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Direktor kiidab
Põlvamaa koolide geograafiaolümpiaadil edukalt osalenud õpilasi:
11. detsembril toimus Põlvamaa piirkondlik geograafiaolümpiaad. Põlva ÜG õpilaste parimad tulemused
klasside arvestuses:
7. klass: Katrin Kulberg 4. koht;
8. klass: Robert Birnbaum III koht, Karoli Villako 4. koht, Katariina Kinnunen ja Lorely Kõrvel 7.-8. koht;
9. klass: Gregor Kulla 6. koht, Laura Nagel 7. koht;
Gümnaasium: Otto Käo II koht, Egert Aalde III koht, Marimal Tilk 4. koht, Villu Serv 5. koht.
Õpilasi juhendasid õpetajad Krista Untera ja Katrin Savi.
Inglise keele olümpiaadil edukalt osalenud õpilasi:
18. detsembril toimus Põlvamaa koolide 9. klasside inglise keele olümpiaad. Põlva ÜG õpilastest saavutas
Gregor Kulla III koha, Mark Robin Kalder 4. koha, Katriin Kottise 6. koha, Jessike Koort 7. koha, Paul Marten
Luude 8. koha. Õpilasi juhendasid Siiri Joosep, Florika Kolbakova, Tiit Rästa.
Õpilasfirmade laadal edukalt osalenud õpilasi:
12. detsembril Tartus toimunud õpilasfirmade laadal sai Põlva ÜG 11.a klassi firma “OiViht” (Grete Kase, Rait
Erik Rüütli, Karl Markus Jens, Martin Tint) parima kompositsiooni auhinna. Õpilasfirma juhendaja on Kaia
Tamm.

Pagulasnädal

23.—27. novembril viisid 11.c klassi õpilased läbi
järjekordse teemanädala, mis kandis seekord
pagulasnädala nimetust. Pagulasnädala korraldamise
eesmärgiks oli anda rohkem teadmisi sellest
päevakajalisest teemast ning tutvustada nende
piirkondade kombeid ja kultuuri, millistest meile
elama tulevad inimesed pärit on. Meie poolt
vaadatuna pagulasnädal õnnestus - tehti palju
põnevaid tegevusi ning saadi palju uusi ja huvitavaid
teadmisi. Ka pagulasnädala korraldajad kirjeldasid
seda kui positiivset kogemust, mis andis neile
endilegi uusi teadmisi ja kogemusi. Teemanädala
korraldamine kujunes parajaks väljakutseks just
seetõttu, et meid, korraldajaid oli sel korral poole
vähem, kui varasematel aastatel.
Mida me siis täpselt tegime?
Anna-Liisa ja Mariliis panid koridori üles näituse
stereotüüpide kohta ning tutvustasid seda lähemalt
6. klassile. Hiljem küsisid nad lastelt küsimusi.
Kristofer ja Sirle võtsid vastu külalise, kes käis
erinevates klassides rääkimas olukorrast Ukrainas.

Külaline töötab MTÜ Mondos, organisatsioonis, mis
tegeleb abi vajajatega nii Euroopas, Aafrikas, kui
Aasias.
Sandra, Kevin ja Marilill lugesid algklasside lastele
ühe Ukraina ja kaks Vietnami muinasjuttu, peale
seda lasti lastel joonistada loetu põhjal pilte ning
arutati nende üle.
Kätlin-Kristin ja Michelle korraldasid trummide
töötuba, kus lastel oli võimalus proovida erinevatel
trummidel mängimist. Samuti käis iga trummiga
kaasas selle saamislugu, mille üle üheskoos arutleti.
Karl, Marta ja Demi näitasid filmi Aafrika kohta ning
lasid lastel teha selle kohta plakati.
Lisaks eelpool nimetatud üritustele, oli mitmetel
õpilastel võimalus osaleda ka töötoas, mida juhatas
üliõpilane Egiptusest. Selles töötoas saadi mõningane
pilt sellest, kuidas lõuna poolt tulnule tundub Eesti ja
eestlased, samuti puudutati võrdsuse ja tolerantsuse
teemat läbi tegevuste. Loodan, et koolipere jäi meie
poolt korraldatud pagulasnädalaga rahule.
Carmen Kolsar
11.c klassi õpilane

