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Direktor kiidab
ProgreTiigri õpilaskonkursil “Tuleviku õpperuum 2050!” edukalt osalenud õpilasi:
24. jaanuaril toimus HITSA ProgeTiigri õpilaskonkursi „Tuleviku õpperuum 2050!“ finaalüritus, kus selgusid
parimad tehnoloogia loovtööd. Finaali jõudis koole kõikjalt Eestist, kokku osales finaalis 40 kooli. Töid hinnati
viies kategoorias ning kolmes vanuserühmas.
3D GRAAFIKA kategoorias saavutasid gümnaasiumi vanuseastmes I koha Maarja Villako ja Siim Villako
(12.a klass) tööga „Teaduslabor“ (http://padlet.com/Maarjav/8b7h3c2pxms8) ning
II koha Janar Kopli, Maris Lutsar ja Hanna Lattik (11.a klass) tööga „Tuleviku õpperuum 2050“
(http://padlet.com/Janar/tulevik2050). Õpilasi juhendas õpetaja Tiina Saago.
Palju õnne!
Keemiaolümpiaadil edukalt osalenud õpilasi:
24. jaanuaril toimus Eesti koolinoorte 62. keemiaolümpiaadi Põlvamaa piirkonnavoor.
9. klasside arvestuses sai Triin Mirjam Tark 3.-4. koha.
10. klasside arvestuses saavutas Karin Valdas I koha. Õpilasi juhendasid õpetajad Lily Veidenberg ja Inga
Tiivoja.
Põlva maakonna koolide 6.-9. klasside võrkpalli võistlustel edukalt osalenud õpilasi:
27. jaanuaril toimusid Põlvamaa koolide 6.-9. klasside võrkpalli meistrivõistlused. Põlva Ühisgümnaasiumi
tüdrukud saavutasid I koha. Võistkonnas mängisid Karina Kaldvee, Vanessa Varend, Regle Raadik, Laura
Nagel, Herti Juhandi, Karmen Zeiger, Grete Aust. Põlva ÜG poiste võistkond saavutas III koha. Võistkonda
kuulusid Erik Bleive, Morris Jallai, Marvin Liblik, Kristofer Kiudorv, Tanel Marran, Egert Aalde, Alar Aarna
ja Märt Pilliroog.
maakonna koolinoorte sisekergejõustiku võistlustel edukalt osalenud õpilasi:
14. jaanuaril toimusid Võrus maakonna koolinoorte sisekergejõustiku võistlused. Põlva ÜG õpilaste tulemused:
Tüdrukud C klass
Aleksandra Must I koht kõrgushüppes, 4. koht 60m jooksus
Johanna Laanoja II koht kõrgushüppes, 4. koht 600 m
jooksus
Poisid C klass
Tanel Liivago II koht kõrgushüppes
Jürgen Hansen II koht 600 m jooksus
Tüdrukud B klass
Teele Utsal I koht 60 m jooksus, I koht kuulitõukes, II koht
kaugushüppes
Karoli Villako I koht kaugushüppes, I koht 600 m jooksus
Selma Rein I koht kõrgushüppes, II koht kuulitõukes,
III koht 600 m jooksus
Kairiin Märtson II koht 60 m jooksus, II koht 600 m jooksus

Poisid B klass
Märt Pilliroog II koht 60 m jooksus
Fred-Eric Kärblane II koht kõrgushüppes
Tüdrukud A klass
Mirjam Juhandi 4. koht kuulitõukes
Poisid A klass
Egert Aalde II koht 800 m jooksus, III koht kõrgushüppes
Tüdrukud J klass
Anette Kasemets I koht 60 m jooksus, I koht kaugushüppes,
II koht 800 m jooksus
Anett Simga III koht 60 m jooksus,III koht kaugushüppes,
III koht 800 m jooksus
Poisid J klass
Peter-Gabriel Änilane I koht 60 m jooksus
Andry Aust II koht kuulitõukes

