näitlejad mängivad teisiti - ei    

näita niipalju välja, hoiavad mingit salapära. Anglo-

ameerika kultuuriruumis kiputakse tihti puust ja 

punaseks tegema ja liigselt emotsioone näitama.   

Eesti sarju ma väga järjekindlalt ei jälgi, aga ma olen 

professionaalsest huvist üritanud igast uuest eesti 

sarjast vähemalt ühe episoodi ära vaadata. Õnnet 

satun harva vaatama ja mulle ennast vaadata ei 

meeldi, eriti kui keegi teine on veel ruumis.” 

Kuidas suhtud töövarjupäeva ning töö-

varjudesse? 

“Ma ei oskagi vist sellele vastata. Ma ei ole kunagi ise 

töövari olnud, aga töövarjusid on mul mõned ikka 

käinud. Varjutaja seisukohta ma seega ei oska     

kommenteerida. Kindlasti on see noore inimese jaoks 

põneva ja õpetlik. Kas ta ka reaalselt oma tuleviku 

plaane selle päeva järgi muutma hakkab, selle kohta 

mul andmed puuduvad. Varjutatava poole pealt    

ütlen, et see on värskendav. Eks ma ise ka vaatan 

oma tööpäeva teise pilguga ja mõtlen, mis on minu 

päevas teistsugust, huvitavamat, kui kellegi teise 

päevas. Samas annan ma aru, et minu amet kuulub 

selliste hulka, mille puhul ei saa kunagi teada, kas 

töövari su elukutsest tegelikult ka huvitab või tuli ta 

lihtsalt televiisorist tuttavaid nägusid elusast peast 

vaatama.” 

Taavi on tõeliselt hea näitleja, suhtleja ning alati 

rõõmsameelne. Tema on näitleja, kes on teistele    

eeskujuks. Kindlasti soovin Taaviga taas kohtuda, et 

jälgida taas tema tööpäeva, kevadel märtsis. Aga   

kõige selle päeva eest tänan ma väga Taavit, kes oli 

nii vägev, lahke ja vaimukas! 

Rauno Planken 

11.c klassi õpilane 

“Nullpunkt” 

11. a klass käis 9. detsembril Tartu kinos Ekraan      

vaatamas kodumaist filmi „Nullpunkt“. 

Meie klass jäi kinokülastusega väga rahule, kuna film 

oli asjakohane ja kõneainet pakkuv. Nimelt rääkis film 

poisi elust, kes pidi suurlinna kolides hakkama saama 

vaimselt ebastabiilse emaga, uute ja proovilepanevate 

klassikaaslastega, uue koolisüsteemiga ja tegelema selle 

kõige kõrvalt oma ammuste, seadusega pahuksis olevate 

sõpradega. Peategelane oli ka äärmiselt andekas poeet 

ja tema kirjutaud laulusõnad osutusid väga kuulsateks. 

Ligi kaks tundi kestva filmi kohta oli see äärmiselt 

hoogne ja ei tekkinud tüdimuse tunnet (mida väga sageli 

teiste kodumaiste filmide juures esineb). Filmist pani 

meid eriti mõtlema ja ehk ka tulevikus rohkem tähele 

panema seik, kuidas ei saa ühe inimese, olgu see kui 

tähtis, vaatenurgast enda seisukohta millegi/kellegi  

suhtes seada. Nimelt oli filmis tegelane, kes ässitas   

valeinfo puhul teised enda ümber filmi peategelase    

vastu ja proovis kõiki enda järgi „paika panna“. Filmist 

võib õppida ka seda, et olgu sinu elu kui raske tahes, 

alati saad sa midagi ise ära teha ja oma rada käies 

jõuad lõpuks sihile. 

Kuna osad filmi vaadanud õpilased olid lugenud      

raamatut, mille põhjal see film oli tehtud ja olid paar 

aastat tagasi ka käinud vaatamas teatrietendust 

„Nullpunkt“, siis oli meil olemas ka võrdlemisvõimalus. 

