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Direktor kiidab 

Eesti iseseisvuspäeva puhul avaldab direktor väga hea õppimise eest kiitust järgmisele õpilasele: 

10.d klass: Mirjam Sarnit 

Eesti iseseisvuspäeva puhul avaldab direktor hea õppimise eest kiitust järgmistele õpilastele: 

10.a klass: Ander Adamson, Diana Algus, Maarika Asi, Anett Hallap, Margret 

Help, Geio Illus, Hanna-Kaisa Jallai, Rait Kamber, Grete Kellamäe, Liisi 

Kolpakov, Andree Laas, Grete Lokko, Pilleriin Masing, Maiken Mägi, Laura    

Ojamaa, Siim Pragi, Helen Rebane, Randy Soosaar, Roland Soosaar, Elsbeth 

Tiisler, Rauno Udumets, Hendrik Varul, Maarja Villako, Siim Villako; 

10.b klass: Karl-Erik Aavik, Tiina Ilves, Helena Lattik, Monika Ojarand, Kerli 

Plado, Silja Savi, Lauri Tigasson, Maja Toebs; 

10.c klass: Herta Hiiend, Jaana Jurtin, Kristin Kirillov, Karolin Kiudorv, Kelli 

Koor, Lisa Marie Maisla, Johanna-Liis Pabusk, Kristi Raias, Mariaana-

Aleksandra Tereste; 

10.d klass: Ehtel Hainsoo, Temari Nuuma, Liis Pae, Karin Rosenberg, Helander 

Vist; 

11.a klass: Veronika Avald, Jürgen-Johannes Jüriöö, Maiko Kiis, Jaanika Kopli, 

Kristiina-Marianne Mosin, Anne-Liis Puumets, Sandra Solovjov; 

 

11.b klass: Eleriin Aalde, Merilyn Asi, Keio Hiiesalu, 

Anete Hütt, Kajali Kikkas, Stiina Kõiv, Karmen     

Kõlamets, Laire Laar, Riin Peddai, Kaarel Pent, Katrin Pent, Kadri Petersell,     

Sigrid Raudsepp, Sten Soodla, Martin Žvirblis, Karmen Tigas, Inge-Marit Tigas, 

Dora Uibo, Betti Vals, Eliis Vana, Kaili Viira; 

11.c klass: Elo Herman, Kadri Koor, Kairit Kruberg, Marianne Leotoots,       

Jessika Roger, Mari Vaino; 

12.a klass: Kerli Juhandi, Triin Kamja, Anneli Oru, Sander Petersell, Renno 

Pilberg, Liis Poska, Anne Serv, Kertu Tootsmann; 

12.b klass: Lumileid Hälvin, Keidi Mägi, Anett Numa, Mikk Pilliroog, Monika   

Vares, Veronica Ööbik; 

12.c klass: Greta Pentsa. 
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25. jaanuaril toimus Põlvamaa koolide füüsikaolümpiaad. Põlva ÜG õpilastest saavutas põhikooli arvestuses 

Taur Lillestik 4. koha ja gümnaasiumi arvestuses saavutas Anne Serv I koha. Õpilasi juhendas õpetaja Jaak 

Kepp.  

füüsikaolümpiaadil edukalt esinenud õpilasi: 

bioloogiaolümpiaadil edukalt esinenud õpilasi: 

Bioloogiaolümpiaadi tulemused klasside arvestuses: 

6. klass: Gregor Kulla 4. koht; 

7. klass: Villu Serv I koht, Triin Mirjam Tark II koht, Helle Leis 4. koht, Annabel Jaamaste 7. koht; 

8. klass: Markus Pruus 6. koht, Eva-Mai Männiste 8. koht; 

9. klass: Taur Lillestik 6. koht; 

11. klass: Katrin Pent I koht, Kaili Viira II koht; 

12. klass: Anne Serv I-II koht. 

Õpilasi juhendasid õpetajad Urve Lehestik ja Maie Karakatš. 

emakeeleolümpiaadil edukalt esinenud õpilasi: 

9. veebruaril toimus Põlva Ühisgümnaasiumis Põlva maakonna emakeeleolümpiaadi piirkonnavoor. Parimad 

tulemused klasside arvestuses: 

5.-6. klass: Hanna Maria Laane III koht; 

7.-8. klass: Lota-Loviisa Rohtla I koht, Kätlin Koospoeg II koht, Triin Mirjam Tark 5. koht, Mari-Mall Puksa 

7. koht; 

9.-10. klass: Karolin Kiudorv I koht, Marge Käis II-III koht, Mirjam Sarnit 4. koht, Liisi Kolpakov 5. koht; 

11.-12. klass: Jaanika Kopli I koht, Jürgen-Johannes Jüriöö II koht, Katrin Pent 6. koht, Kardi Koor 7. koht. 

Õpilasi juhendasid õpetajad Merle Pintson, Viive Rätsep, Maia Punak, Lea Parder ja Annely Hindrikson. 