Robotex

Robotex on Põhja-Euroopa suurim robotivõistlus,
mis toimus 4.-6. detsembrini Tallinna Tehnikaülikooli
Spordihoones. Üritust on korraldatud juba
viieteistkümnendat korda. Robotexil tutvustati
mitmesuguseid väljapanekuid ja näitusi ning noortele
olid avatud erinevad töötoad. Alates 2010. aastast on
võistlus mitmepäevane, mis võimaldab korraldada
erineva raskusastmega võistlusi ning tuua kokku kõik
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robootika-, teaduse- ja tehnikahuvilised. Robotexi
raames on viimasel viiel korral toimunud ka
Tehnoloogianäitus, kus näeb parimaid loovate
konkursside töid. Kõikidel robootikahuvilistel oli
võimalik osaleda erinevatele vanusegruppidele
mõeldud töötubadest. Robotexi töötubades on üheks
suunaks pakkuda praktilist ning käelist robotitega
seonduvat tegevust ka neile, kellel endal ehitusalased
teadmised puuduvad või pole võimalust antud
alaga tegeleda. Töötubades viidi läbi erinevaid
robootikaga seonduvaid seminare ja õpetati reaalset
programmeerimist ning robotiehitust.

Robotexi missioon

põnev.

Äratada lastes ja noortes huvi tehnikaerialade ja
teaduse vastu ning olla “number üks” teerajaja
insenerierialadele õppima minemisel.
Robotexi visioon

Kui järgmisel korral samale võistlusele läheksime,
siis vajaks Roobert endale ette sahka ja pisut raskust
juurde. See võimaldaks tal kindlamalt jalul seista
ja vastase teelt pühkida.

Pakkuda kvaliteetseimat tehnoloogiaalast kogupereüritust Eestis ning jõuda aastaks 2020 Euroopa
suurimale robotitevahelisele võistlusele.

Robotexil oli palju põnevaid töötubasid ja väljapanekuid. Võistlus, mida oli kõige põnevam jälgida,
oli Nao jalgpallirobotite võistlus.

Robotexi strateegilised eesmärgid

Tallinnasse jõudsime juba neljapäeva õhtul. Ööbisime
2 ööd hotellis Dorell. Elasime luksuslikult kahestes
tubades. Hilisõhtud möödusid „õudukaid“ vaadates.
Ja oli tore, et hotelli tugev hommikusöök aitas meil
päevaks patareisid laadida.

Tekitada noortes huvi tehnikaerialade, teaduse ja
robootika vastu.
Kasvatada Eesti robotiehitajate
vahelises konkurentsis.

taset

rahvus-

Tagada interdistsiplinaarse robootika (mehaanika,
infotehnoloogia, mehhatroonika, tootedisaini)
arengu järjepidev kasv.
Kajastada Eesti innovaatilist ning konkurentsivõimelist teaduspõhist arengutegevust välismaailmas.
Arendada sünergilist koostööd tehnikast huvitatud
inimeste, tulevaste inseneride ning ettevõtete vahel.
Meie koolist olid võistlemas kaks võistkonda: PÜG I,
kus olid 6. klassi poisid Markus Villako, Mihkel
Liivago ja Samael Kolsar. Nemad võistlesid Lego
sumo robotivõistlusel. Võistleva roboti nimi oli
Roobert.
Teine võistkond oli PÜG II, kuhu kuulusid 9. klassi
poisid Rene Järv, Paul Marten Luude ja Andi
Rosental. Nemad võistlesid joonejälgimises ja roboti
nimeks oli Joon.
Aga nüüd poiste
võistlustest …

endi

mõtted

ja

meenutused

Meie kergem elu tulevikus: kui ajud ja metall
kohtuvad .....
Andi meenutab:
Võistluste eelõhtul pidid võistkonnad oma võistlusroboti viima tehnilisse kontrolli. See tähendab, et
robotitele olid antud pikkus-, laius-, kõrgusmõõdud
ja kaal, mida ei tohtinud ületada. Seejärel robotid
registreeriti ja iga robot sai oma võistlusnumbri,
iga võistkonna liige sai T-särgi ja käepaela. Võistlusnumbreid saime kokku kolm. Üks võistlusnumber
kleebiti robotile nähtavale kohale ja teised
võistlusnumbrid kahe põhivõistleja särgi käisele. See
numbrite kuvamine oli oluline korraldusmeeskonna
liikmetele, kes jälgisid, et robot ja võistlejad oleksid
õigel ajal õiges kohas. Lego joonejärgimises pidi robot
läbima joonega märgistatud raja ja võitis see, kes
läbis raja kiiremini. Finaalis võistlesid kaks robotit
korraga ja võitis see, kes jõudis ennem lõppu või see,
kelle robot jõudis kaugemale.
Joonejälgimisvõistlustel sai
21. koha 61. võistleja hulgast.