FLL-i poolfinaalist finaali
FLL tähendab First Lego League. Võistluseks
valmistumine on mitme kuu pikkune meeskondlik
protsess, kus juhendaja küll toetab, aga lapsed teevad
ise kogu töö. Oluline põhiväärtus on „Meil on lõbus“ ja
võidust olulisem on uute teadmiste saamine. Teine
põhiväärtus on arendada õpilastes võimalikult
varajast teaduse ja tehnoloogia mõistmist, insenerioskusi ja matemaatilist mõtlemist.
Meie koolis töötab juba kolmandat aastat robootikaring. Alustasime seitsme poisiga, kellest neli viienda
klassi poissi on jäänud aktiivseteks käijateks:
Ken-Martti Holberg, Samuel Kolsar, Mihkel Liivago ja
Markus Villako.
Käesolevaks ajaks oleme juurde muretsenud viis
robotikomplekti koos lisakomplektidega ja sellest
õppeaastast (2014/15) moodustasime juurde 8. klassi
poiste robootikarühma, kuhu kuuluvad Rene Järv,
Paul Marten Luude, Evar Valentin Pereseld ja Andi
Rosental.
Laupeval, 10. jaanuaril 2015 toimus Tartus AHHAA
Teaduskeskuses Lõuna- Eesti regiooni FLL-i pool-
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finaal. Põlva Ühisgümnaasiumist osalesid kaks tiimi
(Põlva ÜG I ja Põlva ÜG II). Sündmus algas
hommikul kell üheksa rongkäiguga. Võistlustel
hinnati tiimide poolt valmistatud robotimängu, roboti
disaini, innovatiivseid õppelahendusi, mille teemaks
oli Kaasaegne klassiruum. Robotimäng kestis 2,5
minutit ning selle aja jooksul pidid tiimid oma
autonoomse robotiga lahendama võimalikult palju
ülesandeid, millega koguti punkte. Tuleviku klassiruumi innovatiivseks lahenduseks oli mõlematel
tiimidel nuti koolipingid, millel on kõik võimalikud
tänapäeva funktsioonid. Me esitlesime seda plakatil.
Poolfinaalist pääses edasi PÜG II tiim (8. klassi
poisid). Päev oli igati hariv ning mõnusalt väsitav.
Me kogesime meeskonnatööd ja saime juurde uusi
nippe teistelt võistkondadelt. Päev lõppes tunnustamisega, kus kõik tiimid said medalid ja tänukirjad.
Finaal toimub 15.-16. märtsil Tallinnas Lennusadamas.
Õpetaja Jaak Kepp
Paul Marten Luude 8.a klassi õpilane
Fotod: Robootika FB lehelt

Väljasõit Põlvamaa keskkonnamajja
4. detsembril toimus 10.b klassi õppepäev Põlvamaa
keskkonnamajas Räpinas.
Kohale jõudes võttis meid vastu keskkonnaspetsialist
Mari Kala, kes tegi meile majas ekskursiooni.
Kõigepealt rääkis ta meile prügisorteerimisest
keskkonnamajas, näitas maja kööki, kus oli mitu
erinevat prügikasti, et kõik jäätmed ilusti sorteeritud
saaksid. Kohvipaks, saiakesekott ja taarapudel — kõigile olid eraldi ettenähtud kastid. Seejärel liikusime
teisele korrusele, mille seintel oli mitmeid erinevaid ja
huvitavaid fotosid. Nägime jahmatavat pilti kosmoseprügist, poleks osanud arvatagi, et pilvedest ülevalpool
nii palju sodi saab olla! Samuti leidus seal erinevaid
fotosid inimeste elamistest prügimägedel ning
midagi ka kodumaakonnast — nägime, kuidas näeb
suletud Adiste prügila välja nüüd. Pildid vaadatud,
suundusime õppeklassi. Õppeklassis saime tervikliku
ülevaate jäätmete tekkimisest ja sortimisest,
kogumisest ja vedamisest, taaskasutamisest, biokäitlusest, põletamisest ja prügilasse ladestamisest.
Vaatasime õpetlikke videoklippe jäätmete sorteerimisest. Panime oma teadmised proovile prügisorteerimismängus, kus pidime paberi, teepaki ja
patarei panema õigesse karpi, lisama nad siis kas
papi-, biolagunevate või ohtlike jäätmete hulka. Seejärel jagati meile kõigile üks tööleht, mida täitsime
just kuulatud ja vaadatud teadmiste põhjal. Kui
midagi oli juba jõudnud ununeda, leidsime vastuseid
seintelt olevatelt teavet täis plakatitelt. Jäätmevoo

Foto Keskkonnaameti kodulehelt:
http://www.keskkonnaamet.ee/public/klass.jpg

kulgu ja prügila ehituse kohta saime aimu makettidest. Samuti saime läbi binokulaari vaadata, millised
selgrootud tegutsevad vanal banaanikoorel — see
polnud just eriliselt kaunis vaatepilt.
Lõpuks kontrollisime üheskoos vastused
enamasti olid kõigil lahendused õiged.

