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Põlvamaa koolide keemiaolümpiaadil edukalt osalenud õpilasi: 

23. jaanuaril toimus Põlva Ühisgümnaasiumis keemiaolümpiaadi piirkonnavoor. Meie kooli parimatena       

saavutasid 8. klasside arvestuses Robert Birnbaum 7. koha ja 9. klasside arvestuses Carmen Piirsalu 5. koha. 

Õpilasi juhendasid õpetajad Lily Veidenberg ja Inga Tiivoja. 

Inglise keele olümpiaadil edukalt osalenud õpilasi: 

27. jaanuaril 2016 toimus Kanepi Gümnaasiumis inglise keele maakondlik olümpiaad 10.-12. klassile.       

Olümpiaadil osales 23 õpilast 4 gümnaasiumist. Põlva ÜG õpilastest jõudsid esikümnesse kaheksa õpilast,   

nendest esimese viie hulgas olid: Marge Käis I koht, Emily Lepp II koht, Diana Linnas III koht, Jakob Roots 5. 

koht. Õpilasi juhendasid Florika Kolbakova, Siiri Joosep, Tiit Rästa, Viive Lätt, Ülle Sarapik. 

matemaatikaolümpiaadil edukalt osalenud õpilasi: 

30. jaanuaril toimus maakondlik matemaatikaolümpiaad 4.-12. klassidele. Põlva ÜG õpilaste parimad          

tulemused: 

6. klassid: Jan Markus Salum I-II koht ; 

7. klassid: Johanna Johanson I koht, Mart Kirotar ja Johanna Laanoja jagasid 3.-4. kohta, Kristjan Koosapoeg 

5. koht; 

8. klassid: Karoli Villako 5.-6. koht; 

9. klassid: Herti Juhandi 5. koht; 

10. klassid: Kristi Virks I koht, Tanel Marran III koht; 

11. klassid: Hanna Maria Rüütli I koht, Mirjam Juhandi II koht. 

Õpilasi juhendasid õpetajad Riina Lond, Kaja Kilusk, Ene Rattur-Kübar, Viivi Ansi, Marika Veiko, Tiiu Miina, 

Deivi Pundonen. 

emakeeleolümpiaadil edukalt osalenud õpilasi: 

29. jaanuaril toimus emakeeleolümpiaadi piirkonnavoor 5.-12. klassidele. Põlva ÜG õpilaste parimad            

tulemused: 

5. klassid: Sirelin Petersell I koht, Caroly Viljamaa II koht, Elisabeth Pehk III koht; 

7. klassid: Johanna Laanoja I koht,  

8. klassid: Helena Kink 5. koht; 

9. klassid: Herti Juhandi I koht, Hanna Maria Laane III koht; 

10. klassid: Mattias Käärik I koht, Kadi Siilbek II koht, Helle Leis 4. koht; 

11. klassid: Emily Lepp I koht, Marimal Tilk II kohta; 

12. klassid: Marge Käis I koht,  

Õpilasi juhendasid õpetajad Imbi Vent, Raina Uibo, Lea Parder, Merle Pintson, Viive Rtsep. 

bioloogiaolümpiaadil edukalt osalenud õpilasi: 

6. veebruaril toimus bioloogiaolümpiaadi piirkonnavoor 6.-12. klassidele. Põlva ÜG õpilaste tulemused: 

7. klassid: Karl Friedrich Kollom I koht, Arabella Aabrams II koht, Katrin Kulberg III koht; 

9. klassid: Carmen Piirsalu II koht;  

11. klassid: Hanna-Katre Plato I koht, Emily Lepp II koht, Marta Lepasson III koht; 

12. klassid: Sandra Sibul II koht, Marge Käis III koht. 

Õpilasi juhendasid õpetajad Maie Karataktš ja Urve Lehestik. 
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3. veebruaril 2016. a toimusid Põlva maakonna koolide 6.-9. klasside tüdrukute võrkpalli meistri-

võistlused Mesikäpa Hallis. Põlva ÜG võistkonnad olid väga edukad.  

I koha saatuvas Põlva Ühisgümnaasium I võistkond koosseisus Karina Kaldvee, Vanessa Varend,      

Regle Raadik, Karmen Zeiger, Grete Aust, Teele Utsal, Laura Luste, Mariliis Vakk.  

II koha saavutas Põlva Ühisgümnaasium II võistkond koosseisus Selma Rein, Isabel Brigita Rebane, 

Rutt Kahre, Karoli Villako, Merit Lutsar, Kristin Semm, Agnes Parik, Kristin Käo, Liis Peddai. 