PÜG

II

võistkond

Jaak Kepp, Markus Villako ja Andi Rosental

Markus meenutab:
Me oleme Põlva Ühisgümnaasiumi robootikaringi
liikmed Markus, Mihkel ja Samuel. Meid juhendab
õpetaja Jaak Kepp. Sel aastal pakkus õpetaja nii
meile kui 9. klassi poistele võimalust Robotexil
osaleda.
Robotex on Eesti kõige suurem robotite võistlus,
mis toimus sel aastal Tallinnas tehnikaülikooli hoones
4.-6. detsembril. Robotexil osales üle 1000 võistleja.
Meie otsustasime võistluseks valmis ehitada Lego
sumoroboti. Lego sumos pidi robot lükkama teise
roboti alast välja. Sumorobotite võistlusel osales
üle 100 roboti. Seega konkurents oli tihe.
Me jäime oma robotiga väga rahule, sest kaheksas
alagrupimängus tuli meie robot Roobert viiel
korral võitjaks. Olime ju Robotexil esimest korda
ja kogemused puudusid. Võistluspäev oli pikk, aga
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3. klassi aastalõpu tegemistest
Tavaliselt on aasta viimane kuu
kiire. 3. klassi õpilastele kujunes
lõppenud aastal kõige toimekamaks kuuks hoopiski november.
Novembrikuu teisel pühapäeval on
isadepäev. Kadri isa Argo Kamja
kutsus meid 6. novembril külla,
et tutvustada oma tööd ja hobi –
topiste valmistamist. Teises
klassis, külastades Kiidjärve
looduskeskust, tekkis nii mõnelgi
õpilasel huvi, kuidas topiseid
tehakse. Nüüd oli tore võimalus seda oma silmaga
vaadata. Teekond Kadri koduni oli ka põnev. Nii
mõnelegi oli üllatus, kui palju tuleb Kadril koolist
koju kõndida. Poolel teel ootas meid Luiisa Marleeni
ema omaküpsetatud leivaga. Külakostiks olid veel

10. novembril uurisime Võrumaa THK Tehnomajas
KIK projekti raames lindude elu talvel. Õppepäev
algas Väimela mõisapargis. Meid ootas retkejuht
Lasse. Ühiselt tuletati meelde, kes sulelistest meile
talvituma jäävad. Seejärel said õpilased paari peale
binokli ja uurimisretk pargis võis alata. Binokliga
linde märgata polnudki nii kerge. See nõudis
harjumist. Kõige rohkem avastati rasvatihaseid.
Seejärel arutleti, mida inimesed saavad lindude heaks
teha.
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Kaisa ema ja õpetaja muffineid
küpsetanud. Taksitermisti töö
on aeganõudev, aga huvitav.
Meisterdamiseks vajalikke
detaile tuleb tellida Saksamaalt. Kadri isa tutvustas
rebase, kopra ja ilvese koljut.
Ühiselt uuriti erinevate metsloomade hambaid. Oma käega
sai katsuda päris karuküüniseid. Kuigi see kõik oli
põnev, on elus asi ikka kõige
parem asi. Nii pälvisid suure
tähelepanu ka Kadri pere kass ja koer. Põneva päeva
lõpetuseks pakkus Kadri ema sooja teed. Oli tore ja
õpetlik kohtumine.
Aitäh Kadri perele!

Ühiselt suunduti tehnomajja, kus igaüks sai oma
kätega lindude söögimaja valmis teha. Alguses tuli
meelde tuletada matemaatika tunnis õpitut, sest
joonisel olevad sentimeetrid tuli tisleri joonlaual millimeetriteks teisendada. Seejärel läks mõõtmiseks,
saagimiseks, kopsimiseks. Nii mõnigi õpilane hoidis
puutööriistu esimest korda käes ja pidas endaga
võitlust, et esimeste raskuste ilmnedes mitte saage
nurka visata. Lõpuks sai aga igaüks oma söögimaja
valmis ning rõõm tehtu üle oli suur.

