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INFOLEHT 

Direktor kiidab 

12. jaanuaril toimus Põlvamaa koolide keemiaolümpiaad. Põlva ÜG õpilastest saavutas 8. klasside arvestuses 

Lota-Loviisa Rohtla III koha. 9. klasside arvestuses sai Taur Lillestik 4. koha ja Richard Kolsar 6. koha.  

Õpilasi juhendas Inga Tiivoja. 

keemiaolümpiaadil edukalt esinenud õpilasi: 

matemaatikaolümpiaadil edukalt esinenud õpilasi: 

18. jaanuaril toimus Põlva Keskkoolis Põlvamaa koolide matemaatikaolümpiaad. Parimad tulemused klasside 

arvestuses: 

7. klass: Triin Mirjam Tark I koht, Egert Aalde 4.-5. koht, Reimo-Taavi Lõbu 7.-8. koht; 

8. klass: Lota-Loviisa Rohtla III koht, Hanna Maria Rüütli 4. koht; 

9. klass: Taur Lillestik 3.-4. koht; 

10. klass: Maarja Villako I koht, Liisi Kolpakov II koht, Mirjam Sarnit III koht; 

11. klass: Jaanika Kopli I koht; 

12. klass: Anne Serv II koht. 

Õpilasi juhendasid Kaja Kilusk, Viivi Ansi ja Marika Veiko.  

Koolinoorte sisekergejõustiku meistrivõistlustel edukalt esinenud õpilasi: 

15. jaanuaril 2013. a toimusid maakonna koolinoorte     

sisekergejõustiku meistrivõistlused Võrus.  

Kokku osales 14 kooli 120 õpilasega. Põlva ÜG õpilaste  

parimad tulemused: 

Tüdrukud C klass: 

Naura Nagel – I koht 60 m jooks, I koht kõrgushüpe, III 

koht kaugushüpe 

Kairiin Märtson – I koht 600 m jooks 

Karoli Villako – II koht kaugushüpe, II koht kõrgushüpe 

Teele Utsal – II koht 60 m jooks 

Kelli Elias – III koht 60 m jooks 

Poisid C klass: 

Raimond-Eric Jaanus – II koht kaugushüpe 

Tüdrukud B klass: 

Mirjam Juhandi – II koht kõrgushüpe, III koht kaugushüpe 

Marimal Tilk – I koht 800 m jooks 

Poisid B klass: 

Carl-Eric Uibo – I koht kuulutõuge 

Kevari Ploompuu – II koht 60 m jooks 

Morris Jallai – III koht 800 m jooks 

Tüdrukud A klass: 

Kristi Raias – II koht 60 m jooks, II koht kaugushüpe, III 

koht kõrgushüpe 

Poisid A klass: 

Andry Aust – I koht kuulitõuge 

Peter-Gabriel Änilane – II koht kuulitõuge 

Tüdrukud juunior: 

Kadi Suits – I koht 800 m jooks 

Poisid juunior: 

Maiko Kiis – I koht kaugushüpe, II koht 60 m jooks 

Renno Pilberg – II koht kuulitõuge 

Andre Kukk – III koht 800 m jooks. 

Õpilastega oli kaasas õpetaja Aivar Haan. 

Põlva ÜG korvpalli meistrivõistluste finalistid!  

Võitjad 12.b korvpallurid (taga seismas).       

Raiko Rudissaar, Taavi Hernits, Martin Küla,      

Mikk Pilliroog, Alvar Tint.  
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11.a klass Tallinnas 

19. detsembril tegi 11. a klass õppe- ja kultuuri-

reisi Eestimaa pealinna Tallinnasse. 

Sõitu alustati varahommikul kell 8 ning kesk-

päevaks olime jõudnud oma reisi esimesse siht-

punkti Toompeale. Kuna meil oli veel aega enne 

kokkulepitud kohtumist kohaliku rahvasaadiku 

Ester Tuiksooga, otsustasime teha väikese tutvuta-

va ringkäigu Toompeal. Huvipakkuvaimad olid 

Toompea platvorm ja Hollandi saatkond. 