Meie arvates ületas film nii raamatu kui teatri-

etenduse eelmainitud hoogsa ja hea rütmi tõttu. Kui 

suuta lootegelaste ropust suuvärgist kõrvale vaadata, 

siis soovitame seda igati. 

Filmikogemusega meie Tartus käik ei piirdunud,     

nimelt saime proovida ka rongisõitu, mida paljud     

õpilased omal kätel ilmselt ette ei võtaks. 

Liis Urman 

11.a klassi õpilane 
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17. ja 19. novembril tähistas Põlva Vallavalitsuse tervisekomisjon rahvus-

vahelist meestepäeva kahe tervisliku ja mitmekesise toitumise praktilise 

õpitoa läbiviimisega Põlva Ühisgümnaasiumi 12. klasside noormeeste 

seas. Õpituba sisaldas nii toidu valmistamist kui ka laua katmise etiketti. 

Ürituse juhendajateks olid Eve Veski ja Targo Pukk, kelle näpunäidete 

abil valmistasid noormehed kolmekäigulise lõunasöögi, mida kutsuti 

maitsma 12. klasside tüdrukud ja klassijuhatajad. 

Aitäh toreda ürituse korraldamise eest! 

Rahvusvaheline meestepäev 



Lk 7 Number 5 (77) 