18. novembril sõitsime Tartusse vaatama teater
Vanemuine etendust „Nukitsamees“. Etendus oli
huvitav. Hiljem jätkus klassis arutelu kodu ja teistest
hoolimise teemal. Etendust jäid meenutama toredad
joonistused.

19. novembril toimus Mammaste Koolis maakonna
3. klasside loovuspäev. Igast koolist sai osaleda üks
õpilane ja õpetaja. Loosi tahtel sai meie klassist
võimaluse Kaisa Ilves. Põnev oli oma kätega savist
nõusid voolida.
Püüame alles hoida ka esivanemate rahvakombeid. Nii tutvusid meie kooli algklassid
mardi- ja kadripäeva kommetega Põlva Talurahvamuuseumis. 24. novembri hommikul
sõitsimegi koos 1.b klassiga Karilatsi. Muuseumi
õuel ja hoonetes tuli täita mitmesuguseid
ülesandeid, mille kaudu saadi ka uusi teadmisi,
kuidas vanasti neid päevi tähistati. Eriti lõbus
oli see, et iga rühm pidi kaaslaste jaoks ka ühe
teemakohase esinemisnumbri välja mõtlema.
Meie klassis on saanud traditsiooniks novembri lõpus
korraldada pereõhtu. Lõppenud aastal kogunesime
kooli 26. novembri õhtul. Tuldi kogu perega, kaasas
ka nooremad õed-vennad. Poisid kandsid ette,
missuguseid luuletusi nad sügise jooksul olid õppinud.

Tüdrukud olid harjutanud pallikava, millest kujunes
jõulupeoks lumehelveste tants. Seejärel haarati
ühisesse tantsuringi kogu pere. Õhtu teises osas meisterdati klassis kinkekotte. Vanematel oli võimalus
tutvuda õpilaste töödega. Oli tore koosveedetud õhtu.

Detsember möödus rahulikumas tempos. Vanemate
abiga osaleti jõululaadal. Seejärel tuli aasta kõige
oodatum pidu – jõulupidu. Muusikaõpetaja abiga olid
selgeks õpitud teemakohased laulud ja pillilood.
Tüdrukute lumehelbekeste tants tuli hästi välja. Meie
klassi õpilased esitasid ka lühinäidendi.
Aitäh vanematele, kes aitasid esinemiskostüümide ja
rekvisiitide valmistamisel!
Uuel aastal uue hooga!
3. klassi õpetaja Ester Kalder
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piparkoogilõhnaline aastalõpp
Tuleb tunnistada, et vahel juhtuvad TOREdad asjad täiesti juhuslikult.
Täiesti juhuslikult leidus Veronikal kodus elevandikujuline piparkoogivorm ja selle abil kohe pidi saama
parajas koguses piparkooke.
Täiesti juhuslikult kulges 17. detsembri TORE ring tavapärasest teist rada pidi - kogunesime hoopis
Veronika kabinetis ja üheskoos kaunistasime piparkooke. Ja sõime ka!
Ning päris viimasel koolipäeval, 22. detsembril, jagasime TORE-piparkooke täiesti juhuslikult meie teele
sattunud õpetajatele, õpilastele ja kooli töötajatele. Sest TORE = JAGAMINE!
Põlva ÜG TOREkad
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Jõulukuu tegemised Põlva Ühisgümnaasiumis
Detsembrikuu oli õpilasesinduse liikmete jaoks
väga töine kuu. Eelkõige võib möödunud detsembrit
pidada heategevuskuuks, sest õpilasesinduse üheks
suurimaks projektiks oli Põlva linna rahvale ja
asutustele piparkookide ning jõulukaartide jagamine.
Jõulurõõmu ja meeneid jagati nii Põlva Vallavalitsuses kui ka kohalikes poodides. Siinkohal tänaks
õpilasesindus Lõuna Pagarit, kes sponsoreeris antud
projekti piparkoogitaignaga ja Põlva Avatud Noortekeskust, kes varustas meid värviliste glasuuridega.
Lisaks eelnevale, korraldas õpilasesindus ka koolisiseselt meelelahutuslikke ja kasulikke ettevõtmisi,
nagu näiteks helkuripuu idee käimalükkamine.
Alates möödunud detsembrikuust on koolimaja
ees helkuripõõsas, millele aeg-ajalt õpilasesindus
helkureid juurde riputab. Helkuripõõsas on heaks
abimeheks neile, kel helkur koju ununenud või
hoopiski puudub. Samuti on helkuripuud kutsutud
täiendama kõik need, kel taskus juhtub helkureid
küllaga olema, ja kes soovib kaasinimesi ühe heateoga
aidata.