Mõlema võistkonna treener on Ingrid Mandel ja kehalise kasvatuse õpetaja Ulvi Musting. 

 

Võrkpalli KOOLILIIGA arvestuses kuulus Põlva ÜG poistele I koht.  

Võistkonnas mängisid Alar 

Aarna, Märt Pilliroog, Ranno 

Liivago, Sten Markus Meekler, 

Alfred Timmo, Mathias Rebane, 

Karl Kannik, Taniel Sermat,  

Eedi Jäger. Kehalise kasvatuse 

õpetaja Aivar Haan. 

Põlva maakonna koolide       

6.-9.klasside poiste võrkpalli 

meistrivõistluste arvestuses 

saavutas Põlva ÜG poisid III 

koha.  

Võistonda kuulusid Alar Aarna, 

Märt Pilliroog, Ranno Liivago, 

Sten Markus Meekler, Alfred 

Timmo, Mathias Rebane, Karl 

Kannik, Taniel Sermat, Eedi 

Jäger. Kehalise kasvatuse õpetaja 

Aivar Haan. 

Põlvamaa koolinoorte sisekergejõustiku meistrivõitslustel edukalt osalenud õpilasi: 

19. jaanuaril toimusid Võru spordihoones Põlvamaa koolinoorte sisekergejõustiku meistrivõistlused. Võisteldi 

neljas vanuserühmas ning Põlva ÜG õpilaste parimad tulemused:  

C-vanuserühm 

Kattrina Raudhein – III koht 600 m jooksus; 

Sten-Silver Tigas – I koht 600 m jooksus, II koht    

kõrgushüppes, II koht kuulitõukes; 

Markus Lina – III koht kõrgushüppes, III koht kuuli-

tõukes; 

B-vanuserühm 

Kairiin Märtson – I koht 60 m jooksus, I koht kaugus-

hüppes, I koht 600 m jooksus, I koht 4võistluses; 

Johanna Laanoja – I koht kõrgushüppes, III koht   

600 m jooksus, III koht 4võistluses; 

Laura Noormets – I koht kuulitõukes; 

Raimond-Eric Jaanus – I koht kaugushüppes, II koht 

60 m jooksus; 

Tanel Liivago – II koht kõrgushüppes; 

Jürgen Hansen – III koht 600 m jooksus; 

A-vanuserühm 

Laura Nagel – I koht 60 m jooksus, III koht kõrgus-

hüppes; 

Karoli Villako – I koht kaugushüppes, I koht 600 m 

jooksus; 

Selma Rein – I koht kuulitõukes, II koht kõrgus-

hüppes, II koht 600 m jooksus, I koht 4võistluses; 

Adriana Konsing – I koht kõrgushüppes, II koht 60 m 

jooksus, II koht kaugushüppes; 

Teele Utsal – II koht 60 m jooksus, III koht kaugus-

hüppes; 

Marken Järv – II koht kaugushüppes; 

Egert Aalde – II koht kõrgushüppes, II koht 1000 m 

jooksus; 

Asso Kahre – I koht kuulitõukes; 

J-vanuserühm 

Anette Kasemets – I koht 60 m jooksus, I koht kuuli-

tõukes, I koht 4võistluses, I koht kaugushüppes,        

II koht 600 m jooksus; 

Mirjam Juhandi – I koht kõrgushüppes, III koht 60 m 

jooksus; 

Hanna Elisabet Tiisler – II koht kaugushüppes,         

II koht kuulitõukes; 

Sander Sarapuu - I koht 1000 m jooksus. 

 

TV 10 olümpiastarti II etapil Võrus jõudsid auhinna-

listele kohtadele Johanna Laanoja, Markus Leesalu, 

Kevin Tühis ja Rasmus Mathias Mõttus. 

Võrkpalli võistlustel edukalt osalenud õpilasi: 
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Teaduslahing 2016 eelvoor 

 

 

 

 

 

 

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. Teaduslahingus võtavad mõõtu                   

7. – 9. klasside kolmeliikmelised võistkonnad. 

25. - 29. jaanuaril toimunud eelvoorudesse pani end 

kirja rekordarv osalejaid - 170 võistkonda sajast    

koolist! 

Põlvamaa eelvoor toimus 25. jaanuaril Põlva ÜG   

aulas. Osales 9 võistkonda ning maakondliku        

eelvooru võitis Kanepi Gümnaasiumi võistkond KG8. 