Riigikogus saime palju teada riigikogu hoone aja-

loost ning meile tutvustati Pika Hermani torni, 

mille tipus me ka käisime. Kuna olime eelnevalt 

vaadanud mõnda aega riigikogu infotundi, siis   

nägime palju rahvasaadikuid, eksministreid ja  

ministreid, nende seas ka praegust peaministrit 

Andrus Ansipit. Kahjuks jutule neist kellegagi saada ei 

õnnestunud. 

Kui Toompeal sai tuur tehtud, suundusime linna, et  

külastada Eesti Draamateatrit. Näidend, kuhu pidime 

minema oli küll õhtul, kuid me läksime sinna, et tutvuda 

Draamateatri lavatagustega. Ringkäik oli väga huvitav 

ning me saime päris palju teadmisi teatri vallast. Me 

nägime lavataguses mitmeid kuulsaid näitlejaid, nende 

seas Märt Avandit ja ka Ain Lutseppa, kes kutsus meid 

oma näitlejatuppa. 

Siis oli meil kuni näidendini natuke vaba aega, mille 

enamik sisustasid linnapeal kaubandusega tutvumiseks. 

Peale näidendit „Võlanõudjad“’, mis kõigile meeldis,  

asusime koduteele. 

11.a klass 

“Taaralill” 

Minifirmal "Taaralill" on olnud päris tegus poolaasta. Firma 

moodustus ettevõtlusringi tegusamatest õpilastest ja tootma  

hakkasime esialgu plastikust valmistatud lilli ja hiljem ka plast-

topsidest valmistatud valgusteid. Esimesed „ristsed“ saime Põlva 

Jõululaadal kultuurikeskuses. Huvi meie toodete vastu oli suur. 

Müük oli keskmine. 

Palju elevust tekitasid meie lambid ka kooli jõululaadal. 

Suurimaks väljakutseks eelmisel poolaastal oli kindlast Tartus, 

Tasku keskuses korraldatud õpilasfirmade laat. Valmistusime 

selleks varakult ja saime ka esimese kogemuse, võttes mõõtu 

teiste õpilasfirmadega. Osalejaid oli 30 ringis ja minifirmadest 

olime ainukesed. Saime huvitava kogemuse võrra rikkamaks. 

Nägime kuidas esitleda, müüa, reklaamida oma toodet. 

12. jaanuaril viibisime üleeestilisel õpilasfirmade koolitusel   

Tartus, J. Poska gümnaasiumis. Olime mõlemad turunduse ja 

müügi töötubades. Ka sellelt koolituselt oli paljugi „kõrva taha 

panna“. Kavatseme kõike õpitut rakendada 9. veebruaril,        

Tallinnas, Kristiine keskuses toimuval rahvusvahelisel õpilas-

firmade laadal. Hoidke meile pöialt! 

Turundusjuht Christo Mattus ja tootmisjuht Timm Rainer Maidla 
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Läänemere projekt—hea võimalus õppimiseks 

Spordimälumäng Bumerang 

Mälumängu I etapp toimus Põlva Ühisgümnaasiumis 

23. jaanuaril, kuhu olid oodatud 5.-12. klasside nelja-

liikmelised võistkonnad. 

II etapp ehk mälumängu Põlvamaa maakondlik    

finaal toimub 19. veebruaril algusega kell 13.45   

Põlva ÜG-s. Osa võtavad maakonna koolide nelja-

liikmelised võistkonnad, vastata tuleb 20 küsimusele. 

Korraldab EKSL koostöös kohapealsete korraldajate-

ga. 

III etapp märtsis: mälumängu viis regionaalset   

vahefinaali, 30 küsimust, 3 edukamat igast regioonist 

pääsevad finaali. Korraldab EKSL. 

IV etapp aprillis: mälumängu finaal 15-le võist-

konnale (iga regiooni 3 paremat), 40 küsimust. 

Eesti Spordilehe (ESL) poolt ellukutsutud spordi-

mälumäng Bumerang alustab kümnendat hooaega. 

Mälumängu peakorraldaja on Eesti Koolispordi Liit, 

koostööpartneriteks Eesti Päevaleht, Eesti Olümpia-

komitee, Tallink, Briti Suursaatkond. 

Mälumäng on suunatud kõigile Eesti üldharidus-

koolide õpilaste neljaliikmelistele võistkondadele.   