üle,

Sellest käigust oli meile kõigile kindlasti palju kasu,
oskame paremini prügi sorteerida ning mõistame
selle tegevuse tähtsust. Samuti oleme nüüd rohkem
kursis prügireostuse ohtudega. Teame, kuidas juba
kord kasutatud asju taaskasutatakse, kuidas kulgeb
näiteks plastpudeli ümberkäitlus kangaks.
Joonas Selgis, Johanna Treier ja Marimal Tilk
10.b klassi õpilased

Õpilasesinduse koosolekud
Toimunud koosolekute päevakorrad:
ÕE koosolek 27. november 2014
Päevakord:
1. Arvamuse andmine põhimääruse kinnitamiseks
esitamise kohta.
2. Koolikiusamise projekti teostamine koostöös
psühholoogiga.
3. ÕE jõulukuu tegevused.
4. Hoolekogus arutlusel olevatest teemadest annab
ülevaate Maarja Villako.
5. Jooksvad küsimused.
ÕE koosolek 3. detsember 2014
Päevakord:
1. ÕE liikme puudumised ÕE koosolekutelt, ebaõpilaslik käitumine, kooli maine kahjustamine jm.
2. ÕE liikmete väljahääletamine.
3. Uue ÕE liikme vastuvõtmine.
ÕE koosolek 7. jaanuar 2015
Päevakord:
1. Sobiva aja leidmine koolipsühholoogi Airene Vaike
Kumariga kohtumiseks, et koos arutada koolivägivalla vastase kampaania läbiviimist.
2. Jooksvad küsimused järgmiseks korraks.
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ÕE koosolek 13. jaanuar 2015
Päevakord:
1. „Suud puhtaks“
2. Ülevaade „PÜG koolielu küsimustik“
3. Koolikiusamine
4. Mida saab ÕE ära teha?
5. Jooksvad küsimused järgmiseks korraks
ÕE koosolek 15. jaanuar 2015
Päevakord:
1. Koolitöötajate ettepanekud
2. Koolikiusamine
3. Jooksvad küsimused järgmiseks korraks
ÕE koosolek 22. jaanuar 2015
Päevakord:
1. Tööpakkumine müügijuhile
2. „Suud puhtaks“
3. Jooksvad küsimused järgmiseks korraks
Koosolekute protokollidega saab tutvuda huvijuhi ja ÕE
kabinetis B-35.
Lk 3

Algklasside viies omakultuuripäev

Neljapäeval, 22. jaanuaril kogunes Põlva Ühisgümnaasiumi algklassiõpilaste pere kooli aulasse, et
osaleda juubelihõngulisel omakultuuripäeval.
Meie paikkondliku kultuuri väärtustamisel ja
edendamisel on ikka oma õla alla pannud Põlva
Põhikool (endine Põlva Keskkool) ning Mammaste
Lasteaed ja Kool, nii ka tänavu. Omakultuuripäevale
saabusid õpetajad Hele Aia, Mare Urban ja Karin
Simso oma tublide etlejate, pillimängijate, laulu- ja
tantsulastega. Aitäh tulijaile!
Leelo Tungla luuleridadega „...Kestma jääme ajaloos
ikka ainult üheskoos” algaski seekordne kogukonna
pidu.
Ligi tunnipikkune kultuurikava pakkus meenutusi
esivanemate vaimuvarast: rahvalaule ja –jutte,
rahvamuusikat ja –tantse, kodukeelt ning rahvaluulet.
Meenutasime, et 2014. aasta oli tähendusrikas kogu
Vanale Võromaale, sest UNESCO vaimse pärandi
esindusnimekirja kanti Võromaa suitsusaunakombestik. Tõnisepäev, 17. jaanuar oli aga päev, mil
Põlva linnale anti lõõtsapealinna nimi.

pärandis, mida antakse järgmistele
avaldub Eesti kultuuri elujõulisus.

