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Direktor kiidab
füüsika maakondlikul olümpiaadil edukalt esinenud õpilasi:
13. jaanuaril 2012 toimus maakondlik füüsika olümpiaad.
8. klasside arvestuses saavutas Põlva ÜG parimana 5. koha Richard Kolsar (8.a klass);
9. klasside arvestuses saavutas III koha Liisi Kolpakov (9.b klass), 5.-6. kohta jagas Lennart Heinoja (9.a klass);
gümnaasiumi arvestuses saavutas I koha Andre Rõõmus (12.a klass), III koha Anne Serv (11.a klass), 5. koha Vladislav
Mihnovitš (12.a klass).
Õpilasi valmistas olümpiaadiks ette õpetaja Jaak Kepp.

bioloogia maakondlikul olümpiaadil edukalt esinenud õpilasi:
21. jaanuaril 2012 toimus maakondlik bioloogia olümpiaad.
6. klasside arvestuses saavutas I koha Kristo Kooskora (6.a klass), II koha Triin Mirjam Tark (6.c klass), III koha Villu Serv
(6.b klass), 6. koha Egert Aalde (6.b klass);
9. klasside arvestuses I koht Lembe Kullamaa (9.b klass), 5. koht Pilleriin Masing (9.a klass);
11. klasside arvestuses I koht Lumileid Hälvin (11.b klass);
12. klasside arvestuses II koht Yyhely Hälvin (12.b klass), 4. koht Vladislav Mihnovitš (12.a klass).
Õpilasi juhendasid õpetajad Krista Untera, Urve Lehestik, Maie Karakatš.

emakeele maakondlikul olümpiaadil edukalt esinenud õpilasi:
20. jaanuaril 2012 toimus maakondlik emakeele olümpiaad. Põlva ÜG õpilaste parimad tulemused olid järgmised:
5. klass: II koht Maria Johanson (5.c klass), 6. koht Hanna Maria Laane (5.a klass);
6. klass: I koht Triin Mirjam Tark (6.c klass);
7. klass: III koht Lota-Loviisa Rohtla (7.b klass), 5.-7. koht Mirjam Juhandi (7.a klass);
8. klass: II koht Marge Käis (8.a klass), 6.-7. koht Maris Lutsar (8.a klass);
9. klass: II koht Mirjam Sarnit (9.a klass), 4. koht Lembe Kullamaa (9.b klass), 5. koht Birli Peterson (9.b klass);
10. klass: I koht Jaanika Kopli (10.a klass), II koht Kadri Koor (10.c klass), 4. koht Jürgen-Johannes Jüriöö (10.a klass),
5. koht Mari-Liis Ruuvet (10.c klass), 6. koht Dora Uibo (10.b klass);
11. klass: I koht Kerli Juhandi (11.a klass), II koht Triin Kamja (11.a klass), 5. koht Veronica Ööbik (11.b klass), 6. koht
Lumileid Hälvin (11.b klass);
12. klass: II koht Juta Kruusmäe (12.c klass), III koht Yyhely Hälvin (12.b klass), 5. koht Ingrid Vanahunt (12.a klass),
6. koht Hedy Liin (12.c klass).
Õpilasi juhendasid õpetajad Imbi Vent, Lea Parder, Merle Pintson, Viive Rätsep, Annely Hindrikson, Maia Punak.

maakondlikul 9.klasside inglise keele olümpiaadil edukalt esinenud õpilasi:
27. jaanuaril toimus Räpina Ühisgümnaasiumis maakondlik 9.klasside inglise keele olümpiaad.
Põlva ÜG õpilastest parimatena saavutasid II koha Lembe Kullamaa (9.b klass) ja III koha Petra Nook (9.b klass).
Õpilasi valmistasid olümpiaadiks ette õpetajad Florika Kolbakova, Tiit Rästa, Ülle Sarapik, Siiri Joosep.