Küsimused on koostatud valdavalt Eesti aja-

kirjanduses ja sporditeabe väljaannetes ilmunud  

materjalide põhjal ja need valmistab alates teisest 

etapist ette mälumängija ja spordiajaloolane Jaak 

Valdre. Kõik mälumängu tulemused avaldatakse 

Eesti Päevalehe Spordilehes. 

Läänemere projekt ehk BSP (The Baltic Sea Project) 

on loodud selleks, et luua parem side Läänemere ääres 

asuvate koolide vahel ja üheskoos uurida Läänemere 

seisundit. Läänemere uurimiseks on välja töötatud 

mitmed programmid, milles võivad kaasa lüüa kõik 

Läänemere projektis osalevad koolid Soomest, Vene-

maalt, Eestist, Lätist, Leedust, Poolast, Saksamaalt, 

Taanist ja Rootsist. 

11.-13. jaanuaril toimus Taevaskoja Puhkekeskuses 

üle-eestiline Läänemere projekti laager, kus ka meil 

oli võimalus osaleda koos õpilastega kümnest erinevast 

koolist. Saime laagris toredate ja lõbusate noortega 

palju suhelda, põneval moel õppida tundma loodust ja 

draamakunsti ning nautida Lõuna-Eesti kaunist ja 

ürgset loodust. Ilmad olid tõesti karged ning seetõttu 

olid kõik õues toimunud tegevused, eriti aga tõuke-

kelgumatk, hästi karastavad. Noortele meeldis, et   

polnud kuiva ja tuima koolipingis õppimist, vaid    

arendati ennast läbi mänguliste tegevuste ja suhtlemi-

se. Meelde jäid nii mõnedki töötoad, viktoriin ja eriti 

loomingulised draamatunnid.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Lisaks kiideti ka päeva maitsvaimat osa - toitu. 

Kolme-päevase laagri jooksul polnud hetke, mil 

meil ei oleks olnud midagi teha. Tänu usinatele 

õpetajatele, juhendajatele ja laagris osalejatele oli 

meie aeg täisväärtuslikult ja huvitavalt sisustatud.  

Kogu projekti toetasid KIK, Tartu Kesk-

konnahariduse Keskus ja Taevaskoja Puhkekes-

kus, kellele oleme väga tänulikud. 

Iveete Leht ja Karin Kivisild  

9.b klassi õpilased 
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Elva lastekodus 

Ühel talvisel päeval, täpsemalt 18. detsembril, käisime 

meie, 10.c klassi õpilased, Elva lastekodus, et kinkida 

sealsetele lastele üks tore õhtupoolik. Põhjus, miks me 

lastekodu külastasime, oli see, et me otsustasime sellel 

aastal klassiga mitte kinke teha ning soovisime hoopis 

aidata lapsi, kes meist kinke rohkem vajasid. 

Lastekodusse jõudes olime rõõmsad ning põnevil, sest 

paljud meist polnud kunagi lastekodus käinud ega 

teadnud, mida oodata. Tuppa astudes oli tunda soojust 

ning headust. Meie üllatuseks pidime kohtuma umbes 

20 lapsega, aga hiljem selgus, et neid oli hoopis vähem, 

sest mõned neist olid ära ja pidid tulema hiljem, kuid 

ka neile olime kingid jätnud. 

Alguses me mängisime lastega ringmänge ja laulsime 

koos nendega. Meil oli kaasas ka pillimees, kelle   

muusika saatel oli tore koos laulda. Lapsed olid 

rõõmsad ja väga aktiivsed. Kaunistasime koos     

nendega piparkooke, mida hiljem ka sõime. Pärast 

piparkookide kaunistamist jagasime lastele kinke, 

mis koosnesid mandariinidest, erinevatest kommi-

dest ja marjakrõpsudest. Need lapsed, kes oskasid, 

lugesid salme, kuid väiksemad lapsed said niisamagi 

paki kätte.  

Õhtu lõppedes mängisime lastega ja lõpuks laulsime 

ja tantsisime veelkord, kuna see meeldis neile nii 

väga. Lahkumine oli raske, kuna lapsed olid kõik nii 

toredad, kuid ka meil oli aeg suunduda koju. 