Samuti osales õpilasesindus iga-aastasel koolilaadal,
kuid sel aastal väikese muudatusega. Tavapärase
õnneloosi asemel korraldas õpilasesindus koos
draamaringi ja noortekeskuse toetusega väikese
tantsunurga, kus laadalised said menuka „Just
Dance“ mängu järgi tantsida. Lisaks sellele, pakkusid
õpilasesindus ja draamaring laadalistele sümboolse
summa eest isevalmistatud pitsat ja muffineid.
Ka iga-aastase jõulukohvikuga saadi sel aastal suurepäraselt hakkama. Selle aastase kohviku müügihitiks
osutus õpilasesinduse abipresidendi, Hardi, soojad
võileivad, mis tegid kohvikukülastajate hommiku
mõnusalt koduseks. Laadalt üle jäänud söögi jagas
kohvikus jalga puhanud jõuluvana koolirahvale laiali
ja sellele lisaks tegi jõuluvana klassiruumides käies
ka paar tantsusammu.
Jõulukuuga võib igati rahule jääda – õpilasesindus on
olnud tegus ja uuenduslik, loodame, et uue aasta tegemised ei jää eelmise aasta omadele alla.
Maris Lutsar
Õpilasesinduse president

Alljärgnevalt väike pildigalerii jõulukuul toimunud üritustest

14.-18. detsembrini töötas koolis jõulupostkast.
Jõulupost oli hea võimalus üllatada on sõpru,
tuttavaid, õpetajaid kena kaardikesega. Usinad
õpilasesinduse liikmed sorteerisid ja toimetasid
jõulutervitused õige adressaadini.
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14. detsembri hommikul võis äratuskella tavapärasest hilisemaks
tirisema panna, sest kooli tulekuks
ei olnud vaja mingeid ettevalmistusi
teha. Toimus stiilipäev „Talveuni“ –
lihtsalt padi ja tekk kaenlasse ja
pidžaamas kooli, nii lihtne see oligi.
Ja kõigele lisaks oli lõbus ja mugav
ka 
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16. detsembril oli taaskord kauaoodatud jõululaada päev.
Laat on iga aastaga järjest rohkem populaarsust kogunud,
seda näitab ka rohkearvuline osalemine, nii müüjate kui
ostjate poolt. Jõululaadal osalejad said nautida kooli puhkpilliorkestri esinemist, soetada endale üht-teist põnevat,
maiustada küpsetistega ja proovida õnne õnneloosiga. Oli
vahva jõululaat. Suur tänu kõigile esinejatele, müüjatele ja
laadalistele!
21. detsembril oli kõigil õpilastel ja õpetajatel hea
võimalus külastada jõuluvana kohvikut, kus sai
maiustada erinevate küpsetistega, juua kohvi
või teed, kuulata mõnusat muusikat, suhelda
sõpradega, lugeda jõuluvanale salmi ja pilti teha.
Jõulukohviku eestvedajad olid õpilasesinduse
liikmed. Külastajate ühine arvamus oli, et selline
kohvik võikski koolis olla, kui mitte iga päev, siis
vähemalt kord nädalas või kui mitte kord nädalas,
siis vähemalt kord kuus, aga igal juhul tihedamini
kui kord aastas 

Meie usinad õpilasesinduse päkapikud jõudsid
käia jõulurõõmu jagamas ka linna peal! Jagati
noorte endi valmistatud maitsvaid piparkooke ja
jõulu-soovidega kaarte juhulikele möödujatele tänaval ning asutustes. Rõõmu jagus nii üllatuse
tegijatele kui ka üllatuse saajatele.

Viimasel koolipäeval tervitasid kooli tulijaid meeleoluka jõulumuusikaga Peeter Änilase juhendamisel puhkpilliorkestri liikmed Getter
Matto, Marimal Tilk ja Arman Liblik.
Lisaks nendele toredatele tegevustele toimusid koolis mitmeid
jõulupeod. Põlva ÜG videoringi koostatud videokokkuvõtet jõulunädala tegemistest ja jõulupidudest saab vaadata siit.
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