Ameerika nädal 

Kui eelmisel aastal toimus Aafrika nädal, siis seekord 

toimus Põlva Ühisgümnaasiumis 24.- 28. novembril 

Ameerika nädal, mille jooksul toimusid erinevad      

üritused, mida viisid läbi 10.c ja 11.c klassi õpilased 

ning neid juhendas, õpetaja Florika Kolbakova. Selle 

nädala jooksul, iga päev, oli ettevalmistatud mitmeid 

tegevused, mida tehti erinevatele klassidele terves 

koolis. Viie päeva jooksul tutvustati õpilastele      

Ameerikat, sealhulgas sealset muusikat, Hollywoodi, 

kuulsuseid, vaatamisväärsusi, põlisrahvaid ning muud 

huvitavat. Sel nädalal käis külas Kati Taal, kes on ise 

Ameerikas käinud ning ta tuli ja rääkis meile, kuidas 

sealne elu käib ning inimesed elavad. Kati näitas   

meile reisil tehtud fotosid ning rääkis juurde huvitavat 

juttu. Lisaks sellele loengule toimus ka sendilaat, mis 

samuti ka eelmisel aastal korraldati. Sendilaat on   

üritus, kus tulevad 1.- 4. klassi õpilased kokku ning 

müüvad oma asju, mida nad enam ei vaja. Kogu    

müüdud esemete tulu läheb heategevuseks. See, et 

õpilased on nõus andma oma esemete tulu hea-

tegevuseks ja teisi aitamaks on tähelepanuväärne. See 

tekitab meis kõigis hea tunde. Toome siinkohal ühe 

näite, mis toimus Ameerika nädalal: 4. klassidele  

tutvustati Hollywoodi, kus näidati neile multikaid 

ning seejärel nad joonistasid oma lemmik kangelasi, 

kes joonistas Minionse või hoopis Mr. Beani. Toimus 

veel 11. klassidele ühine üritus, kus meid jagati  

gruppideks ning pidime lavastama väikese lühi-

etenduse, kus oli kasutada meile ainult etteantud 

rekvisiite (nt käerauad, kaabu või köis). Selle pidi 

lavastama nii, et oleks aru saada, et tegemist on   

kauboi filmiga. Hiljem pidime neid esitusi kõigile 

teistele laval näitama, mis oli ülimalt naljakas, kuna 

õpilased olid väljamõelnud väga huvitavaid ja humoo-

rikaid lahendusi, kuidas seda teostada. Sellel nädalal 

toimus veel hulganisti üritusi, mis olid igati toredad 

ja me kõik saime kindlasti teada midagi uut ja       

huvitavat Ameerika kohta. Nädal oli kindlasti kõigi 

õpilaste kui ka õpetajate jaoks huvitav ja erinev    

tavalisest nädalast. Täname MTÜ Mondot, kes toetas 

meie üritusi rahaliselt ning samuti ka Florika 

Kolbakovat, kes aitas seda nädalat ja tegevusi       

organiseerida.        Rauno Planken 

11.c klassi õpilane 

19. koolidevaheline joonistusvõistlus 

5. detsembril toimus Eesti Rahva Muuseumis         

19. koolidevaheline joonistamisvõistlus, kuhu oli 

kokku tulnud 104 õpilast erinevatest koolidest üle 

Eesti. Võistlusest võtsid osa ka Põlva ÜG õpilased 

Anete Saar, Triini Mägi, Mariliis Vilt 6. klassist, 

Sandra Pavlov ja Kristi Lodeson 7. klassist ning   

Helin-Helle Ristimäe ja Vanessa Järv 10. klassist. 

Ülesandeks oli välja valida mingisugune ese, muster, 

pilt vms ERMi näituselt ning kasutada seda oma 

töös ära. Igasugune fantaasia oli lubatud. Hiljem sai 

ka imemaitsvat kooki süüa ja teiste töödega tutvuda. 

Õhkkond oli äärmiselt õdus ja see reedene päev oli 

täitsa vahva. Õpilastega oli kaasas õpetaja Anneli 

Kaasik. 

Helin-Helle Ristimäe 

10.c klassi õpilane 
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7.b Pokumaad vallutamas 

Kes on Pokuraamatute autor? 

Mis kujuga on Pokukoda? 

Mida Pokumaal jahvatada saab? 

Mis on suitsusauna eripära? 

Kui vana on Pokukoda? 

Mis maakondade piiril Pokumaa asub? 

Kallis Põlva Ühisgümnaasiumi õpilane ja õpetaja! Kas 

sina oskad vastata nendele küsimustele? Ei? Siis loe 

meie õppereisist Pokumaale ja saa teada mida kõike 

me seal näha või õppida saime! 

Meie sõit algas reedel, 30. oktoobril kell 12. Pool tundi 

sõitu ja olimegi kohal. Pokukoda asub Võrumaa ja  

Urvaste valla piiril. 12.juunil, Pokumaa kalendri järgi 

punase maasika päeval 2008. aastal leidis Pokumaal 

aset väga tähtis sündmus. Nimelt sel päeval avati 

ametlikult Pokukoda.  

Pokumaal tutvusime me kõigepealt Pokukojaga, 

tegime viktoriini ja kõndisime mööda maja    

ringi. Ühes ruumis näitas Kontra naine meile 

Edgar Valteri maale ning esemeid, mis kuulusid 

Edgar Valterile. Kes veel ei tea, kes Edgar    

Valter on, siis tema ongi see mees, kes kirjutas 

Pokuraamatud. Peale seda suundusime me   

ülakorrusele, kus meisterdasime endale 

pokusid. Väljaspool Pokukoda said kõik isegi 

aru ,et Pokukoda on poku kujuga. Edasi      

suundusime metsa koos ühe mehega, kes      

jutustas meile, kuidas vaadata puid, nende    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vanust ja et iga metsasolev asi võib kujutada midagi. 

Peale metsast väljumist saime me külakiiguga      

kaheksakesi kiikuda ja vaatetornist loodust vaadata. 

Järgmisena suundusime me pererahva juurde kus oli 

üks kits ja lammas. Pererahvas kutsus meid lahkesti 

sisse ja õpetas meid kama jahvatama, aga kõik      

lapsed, kes sauna tahtsid minna, olid põnevil, et    

kuidas saunas käituda tuleb ja et kuidas sealt seest 

välja näeb. Suitsusauna eripära on see, et sees on 

pime ja korstnat ei ole. Õnnetuseks ei läinud kõik 

vahejuhtumiteta, kuna saunalised tegid kogemata 

saunaakna katki. Tegijail juhtub. Kõigest hoolimata 

nautisime me kõik Pokumaal käiku väga.  