põlvedele,

Omakultuuri aluseks on täna ja edaspidigi perekonna
huvitatus ja traditsioonilised väärtused. Kuni meil on
veel kodukohta ja kodu hoidvaid, kogukonnaga
seotust tunnetavaid peresid, oleme vaimselt rikkad.
Jääb vaid tõdeda, et sügisel klassiõpetajate poolt
vastu võetud otsus omakultuuripäeva korraldamise
jätkamisest oli õigustatud ja kinnituseks HTM-i
üldharidusosakonna asejuhataja Pille Libliku
öeldule: „Kool peab korrutustabeli ja sulghäälikute
õigekirja õpetamise kõrval toetama ka noore
kasvamist kultuurikandjaks- inimeseks. Kultuuriteadlik inimene väärtustab kultuuripärandit.”
Suur tänu kõigile klassiõpetajatele ja ringijuhtidele,
kelle eestvedamisel lihviti esinemisküpseks rahvalaulud, pillilood, ringmängud ning sõnalised etteasted.
Aitäh õpetajatele, kellel jätkus jaksu koos kooliperega
muusika rütmis rõõmsalt tantsida ning aidata
kultuuripäev heatujuliselt lõpetada.

Nii nagu suitsusaunakombestikku ja lõõtspillimängu,
on oluline hoida elavana ka paikkondlikku murret,
rahvamuusikat ja -laule, ringmänge ning rahvatantse.

Tänusõnad kuuluvad veel Põlvamaa Omavalitsuste
Liidule ja kooli juhtkonnale toetuse ning abi eest.

Just lapsed on osalejad traditsioonide säilitamises ja
pärimuskultuuri edasikandmises. Selles vaimses

Fotod: Ester Kalder, Annika Ladva
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Hedvi Rebane, klassiõpetaja

Õppekäik Tallinnasse
katedraali ja uudistades
Riigikogu ette protestima
kogunenud apteekrid. See oli
enamusele esimene kord näha
päriselt protestijaid, varem
oldi Riigikogu ees protestijaid
vaid televiisorist nähtud.
Peale turvakontrolli läbimist
suundus üks grupp majaga
tu tv u m a n in g
i stu n g it
jälgima, teine grupp aga Pika
Hermanni torni.

Teisipäeval, 16. detsembril käisid Põlva Ühisgümnaasiumi 9. klasside 62 õpilast Tallinnas
õppekäigul. Külastati Riigikogu, Stenbocki maja ja
Toomkirikut. Reisi finantseeris endine Põlva
linnapea Tarmo Tamm, kes võttis meid lahkesti
Riigikogus vastu.
Oma reisi alustasime pimeduses pool kaheksa
hommikul, Tallinnasse jõudsime kell 11. Kõigepealt
läksime Toompeal asuvasse Riigikokku, kus õpilased
jagati kahte gruppi, sest 65 inimest ühes grupis läbi
ruumide juhtida on üsna tülikas. Enne Riigikogu
majja sisenemist pidid kõik läbima range turvakontrolli, seetõttu pidi teine grupp veidi ootama, kuni
esimesed dokumente esitasid. Aega sisustati siiski
produktiivselt, külastades Aleksander Nevski
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Tallinnas asuva Toompea linnuse edelatorni Pika
Hermanni esimene osa ehitati aastatel 1360-1370,
seda täiendati 16. sajandil. Pikk Hermann on 45
meetrit kõrge. Pika Hermanni tornis heisatakse igal
hommikul sinimustvalge riigilipp. Tornist avanes väga
kaunis vaade Tallinna vanalinnale, kätte paistsid ka
meri ja kesklinna kõrghooned.
Riigikogus tutvusime istungite läbiviimise korraga
ning saime jälgida ka üht istungit, kus parajasti
arutati apteekidega seotud küsimust. Oli huvitav
kuulda arutelu päevakohase teema üle. Istungisaalis
oli küllaltki vähe saadikuid ning needki tegelesid
rohkem nutiseadmete, kui sõnavõtja seisukohtade
kuulamisega. Saime teada, et Riigikogu istungeid saab
jälgida ka TallinnaTV-st.