Nemad esindavad Põlvamaad Teaduslahingu         

superfinaalis 15. aprillil Tartus. Meie kooli tublim 

võistkond HLM saavutas 4. koha. 

Edu võistkonnale KG8 superfinaaliks! 

Lumeta vastlapäev 

9. veebruaril tähistati vastlapäeva. Vaatamata       

sellele, et ilmataat mängis vingerpussi ja lumi       

vahepeal ära sulada jõudis, tähistasid Põlva ÜG    

õpilased ikkagi vastlapäeva. Kehalise kasvatuse    

õpetajate ja huvijuhi eestvedamisel toimus Mesikäpa 

hallis lõbus klassidevaheline mõõduvõtmine            

teatevõistlustel, vastlaveskis, vastlagolfis ning      

mälumängus. Mälumängu koostaja ja läbiviija oli  

direktor Koit Nook. Mida tähendavad “vastlaveski” ja 

“vastlagolf” saad vaadata õpetaja Peeter Änilase poolt 

valmistatud vastlapäeva videokokkuvõttest.  

Ja et ühe õige vastlapäeva juurde kuuluvad herne– ja 

oasupp ning vahukoorekuklid, seda teavad meie kooli 

kokatädid :) 

Aitäh korraldajatele, aitäh osavõtjatele! 

https://www.youtube.com/watch?v=Bwx5qIMtDXM&feature=youtu.be
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Infoseminar 

18. jaanuaril Põlva Maavalitsuses toimunud 

infoseminaril tutvustati maakonna koolide 

huvijuhtidele, noortekeskuste noorsoo-

töötajatele ja noortele Erasmus+ noorte-

programmi võimalusi ja toodi näiteid ellu-

viidud projektidest.  

Meie koolist osalesid Helle Leis, Adriana 

Konsing, Esko Vanahunt ja Egert Aalde. 

Foto: Põlva Maavalitsuse fb lehelt 

Põlva ÜG               kad said esimesed tunnistused!  

22. jaanuar oli Põlva Ühisgümnaasiumi, Keila kooli, 

Paldiski Põhikooli ja Tallinna Merekalda kooli      

baaskoolituse läbinud TOREkate jaoks väga tähtis 

päev. Nimelt oli jäänud veel viimane samm astuda 

selleks, et saada tunnistused, kus märkimisväärset 

tööd tähistas arv 144. Just nimelt niipalju               

koolitustunde kogunes Pilistveres, kus üheskoos      

sai läbi mängude, grupitööde ja ühiste sisukate       

arutelude käigus koguda (suhtlemis)julgust, avardada 

silmaringi ja saada positiivseid emotsioone. See oli 

hea võimalus ühel noorel vaadata iseendasse ja samas 

õppida nägema teisi enda kõrval. 

Seekordne kohtumine toimus Keila koolis. Nagu 

TOREkatele kombeks, alustasime kohe mõtete ja   

kogemuste jagamisega. Igal koolil oli ettevalmistatud 

ettekanne oma ettevõtmistest koolis ja tuleviku-

plaanidest. Samuti tõi iga meeskond kaasa ühe    

mängu, mida teistele tutvustati, seejärel mängiti ja 

lõpuks ka analüüsiti. Väga populaarseks kujunes ja 

elevust tekitas meie TORE grupi zombi-mäng.        

Vahepeal pidime ka mõttetööd tegema – tuli koostada 

oma kooli TORE ajatelg ja seejärel seda kaaslastele 

esitleda. See ülesanne sundis minema tagasi aasta 

2015 aprillikuusse ja meenutama nii tõuse kui langusi 

oma tegevuses. 

Päeva lõpuks saime pidulikult ja kallistustega kätte 

tunnistused, uue TOREvandi ja kollase riidest koti, 

kuhu saab hakata koguma TORE ringitööks vajalikke 

töövahendeid. Iga osaleja sai ka isikliku TORE logoga 

pastaka ning kleepsu. 

 

 

Nüüd on Põlva ÜGl juba 2 TOREvanti, 5 tunnistusega 

TOREkat (Anette, Kristiin, Elisabeth, Monika,       

Veronika) ja lisaks grupp TOREdaid noori, kes käivad 

igal neljapäeval õppimas-mängimas-avastamas.        

Ja uskuge meid, veelgi TOREdamad ajad on meie  

kooli TOREkatel ees – jagades TOREpisikuid üha    

rohkematesse südametesse! 