Suur tänu Õpetaja Urvele, kes oli nõus meiega selle 

õpperetke läbi viima! 

Kristi Lodeson 

7.b klassi õpilane 
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8.d klassi ekskursioon Petserisse 

Reis algas hommikul. Väljasõit oli kell 8.30 ja   

Koidula piiripunkti jõudsime umbes kella 10.00 

paiku. Piiri ületamine võttis kaua aega. Seal oli 

näha erinevaid turvameetmeid. Venemaal ootas 

meid buss, mis meenutas mingit vana veneaegset 

bussi. Me sõitsime bussiga Petseri kooli, kus meid 

võtsid vastu meie eakaaslased vene kooli õpilased. 

Tegime erinevaid spordiga seotuid mänge.           

Me mängisime seal jalgpalli, korvpalli, suurte    

pallidega võrkpalli ja nooltega täpsusviskeid. Peale  

mänge loeti punktid kokku ja jagati kohad ära. 

Meie tüdrukud võitsid esimese koha ja poisid teise. 

Kõik said medalid ja tüdrukud said veel ilusa    

karika. Edasi ootas meid söömine, kuid mitte    

nende oma koolis vaid kohalikus peenes restoranis. 

Restoranis pakuti meile 3 käigulist lõunasööki koos 

magustoiduga. Peale lõunat suundusime edasi 

kloostrisse. Kloostris anti tüdrukutele seelikud ja 

nad pidid oma juuksed kinni katma. Kloostris oli 

näha palju ikoone ja riste. Käisime vaatamas    

nende raamatukogu ja kuulasime veel giidilt 

kloostri ajaloo kohta, mis oli väga põnev. Kirikus 

oli üks munk, kes lunastas kõikide patud. See    

rituaal oli väga põnev. Esmalt pidime me musi 

andma pühale kirstule ja peale seda läksime   

munga juurde, kes pühaõliga joonistas meile riste 

kätele ja näole. Edasi luges ta meile sõnad ja lõpus 

pidime me suudlema risti ja tema kätt, hiljem   

pritsis ta seda sama pühavett meile näkku. 

Kõikidel oli võimalus ka kloostrile annetada ja  

pühavett kaasa võtta. 

Peale seda suundusime poodidesse, kus osteti    

igasuguseid erinevaid asju, põhiliselt maiustusi. 

Hiljem sõitsime bussiga tagasi piirile, kus seekord 

läks piiri ületamine kiirelt. Kõik olid päeva lõpuks 

väsinud. See oli üks põnev reis Venemaale, mis 

kõigile kindlasti meelde jäi. 

Selma Rein 

8.d klassi õpilane 
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Esimene teadusteatrite festival 

14.-15. novembril toimus Eesti 1. koolide teadus-

teatrite festival Viljandi Gümnaasiumis. Meie kooli 

teadusteater „Püglased“ õpetaja Inga Tiivoja           

juhendamisel osales ka sellel festivalil. 

Väljasõit oli 09:00 Edu Keskuse parklast. Viljandisse 

jõudsime umbes üheteistkümne paiku. Peale           

registreerimist toimus festivali pidulik avamine.    

Seejärel oli veidi aega ettevalmistamiseks ja siis    

hakkasidki seitsmest erinevast koolist õpilased      

katsetega esinema. Kuna meie jõudsime Viljandisse 

viimastena siis jäi meile viimane loos ja esinesime  

viimastena. Nägime palju erinevaid, aga päris         

huvitavalt esitatud kavasid. Kõige rohkem meeldisid 

meile Jame`i Oliveri parodeerides esitatud katsed ja 

„Kevade“ ainetel tehtud kava. Katsete vahepausil  

pakuti ka maitsvat lõunasööki. 

Õhtul toimus ringkäik Viljandi linnas. Käisime just 

äsja avatud Viljandi Kultuuri Kolledži uues Vilma 

hoones, kus nägime tipptasemel varustusega filmi-

stuudiot ning vanaaegseid kangastelgi ja palju muud 

huvitavat. Peale jalutuskäiku linnas ja õhtusööki oli 

filmiõhtu. Loomulikult oli meil õhtul vaba aega      

niisama olemiseks ja omavahel suhtlemiseks. 