matemaatika maakondlikul olümpiaadil edukalt esinenud õpilasi:
27. jaanuaril toimus Põlva Keskkoolis maakondlik matemaatika olümpiaad.
7. klasside arvestuses saavutas I koha Lota-Loviisa Rohtla (7.b klass), II koha Hanna Maria Rüütli (7.b klass);
9. klasside arvestuses saavutas II koha Mirjam Sarnit (9.a klass);
10. klasside arvestuses I koht Jaanika Kopli (10.a klass), Betti Vals (10.b klass);
11. klasside arvestuses I koht Anne Serv (11.a klass);
12. klasside arvestuses I koht Andre Rõõmus (12.a klass) ja III koht Kätlin Protsin (12.a klass).
Õpilasi valmistasid olümpiaadiks ette õpetajad Kaja Kilusk, Viivi Ansi, Tiiu Miina, Heli Piiri,

keemia maakondlikul olümpiaadil edukalt esinenud õpilasi:
4. veebruaril 2012 toimus maakondlik keemia olümpiaad.
8. klasside arvestuses saavutas Põlva ÜG parimana 7. koha Karin Orgulas (8.b klass);
9. klasside arvestuses 4. koht Mirjam Sarnit (9.a klass);
10. klasside arvestuses III koht Jaanika Kopli (10.a klass);
11. klasside arvestuses 4. koht Anne Serv (11.a klass).
Õpilasi valmistas olümpiaadiks ette õpetajad Ene Veberson, Inga Tiivoja, Õnnela Unt.
Täname kõiki olümpiaadidel osalenud õpilasi ja nende juhendajaid!

10.c klass Rootsis
Alustasime oma sõitu kell üks Mesikäpa halli juurest.
Meile oli tellitud suur buss, seega oli meil kõigil väga
mõnus bussisõit võrreldes sellega, mida tundsime laeva
peal. Alguses oli laeva peal väga mõnus, aga mida
kaugemale me Eestist hakkasime jõudma, seda
hullemalt laev hakkas kõigutama. Nii mõnigi pidi
veetma öö kajutis ja ilmselt tundsid kõik merehaigeks
jäänutele kaasa. Aga hommik oli juba rõõmsamates
värvides ning ärevuses sai maha mindud ja oma kand
kinnitatud Rootsi pinnale peaaegu päevaks. Meile anti
võimalus käia iseseisvalt kaubandustänaval, kus
suveniiripoed on üksteise kõrval ning püüavad turiste
poodi meelitada. Kes ostis võtmehoidja, pajakindad,
kruusi või hoopis külmkapimagneti. Jalutasime linnas
ning käisime ka valvurit piltide tegemisega tüütamas.
Harisime end ka linnamuuseumis ning pärast saime
vaba aega, et külastada Rootsi poode. Nii mõnigi soetas
endale midagi meelepärast! Õhtul lõbustasime end
karaoke laulmisega, kus kaasa lõid nii õpilased kui ka
õpetaja!
Kaari Kallas
10.c klassi õpilane

Internetimaailma võlu ja valu
Kui Pinocchio oleks igapäevane internetikasutaja, nagu paljud koolinoored
tänapäeval, oleks ta nina ilmselt sedavõrd pikk, et Erki Nool võiks sellega
vabalt teivast hüpata. Seda põhjusel,
et anonüümses veebikeskkonnas
kiputakse mõnikord oma tegelikku
mina varjama, ka valetama ja vassima. Miks? Salapärases ja anonüümses
internetimaailmas on seda ju nii
lihtne teha!
Kuigi virtuaalmaailm pakub uusi
võimalusi sõpradega suhtlemiseks,
tuttavate leidmiseks, ka mängimiseks,
võib mõni hooletu arvutikasutaja just
interneti kaudu sattuda olukordadesse, mis jäävad teda painama kui
halvad unenäod. Aga selle vahega, et
kõik toimus päriselt! Kasutades
tuntud muinasjututegelasi, toon
mõned näited olukordadest, millesse
Eesti noored on tihtilugu sattunud.
Hans tegi endale rate.ee konto, kuhu
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lisas valeandmed ja internetist leitud
foto. Peagi kirjutas talle Printsess382,
kes soovis noormehega jalutama
minna. Hans oli nii õnnelik, et läks
jooksujalu õe Grete tuppa teatama
oma peatsest kohtingust. Gretet ei
olnud küll parasjagu toas, aga arvutiekraan, millelt paistis rate.ee
lehekülg, kutsus Hansu siiski õekese
tuppa sisenema. Hans nägi, et Grete
arvutis oli avatud konto nimega
Printsess382…. Grete ei saanudki
kunagi teada, miks noormees pärast
kokkulepitud kohtingut oma konto
kustutas ja jalutuskäigu temaga ära
jättis.
Ole ettevaatlik, internetis võib
igaüks sulle valetada. Netituttavatega kohtumiseks vali päevane
aeg ja avalik koht, kus vajadusel
abi saad kutsuda. Teadlikult teise
isiku andmete ja nime kasutamine
on suisa kuritegu!