Monika ja Veronika 

TORE ringi juhendajad 
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7.d klass õppekäigul Võrus 

27. jaanuar oli 7.d klassi jaoks taas see päev, kus    

õppimine toimus väljaspool koolimaja. Seekordne   

õppekäik viis Võrru. 

Kõigepealt õnnestus meil külastada Võru politsei-

jaoskonda. 2015. aasta suvel avatud majas näitas  

meile politseinik Moris Uibo, millistes tingimustes    

ja kuidas käib nende igapäevane töö. Meile             

demonstreeriti relvastust, sõidukeid, saime teada   

kuidas töötavad näiteks liikluspolitseinike käsutuses 

olevad erinevad mõõteriistad ja palju muud huvitavat. 

Samuti viidi meid ruumidesse, kuhu korralikult     

kodanikul asja pole ehk kõikidele euronõuetele       

vastavasse arestikambrisse. Elevust tekitas            

kinnipeetavate imepisike „jalutusruum“ ja kiiresti tuli 

õpilastelt kommentaar, et siia küll ei tahaks kunagi 

sattuda. Ka meid saatnud politseinik arvas              

lõpetuseks, et parem, kui me kunagi enam ei kohtu… 

Pärast väga populaarset politseimaja külastust      

järgnes veidi ebapopulaarsem osa õppekäigust. Sõna 

MUUSEUM tekitas poistes küsimusi, et kas ikka 

peab minema… Ja nagu sellest veel vähe oleks,     

kuulus õppekäigu plaani ka NÄITUS. Vana-Võromaa 

kultuurikoja (Võrumaa muuseumi) galeriis oli veel 

viimaseid päevi avatud eesti kunstnike ühisnäitus 

TEE, kus osales kuuskümmend kolm kunstnikku. 

Loomulikult vaatasime näitust. Kiiremad said        

esimese tiiru vaadatud 3 (!) minutiga.  

Kuid peamine, mille pärast õpilased sai muuseumisse 

meelitatud, oli interaktiivne loeng "Ohutu liiklemine 

maanteel". Näituse TEE raames tegi Võrumaa     

muuseum koostööd Maanteeameti ennetustööde      

osakonna peaspetsialisti Kerli Leimaniga. Igavast 

loengust ei olnud juttugi, sest lõbusaid anagramme 

lahendades sai teadmisi nii helkuri ajaloost kui ka 

meelde tuletatud põhitõed helkuri kandmise kohta. 

Tublimad said ka auhinnad ja rõõmsal meelel oldi 

üheskoos nõus veel üks kord ka näitusetöid vaatama, 

lubadusega vähemalt üks kunstniku nimi ja tema töö 

meelde jätta. 

Hea meel on aga selle üle, et kui juba muuseumi    

uksest oled sisse astunud, siis ega naljalt sind enam 

välja ei lasta ja lõpuks ei taha enam ise ka minna.   

Nimelt pakkus üks muuseumitöötaja, et saaksime 

tutvuda ka ajalooga, kui meil mõni huviline leidub. 

Leidus esialgu üks. Veidi hiljem selgus, et muuseumi 

püsinäitus tekitas kõigis elevust ja äratundmisrõõmu, 

meenus veidi ka ajalootunnis õpitu. Huviga vaadati 

vanu esemeid ja püüti mõistatada, mis otstarve     

nendel on. Imestust tekitas metsavendade punker. 

Mõned muuseumiriiulid ootasid veel aga täitmist ja 

osa ekspositsioonist oli veel peidus, seega tasub     

kindlasti mõne aja pärast Võrumaa muuseumisse taas 

uudistama minna.  

Meie õppekäiku jäi lõpetama kiire jalutuskäik talvisel 

Tamula promenaadil. Ilmastikuolud ei olnud kahjuks 

pikemaks jalutuskäiguks sobivad - oli väga tuuline, 

libe ja vesine. 

Tagasiteel muljetades arvasid õpilased kokkuvõtteks, 

et „täitsa äge päev oli“. 

 

7d klassiga käis kaasas Veronika Grigorjev 

Esimene ring näitusel sai õpilastel tehtud 

sama kiiresti kui keerlesid ühe näituse-

eksponaadi harjad…  

Tamula promenaadil jalutamiseks ei olnud küll sobiv ilm, 

kuid siiski tasus vaatamist, mis on teisiti kui suvel. 
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Põlvamaa algklassiõpilastel oli taas võimalus osa    

saada Põlva Ühisgümnaasiumis toimuvast oma-

kultuuripäevast, mis sai teoks 28. jaanuaril ja oli   

järjekorras kuues. Pole vist ülearune rõhutada, et  

traditsioon on küpsemas. 