Järgmisel hommikul oli söömine 08:30. Hommiku-

söögi järel jagati meid kahte rühma ja me pidime   

käima kahes töötoas. Ühes töötoas räägiti, kuidas lava 

peal üldse esineda, ruumikasutusest ning energia  

jaotumisest. Teises töötoas räägiti inimestest, kes 

teatris töötavad, asjadest, mis on teatris erineva    

valguse saamiseks, tule ning suitsu tegemisest.     

Pärast lõunasööki jagati meid jälle seitsmeks         

erinevaks rühmaks, aga seekord ühe kooli õpilased 

said erinevatesse rühmadesse. Õpetajad olid ühes 

rühmas. Ülesandeks oli ühes kolvis erinevaid        

järjestikuseid reaktsioone saada. Kahe laua peal oli 

palju erinevaid aineid, mille hulgast tuli valida      

endale vajalikud. Ettevalmistusaeg oli umbes pool 

tundi. Loomulikult kõige rohkem reaktsioone sai     

õpetajate rühm, aga nemad ei läinud arvesse. Minu 

rühm sai õpilaste rühmadest kõige rohkem         

reaktsioone, nimelt 9. Ning viimaks oli pidulik       

lõpetamine, kus anti ka kõigile auhinnad. Meie saime 

tänukirja kõige loomingulisema lähenemise eest, 

kaks erinevat raamatut ning filmi. Ja kuna minu 

rühm sai kõige rohkem reaktsioone ühes kolvis, siis 

saime ka selle eest kommikarbi. Peale lõpetamist  

pidime asjad kokku pakkima ning klassiruumid    

korda tegema. Üritus lõppes ühiselt tordi söömisega. 

Ning peale väsitavat, aga toredat päeva võis alata 

pikk kojusõit. 

Meile väga meeldis teadusteatrite festivalil, sest me 

nägime seal palju erinevaid katseid. Samas me      

õppisime ka nendel päevadel päris palju. Ma arvan, 

et keemiast saime me vähemalt mitmekülgsemaks ja 

teistest targemaks. Jõulupeol esitame ka väikese   

teadusteatri kava. 

Laura Koitsaar koos Rutt Kahre ja Selma Reiniga 

“Püglased” esinemas Rutti rühma etteaste 

Selma katseid tegemas Mis katseid teha? 
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Jõululaat 

Reedel, 12. detsembril toimus Põlva ÜGs taaskord 

jõululaat, sedapuhku juba 6. korda. Laadalised said 

nautida orkestri esinemist ja teadusetendust.       

Võimalik oli soetada endale üht-teist põnevat jõulu-

laadalt, maiustada küpsetistega ja proovida õnne 

õnneloosiga. Laadal olid esindatud meie kooli õpilas-

firmad: ÕF Sablette, kes pakub müügiks põnevaid   

seepe, ÕF Pocky oma imearmsate loomanahast     

mobiilikottidega ning 5.b klassi minifirma puidust 

Trips-traps-trulli mänguga. Kindlasti leidsid nii   

mõnedki laadal pakutud kaubad tee jõuluvana     

kingikotti. 

Suur tänu kõigile esinejatele, müüjatele ja            

laadalistele! Oli vahva jõululaat!  

Jõulukohvik 

15. detsembril oli ka sel aastal vahetundide ajal   

võimalik külastada jõuluvana kohvikut. Selle eest, et     

külastajatel oleks kohvi ja tee kõrvale head-paremat 

pakkuda, olid hoolitsenud usinad õpilasesinduse   

liikmed. 

Nagu ikka sai jõuluvanale salmi lugeda, pai teha 

ning loomulikult ka pilti teha. 

Aitäh huvijuht Annikale ja õpilasesindusele jõulu-

meeleolu loomise eest! 