Uinuv Kaunitar laadis oma Facebooki
kontole foto, kus ta nappides päevitusriietes päikest võtab. Saja aasta
pärast, kui prints ta unest äratas,
uuris kaunitar oma fotole pandud
kommentaare. „Kui nunnu!“, „Nii ilus
oled!“ kiitsid sõbrad nagu ühest suust.
Üks sõpradest oli lisanud lingi muudetud fotodest. Esimesel fotol oli Uinuv
Kaunitar teist värvi päevitusriietega,
aga teisel fotol sootuks päevitusriieteta! Kuidas ta ka ei üritanud, ei
õnnestunud tal neid fotosid enam
internetiavarustest kustutada, sest
sajad inimesed olid need fotod enda
arvutisse juba alla laadinud ja edasi
postitanud.
Internet on igikestva mäluga ning
iga siivutu foto tõmbab ligi halbade kavatsustega inimesi. Ära tee
ka teistest pilte, milliseid Sa enda
kohta internetis näha ei tahaks!

Kolm põrsakest olid suured internetis õ b ra d . N i f- N i f te ll is e n d al e
notsuturg.ee lehelt kallid saapad, aga
kohale need ei jõudnudki. Ei saapaid,
ei raha – kõigest jäi ilma. Naf-Naf
mängis arvutimängu, kus iga järgmise
taseme avamiseks tuli raha maksta.
Mängimine lõppes sellega, et tema
pangaarvel ei olnud enam sentigi ja
mäng oli alles poolepeal. Nuf-Nuf
andis vendadele läbi Facebooki konto
teada, et läheb nädalaks reisile.
Tagasi tulles avastas ta, et Kuri Hunt
oli tema majast kogu väärtusliku
kraami vahepeal minema tassinud ja
Facebooki seinale vastuseks kirjutanud „Aitäh teatamast!“.
Kauplemine
internetis
on
kordades riskantsem kui poes
käimine. Elektroonilist raha
kulutatakse kergekäeliselt ning
mänguhoos on raiskamist keeruline peatada. Suhtlusportaalis jaga
vaid infot, mida võõras kurjasti
ära kasutada ei saaks.
Kui seitse kitsetalle koju jõudsid, oli
nende ema päris kuri. Orkutis
tallekeste kontosid vaadates avastas
ema pilte, kus neist kolm suitsetavad,
kaks joovad õlut, üks sodib värviga

koolimaja ust ja üks seisab auto
katusel. Järgmisel päeval saabus
tallekeste koju ka politsei, sest koolidirektor oli esitanud kitsetallede peale
kaebuse. Kõik kitsetalled said lisaks
kodu-arestile ka väärteokorras
karistada, pealekauba kirjutasid
nende klassikaaslased fotodele
pahaseid kommentaare „Noh, olete
kiftid kutid omaarust või?“ ja „Midagi
muud mõistlikku pole oma eluga peale
hakata?“
Internetis olevat infot kasutavad
nii lapsevanemad, sinu koolikaaslased, politsei kui ka teised
inimesed – näiteks Sinu tulevane
tööandja. Kõik, mida teed, peab
positiivselt toetama sinu mainet,
mitte seda rikkuma.
Inetu Pardipoeg pidas blogi, mida kõik
said kommenteerida. Teised pardipojad kasutasid võimalust ja hakkasid
teda seal anonüümselt kiusama.
„Tohman, ise sa ei oska ujudagi!“ ja
„Nii palju kirjavigu saab küll ainult
inetu pardipoeg teha!“, salvasid nad
üksteise võidu. Kuigi pardipoeg pani
oma blogi peagi kinni ja inetuste
ütlemine seetõttu lõppes, jäid kõigil
nägemata need suured pisarad, mida