Kelli Koor 

10.c klassi õpilane 

Projekt KAHUR 

Projekt viib kokku põhikoolide lõpuklasside ja kesk-

kooliklasside õpilased ning edukad Eesti inimesed 

avalikust-, era- kui mittetulundus-sektorist, kelle  

edulood on õpilastele eeskujuks. 

Mittetulundusühing, mis on loodud projekt Kahuri 

elluviimiseks, on asutatud tegusate Võrumaa noorte 

poolt. Projekti vajadus tuleneb nende noorte varase-

matest kogemustest keskkoolis, kus oma ala tipp-

tegijad tihtipeale erinevatel põhjustel oma edu-

lugudest ääremaa koolidesse rääkima ei jõudnud,  

kuigi huvi selleks oli olemas. Selleks, et olukorda   

parandada lõidki noored projekti Kahur (uuri ja     

kasuta), mis on esialgu pilootprojekt Lõuna-Eesti 

keskkoolide õpilaste tarvis. 

Projekti raames korraldatakse viies Lõuna-Eesti    

koolis (Otepää Gümnaasium, Põlva Ühisgümnaasium, 

Põlva Keskkool, Antsla Gümnaasium, Vastseliina 

Gümnaasium) kohtumine erinevate edukate grupiga, 

mis koosneb erinevate valdkondade inimestest.     

Sihtgrupp on 9.-12. klasside õpilased. 

Põlva ÜG leiab kohtumine aset 15. veebruaril ja     

esialgsete kokkulepete kohaselt on Põlvamaale tule-

mas Aune Past, Veikko Täär, Ivari Padar, Mihkel 

Kärmas ja Allar Jõks. 

Põnevate kohtumisteni! 



2013. aastal osaleb Põlva Ühisgümnaasium Eesti 

Olümpiaakadeemia KOOLIOLÜMPIAMÄNGUDE   

projektis. 

Projekti eesmärk: Põlva Ühisgümnaasiumis olümpia-

mängude ja olümpiaideede tutvustamine mitmesuguste 

kogu kooliperet kaasavate tegevuste kaudu. Olümpia-

haridusperioodi korraldamine (olümpia-temaatika   

käsitlemine ainetundides, KOM konkursside ja spordi-

võistluste läbiviimine), teiste olümpiaalast teadlikkust 

edendavate tegevuste korraldamine. Ülekooliliste      

(1.-12. kl) kooliolümpiamängude ettevalmistamine ja 

korraldamine. 

Klassidevahelised võistkondlikud spordivõistlused   

algavad veebruaris suusatamisega (vt KOM tegevuste 

ajakava), spordivõistluste eesmärk on selgitada välja 

kooli kõige sportlikum klass. Klassi premeeritakse 

olümpiamängude lõputseremoonial auhinnarahaga. 

Kõige sportlikuma klassi väljaselgitamiseks lähevad 

punktiarvestusse: matkamäng (toimus sept 2012),    

suusatamine, ujumine, jüriöö + KOM päeval toimuvad 

olümpiaalad. Igal võistlusalal osalemine annab punkte, 

arvesse läheb (sõltuvalt võistlusest): osavõtjate arv ja 

tulemus. 1. ja 2. klassid ning 3. klassid ja 4. klass   

võistlevad ühe vanuserühmana, ülejäänud klassid   

konkureerivad oma paralleelklassidega. Enim punkte 

kogunud klass ongi üldvõitja. 