konverentsi. Ka meie võtsime seal istet ning
kuulasime giidi juttu maja ajaloost. Edasi
liikusime Riigivanemate saali ning istungite
saali, kus meile tutvustati valitsuse liikmeid
ja nende töökorraldust. Käisime ka peaminister Taavi Rõivase kabinetis, kus kõigil
soovijatel oli võimalus peaministri laua taha
istuda. Soovijad said nautida vaadet
Tallinnale Stenbocki majast peaministri
rõdult.
Kella kolmeks oli õppekäigu hariv osa läbi ja
kõhud kõigil väga tühjad. Kui juba Tallinnasse tuldud, siis tuleb üle vaadata ka pealinna

Seejärel ootas meid ees kohtumine Riigikogu saadiku
Tarmo Tammega, kes tutvustas meile enda tööd Riigikogus. Ta vastas meelsasti kõikidele küsimustele ning
andis kingituseks Riigikogu pastaka ja oma visiitkaardi. Peale seda tegime terve grupiga ühispildi ning
Tarmo Tamm juhatas meid mööda Riigikogu pikki
koridore tagasi välja.
Kuna ka edasi pidime liikuma kahes grupis, siis üks
grupp läks Stenbocki majja, mis on koduks Eesti Vabariigi Valitsusele ning Riigikantseleile, teine grupp aga
tutvus Toompea ja Toom-kirikuga. Pärast grupid
vahetusid. Ka Stenbocki majja sisenemiseks tuli läbida
turvakontroll.
Seejärel suundusime pressiruumi, kus iga neljapäeva
hommikul annavad valitsuse esindajad pressi-

kaubandus. Nii me siis suundusimegi Ülemiste keskusesse, kus sai kõhtu kinnitada ja
poode külastada. Kuigi toompeal nähtu oli
huvitav, oli suure osa õpilaste arvates
shopping päeva kõige põnevam osa.
Loomulikult kurdeti selleks antud liiga
vähese aja üle. Tagasisõitu alustasime
hämaras ning koju jõudsime üsna hilja, poole
üheksa paiku. Kõik olid pikast sõidust
väsinud, kuid jäid reisiga rahule.
Andra Rahasepp, Triin Mirjam Tark, Birgit Russka

9.a klassi õpilased
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Teaduslahing on võistlus koolinoortele, mis toob
õpilased põnevasse loodus- ja täppisteaduste
maailma. Igapäevaelus ette tulevatele
probleemidele ja teaduslikele küsimustele
pannakse käed külge ning leitakse läbi
katsetamise ja meeskonnatöö lahendus.
26. jaanuaril toimus Põlva Ühisgümnaasiumi
aulas Põlvamaa eelvoor 7. – 9. klasside
võistkondadele. Edasi pääsenud võistkonnad
selguvad paari nädala jooksul.
Teaduslahingu superfinaal toimub 15. mail 2015
Tartus.

Muusikat kuuled?
On kätte jõudnud aeg asetada maakondlik koolikunstielu jälle pildile. Käes on joonistuskonkursi aeg, mis on
pühendatud Muusika-aastale 2015. Seekord on toimumas konkurss koostöös Räpina Ühisgümnaasiumi,
Põlvamaa kunstiainesektsiooni ja Räpina Loomemajaga.
Konkursi teema: MUUSIKAT KUULED?
Konkursi tingimused: töö formaat ja tehnika vabal valikul; tööde kogus piiramatu; ootame ka teema alateemasid (n: Mutionu pidu).
Osalevad vanusegrupid: 1.-3. klass, 4.-6. klass, 7.-9. klass, 10.-12. klass.
Kõikide vanusegruppide esikolmikule auhinnad RÜG ja Räpina Loomemaja poolt.
Töö tagaküljele märkida: töö pealkiri, autor,
kool, klass, juhendaja, töö autori lemmik
muusikažanr või laulja.
Tööd saata või tuua: 29.märts 2015 Räpina
Ühisgümnaasiumi aadressil Kooli 5, Põlvamaa, 64504.
Kõik tööd osalevad näitusel Räpina
Loomemaja ruumides aprillis (1.04-20.04).
Võitjatega võetakse ühendust (võimalusel
tagastatakse ka tööd). Näituse õnnestumiseks soovime rohket ja julget osavõttu!
Loodame, et kunstikonkurss ühendab kõiki
maakonna erinevaid koole, aitab lõimida
aineid ja jääb traditsiooniliseks.
Soovi korral täpsem info: tel 5566 8388 või
jane.raud@rapina.ee
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