Seekord ütlesime tere tulemast meie ürituse alatistele 

toetajatele ja sõpradele Mammaste (õpetajad Marju 

Lepasson ja Karin Simso), Orava (õpetaja Maaja 

Glaser) ja Põlva Põhikoolist (õpetajad Mare Urban ja 

Sille Malvik).Tere uutele tulijatele  Kanepi (õpetaja 

Karin Buhvestov ja tema abilised), Ahja (õpetajad  

Mare Muru ja Ülla Rebane) ning Ruusa (õpetaja Kaja 

Hüsson) koolist! 

Koos Põlva Ühisgümnaasiumi nooremate õpilastega 

sai kooliaula särasilmseid noori pilgeni täis ja pidu 

võis alata. Pooleteisttunnise kava sisuks oli meie    

esivanemate kodukultuur: esiisade ja esiemade iga-

päevaelu ja kombed, laulud, jutud, rahvatants ja – 

muusika, kodupaiga keel. Just kõige selle tundmine ja 

läbimängimine koolilaval on kultuuripärand, mis    

loob koosolemise tunde meie esivanematega, aga ka 

tänaste eakaaslastega naaberkoolist või maakonna 

kaugemast nurgast. See on küll väike, aga oluline    

osa eestlaste rahvakultuurist. 

Teame juba, et vaimset kultuuripärandit loovad     

inimesed pidevalt uuesti, seda antakse edasi põlvest 

põlve ja see tekitab järjepidevuse tunde. Lastel on   

oluline roll traditsioonide säilitamises ja pärimus-

kultuuri edasikandmises. Esivanemate vaimuvara 

tundmine kujundab rahvakultuuril põhinevaid     

väärtushinnanguid. 

Nagu värav „vanasse” aega oli Kanepi Gümnaasiumi 

õpilaste ja ringijuhtide poolt üheskoos etendatud    

terviklik lapsepõlvelugu „Siis, kui vanaema väike oli”. 

Omanäolised ja huvitavad olid veel Ahja, Orava ja 

Ruusa kooli esinemiskavad. Mitme kooli puhul       

võis aimata, kui palju vaeva oli nähtud  erinevate   

rekvisiitide muretsemisega oma etteaste tarbeks.   

Armas oli näha ja kuulda, kuidas ringijuhid ise  kaasa 

tegid ja õpilasi innustasid. Orava kooli õpetaja Maaja 

Glaser, kes  kasutas mahlakat võru keelt, lülitas    

laulumängu isegi esimestes ridades istuvaid      

koolilapsi. See andis pikaks veninud peokavale  

uut hoogu. 

Tänavust pidu ilmestasid mitme kooli rahva-

tantsijad, kandlemängijad ja võru keele tundjad. 

ehkki ülekaalus olid laulu- ja pillilood. 

Tuleb tõdeda, et kultuuriloo kandjad ja sellele  

tähenduse andjad on õpetajad. Õpetaja suudab 

kodukandi põliskultuuri lastele elavaks vormida 

siis, kui ta ise tunneb seda. Omakultuuripäev on 

üks võimalus, kus läbi pärimuste, laulude ja      

isegi rahvariiete tutvustatakse kihelkondlikku       

kultuurimustrit. Ja olen päris kindel, et laulmine, 

tantsimine  ja pillimäng paneb meid kõiki hästi ja   

koduselt tundma. 

Suur aitäh kultuuripäeva üllatuskülalistele            

lapsevanem Külvi Paidele ja Rahvalõõtsa konkursi 

võitjale Kristin Semmile, kes oma lõõtspillil peole   

sobiva värvingu andsid! 

Aitäh kõigile külla tulnud koolidele ja ringijuhtidele! 

Aitäh Põlva Ühisgümnaasiumi klassiõpetajatele ja 

muusikaõpetaja Ulvi Pernile tehtud töö eest! 

Suur tänu Põlvamaa Omavalitsuste Liidule abi ja  

toetuse eest! 

Kodupaiga pidu jääb järge ootama. 

Maakonna koolide algklasside omakultuuripäev 
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Hedvi Rebane 

Põlva Ühisgümnaasiumi õpetaja 