Jaana Aedmäe 

Huvijuht 

Kooliolümpia 
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Tegevus Aeg 

PÜG kooliolümpiaaasta väljakuulutamine 

ja koolipere teavitamine 
jaanuar 2013 

Olümpiatemaatika käsitlemine aine-

tundides 
detsember 2012 – 

mai 2013 

Olümpiavillak-Bumerang: 5.-12. klass, 

võistkonnas 4 liiget 
23. jaanuar 

KOM diplomi- ja logo konkursi tähtaeg 1. veebruar 

Eesti Spordimuuseum külas algklassidel 12. veebruar 

Suusavõistlused Intsikurmus: 1.-12. klass, 

võistkonnas 3T+3P 
12. veebruar 

Olümpiastendide valmimine märts 

Kirjanduskonkurss „Aus mäng“ osa-

võtjate tunnustamine 
14. märts 

Ujumisvõistlused: 1.-12. klass märts 

Meie õpetajad suudavad 1. aprill 

PÜG kooliolümpiamängude maskoti  

kavandi välja selgitamine; maskoti      

valmimine 

1. aprill ja 1. mai 

Jüriöö jooks: 1.-12. klass 23. aprill 

Fotonäitus „Mina ja tuntud sportlane“   

1.-12. kl ja õpetajad 
15. aprill 

PÜG kooliolümpiamängud: 1.-12. klass 9. mai 

Ajakavas võib ette tulla väiksemaid muudatusi,  

millest osalejaid aegsasti informeeritakse!  

Betti Alverile pühendatud luulefestival “Tuulelapsed” 

Alati on tore, kui õpilased saavad osaleda üritustel, kus 

kogunevad teised omavanused samade huvidega noored. 

Jõgevale sõitis 18. jaanuariks kokku teatritruppe üle terve 

Eesti. Kõige kaugemad osalejad tulid Saaremaalt: Kures-

saarest ja Orissaarest. Meie osalesime oma olude sunnil 

seitsmele näitlejale vähendatud koosseisuga taolisel üritu-

sel esimest korda, nii et alguses oli lastel päris raske aru 

saada, mis see luuleteater üldse on ja kuidas selleks      

valmistuda. Ometi tulime jõuluvaheajal entusiastlikult 

kokku ja hakkasime tööle. Saime oma etenduse festivali 

ajaks valmis. Luulekeel tundus alguses võõravõitu ja   

kahtlane oli lastele ka see, et poeetiline tekst kannab endas 

alati varjatud mõtet, mille üle peab enne sügavalt mõtiskle-

ma, muidu ei mõju lavalt öeldu veenvalt. 

Avamine toimus pidulikult kultuurikeskuses, kus on lava-

tegevuseks väga head kaasaegsed võimalused. Ometi oli 

alustuses nukker toon - õpilaste loetud luuletekstide saatel 

moodustus lava serva ehituskividest kiri: „Kivi on          

südamel …“ Tuli tahtmine öelda, et ma tean, mida te     

tunnete. Ka nende pikkade traditsioonidega kooli puhul ei 

arvesta keegi reformimise hoos õpetajate arvamust või  

argumente. Laste põnevad esinemised haarasid aga varsti 

kaasa ja viisid meidki festivalimeeleollu. Meie üles-

astumine looga „Aja hääl“ oli päeva lõpus, nii et jõudsime 

kõvasti nii närvitseda kui ennast koguda. Lõpptulemus  

oli igatahes kena, mille märkis ära ka žürii. 

Ööbisime Jõgeva Gümnaasiumi klassides. Õhtul toimus 

tantsuõhtu ja tutvuste sobitamine teiste koolide lastega. Öö 

jäi lühikeseks nagu sellistel üritustel ikka! Järgmisel     

hommikul jaotati õpilased töötubadesse, kus teatriinimesed 

viisid läbi erinevaid tunde. Meie kaks osalist sattusid     

balletti proovima. Lõpetamise eel „magusroaks“ esines meile 

Vanemuise balleti noortetrupp. Nüüd teadsid meie lapsed, 

kui raske võib olla see imekerge varvastel tantsimine, sest 

seda sai omal nahal proovitud. 

Tagasi vaadates tundusid eriti vahvad need luuleteatri-

etendused, mille ülesehituses oli kasutatud huumorit ja mis 

suutsid publikut kaasa haarata. See ongi ju teatri tegemise 

tähtsaim mõõt: esinetakse publikule, mitte iseenda aja-

viiteks. Üldine lemmik oli Orissaare teatri lugu „Laulud 

Marile“, milles esines kolm vahvat noormeest, kes läbi    

luulena esitatud laulusõnade jagasid oma kiindumust ja 

pettumust. Nemad said ka üheks laureaatidest. Osales 17 

näidendit. Loodame, et sel festivalil on jätkusuutlikkust üle 

elada kõik reformituuled ja me saame ka tulevikus üritusel 

osaleda nii laval tegutseja kui tänuliku vaatajana. 

Maia Punak 

Näiteringi juhendaja 