Inetu Pardipoeg öeldud inetuste tõttu
valas.
Blogi pidades mõtle üle, kellele ja
millist isiklikku infot avaldad. Ära
paku anonüümsele pahategijale
võimalust sulle haiget teha!
Keksu mängimist õues ei asenda
ükski arvutimäng ja naerunägu
MSNis ei ole võrreldav sõbra naeratava näoga. Interneti kasutamisega
peab kaasnema viisakus, teistest lugupidamine ning ettemõtlemisvõime mis juhtub pärast selle kommentaari,
pildi, video lisamist? Käitu virtuaalmaailmas inimesena, kes lahkudes ei
jäta oma isiklikke asju vedelema ja
kelle tagasitulemist jäävad ka teised
internetikasutajad ootama.
Kui oled internetis hätta sattunud,
küsi kindlasti abi. Seda võid saada
kodus oma vanematelt, koolis õpetajatelt, tasuta lasteabitelefonilt 116111
või politseist. Veebikonstaabel Andero
annab nõu Rate.ee ja Facebooki
suhtlusportaalides, lisaks ka perekooli
foorumis, e-maili teel ja MSNis.
Ka virtuaalmaailmas aset leidnud
muinasjutul peab olema õnnelik lõpp.

Meelespea:
Avalda internetis nii vähe isiklikke andmeid kui võimalik. Pane
tähele, et pilte tehes ei jääks taustale sinu kodumaja number või et sõbrad
ei kasutaks internetis sinu täisnime. Teise isiku nimel konto loomine ja
piltide üleslaadimine on kuritegu!
Tundmatult tulnud kiri jäta avamata, eriti, kui see sisaldab linke.
Ära lase end petta lotovõitudega loteriides, milles pole osalenud, kellegi
päranduse transportimisel Aafrikast Eestisse enda pangakonto kaudu ega
kuulutustes, milles pakutakse võimalust teenida suur summa enda
alastipiltide saatmise eest. See kõik on pettus!
MSNis või erinevates jututubades uute inimestega tutvudes jäta
veebikaamera kasutamata. Esiteks, võid sellega reeta pahatahtlikele
inimestele oma asukoha ja teiseks, võid näha asju või tegevusi, mida
tegelikult näha ei soovi. Kindlasti ära mine kaasa kutsetega võtta endalt
riided seljast või teha midagi, mis sind alandab.
Videoid ja pilte postitades mõtle, kas see võib sind ennast või
kedagi teist solvata või alandada. Kui vastus on jah, jäta see
postitamata, sest selle hilisem kustutamine on internetiavarustes
võimatu.
Kommenteerides käitu viisakalt. Ära lange madalale tasemele, kus
loobid mõtlematult sõnu, mis teevad kellelegi haiget või mõjuvad
solvavalt. Arvesta, et sõnal on väga suur jõud, olgu see öeldud või siis
kirjutatud.
Uuenda viirustõrjet, tarkvara ja tee koopiaid. Digitaalne teave on
kergesti kahjustatav, seega ole valmis, et ükskord võib kogu info su
arvutist päevapealt kaduda.
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Maarja Punak
Lõuna prefektuuri noorsoopolitseinik
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Omakultuuripäev
Sissejuhatav sõnavõtt võru keeles aitas külalistelgi tunda end
koduselt ja kasutada julgelt oma esivanemate kodukeelt,
mida ehk põhjusetult häbenetakse rääkida.
Koolide etteasted olid huvitavad ja eriilmelised: oli leelot ja
rahvalaule, võru ning setu keelt, oli pillilugusid, tantse ja
vanu ringmänge, ei puudunud ka näidend.
Meie kooli algklassidest esinesid esivanemate kultuuripärandit tutvustaval üritusel 2.a ja 2. b klass.

õp Hedvi Rebane - Omakultuuripäeva idee autor

Omakultuuripäeva lõpul jagati osalejatele tänukirju, meeneid

Tõnisepäeval, 17. jaanuaril kogunesid
Põlva Ühisgümnaasiumi aulasse maakonna koolide algklassiõpilased, et võtta
osa järjekordsest omakultuuripäevast,
mille eesmärgiks oli väärtustada ja
edendada paikkondlikku kultuuri.

Esinevad Põlva ÜG 2.b klassi õpilased

Põlva linna ja valla koolide kõrval jõudsid
kohale ka omakultuuri au sees hoidvad
Orava, Räpina ja Värska kool.
Kui kaugemalt tulijad olid jõudnud meie
kooli kokatädide poolt valmis seatud
pudrulauas pisut keha kinnitada, oli aeg
võtta aulas kohad sisse ja jääda kuulamavaatama koolide esinemisi.
Põlva ÜG 2.a klassi õpilased

Külalistena astusid üles Põlva ÜG
lõõtsapoiss Henrik Hinrikus koos sõbra
Hillar Survaga ja kooli abiturient Hedy
Liin, kes rääkis väga ilusas võru keeles
oma kodupaigast (Vanast Võromaast)
ning näitas videoklippi „Tagamõtsa“.

Üllatusesinejad Henrik Hinrikus ja Hillar Surva
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Orava Põhikooli õpilased

ja kommikotte, mängiti vanu ringmänge ja
tantsiti ühistantse.

Räpina Ühisgümnaasiumi õpilased

Kui me oskame täna seista omakultuuri
elujõulisuse eest, seda tutvustades ja
elavalt esitades, võime kindlad olla, et meie
paikkondlikku kultuuripärandit tunnevad
ka järeltulevad põlvkonnad.
Aitäh teile, muusikaõpetaja Ulvi Pern,
klassiõpetajad Ester Kalder, Maili
Kaupmees, Kersti Kõiv ja Katrin Veskioja,
samuti abivalmis kokatädid ja kooli juhtkond, kelle hea nõu ja toetus aitas kaasa
ürituse õnnestumisele!
Hedvi Rebane, 2.a klassi klassijuhataja,
omakultuuripäeva läbiviija
Fotod: õp Ester Kalder

Vahvaid teateid Erastverest
19. jaanuaril käisime kogu klassiga
Erastvere looduskeskuses. Sõitsime
sinna bussiga. Õpetaja Ester oli ka
kaasas. Ilm oli väga tuisune. Sellest
hoolimata jõudsime päris tihedasse
metsa. Meile tuli vastu Pilvi Saar.

Algul tutvustas ta meile linnu kehaosasid. Saime teada, et linnu jalaosa
on jookse. See oli väga naljakas
nimetus. Siis uurisime, millistel
puudel linnud meelsamini pesitsevad.
Need on kuused.
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Mets meie ümber oli väga
ilus. Puud olid kaetud
valge lumega. Kõndisime
mööda metsateed ja rääkisime puudest, lindudest
ning
loomadest
ning
viimaste
elust
talvel. Jänestele
ja metskitsedele
meeldib
väga
haavakoor.
Nüüd teame, et
jänes
justkui
lõikab
oma
hammastega
haavakoort, kits aga rebib.
Imetlesime küll metsa, aga
külm pani meid siiski lõdisema. Mängisime siis mõne
mängu ja jõudsimegi
maja
juurde.
Toas oli kamin, mis oli
mõnusalt soe. Seal olid ka
mõned loomade topised.
Rebane oli eriti vahva.
Pakuti meile ka sooja
teed. Jõime teed ja jälgisime läbi akna linde. Aias
oli mitu söögimaja. Nii
palju
linde
korraga
polnud me enne näinud.
Õppisime uusi linnuliike
tundma nende välimuse ja laulu järgi.
Meie kõige väiksem lind on pöialpoiss.
Kui tal kõik suled ära võtta, on ta ainult sõrmeotsa suurune. Lemmikuteks said veel siidisaba ning sini- ja
sabatihane. Siis panime veel puslesid

kokku ja täitsime töölehti. Lõpuks
mängisime äraarvamismängu ja
tüdrukud võitsid.

Me saime sealt palju uusi teadmisi.
Oma klassiga oli tore koos olla.
Väga vahva päev oli!
Anete, Kairit, Elisabeth ja
Indra Liz 3. klassist
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