Inglise keele olümpiaadil edukalt esinenud õpilasi: 

1. veebruaril toimus Põlvamaa koolide 9. klasside inglise keele olümpiaad. Marge Käis saavutas 6. koha, Karlis 

Kevvai 9.-10. koha. Õpilasi juhendasid Siiri Joosep ja Tiit Rästa. 

vene keele olümpiaadil edukalt esinenud õpilast: 

16. veebruaril toimus Põlvamaa koolide gümnaasiumiastme vene keele olümpiaad. Põlva ÜG 10.c klassi        

õpilane Jaana Jurtin saavutas III koha. Jaana juhendaja oli õpetaja Anne-Liis Tamm. 

maakondlikul NUPUTA võistlusel edukalt esinenud õpilasi: 

7. veebruaril toimus Vastse-Kuuste koolis Põlva maakonna 5.-7. klasside NUPUTA võistlus.  

7. klasside võistkondlikus arvestuses saavutas Põlva ÜG I võistkond I koha. Võistkonda kuulusid Triin Mirjam 

Tark, Krister Vasser ja Reimo-Taavi Lõbu. 

Individuaalses peastarvutamise arvestuses saavutas 5.-6. klasside arvestuses Helena Kink 4.-11. koha ja 

7. klasside arvestuses jäid 4.-6. kohta jagama Triin Mirjam Tark, Morris Jallasi ja Rene-Kristjan Jüriöö.  

Õpilasi valmistasid võistluseks ette Kaja Kilusk ja Ene Rattur-Kübar. 

Põlvamaad esindavad vabariiklikus voorus Põlva KK ja Põlva ÜG võistkonnad. Nuputa vabariiklik voor toimub 

sellel aastal Võrumaal, Rõuge Põhikoolis 27. aprillil.  

Ühiskonnaõpetuse olümpiaadil edukalt esinenud õpilasi: 

8. veebruaril toimusid III üleriikliku ühiskonnaõpetuse olümpiaadi maakondade eelvoorud. Põlva maakonna 

põhikoolide arvestuses saavutas I koha Taru Lillestik, II koha Daniel Hakk ja III koha Maris Lutsar.         

Gümnaasiumi arvestuses saavutas III koha Anett Numa. 

Taur Lillestik on Põlva maakonna parimana põhikooli arvestuses kutsutud edasi vabariiklikusse ühiskonnaõpetuse    

vooru. 

Õpilasi juhendas õpetaja Mait Kuusik. 

Informaatikaviktoriinil KOBRAS edukalt esinenud õpilast: 

16.-17. veebruaril toimus Tartus informaatikaviktoriini KOBRAS lõppvoor. Eelvoorus osales benjaminide     

vanuseastes 1961 õpilast, kellest 23 kutsuti lõppvooru. Põlva ÜG 7.a klassi õpilane Triin Mirjam Tark saavutas 

lõppvoorus benjaminide vanuseastmes I koha. Juhendaja Egne Kindsigo. 
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Korvpalli meistrivõistlustel edukalt osalenud õpilasi: 

29. jaanuaril toimusid Räpinas Põlva maakonna koolide 10.-12. klasside neidude ja noormeeste korvpalli  

meistrivõistlused. Põlva ÜG võistkonnad olid võidukad ja noppisid nii noormeeste kui neidude arvestuses     

karikad. 

Noormehed võitsid Põlva KK  25 - 15, Kanepi G 30 - 4 ja finaalmängus Räpina G 17 - 15. Võistkonnas mängisid 

Alvar Tint, Raiko Rudissaar, Taavi Hernits, Karl Magnus Rebane, Sander Mandel, Henri Hiiend, Alvar Antony 

Hämäläinen, Erki Kannik, Rauno Udumets. 

Neiud võitsid  Räpina G 22 - 11 ja esikohamängus Kanepi G 16 - 7. Võistkonnas mängisid Vaivika Nikandrova, 

Mari Aabel, Merili-Helen Lehiste, Kerli Suur, Greta Pentsa, Helen Kask, Edit Saks, Monika Ojarand, Kerli 

Plado. 

Õpilastega oli kaasas õpetaja Valeri Zlatin. 

Võrkpalli kooliliiga Põlva maakonna etapil edukalt osalenud õpilasi: 

14. veebruaril 2013. a toimusid Mesikäpa Hallis Põlva maakonna koolide 6.-9. klasside võrkpalli meistri-

võistlused. 

Põlva Ühisgümnaasiumi poiste võistkond saavutas meistrivõistluste paremusjärjestuses III koha ja kooliliiga 

paremusjärjestuses I koha. Võistkonda kuulusid Erik Bleive, Morris Jallai, Marvin Liblik, Kristofer Kiudorv, 

Carl-Eril Uibo, Janar Kopli, Aap Salumets. 

Tüdrukute meistrivõistluste paremusjärjestuses saavutas Põlva ÜG I võistkond III koha. Võistkonda kuulusid 

Johanna Rüütli, Hanna-Katre Plato, Anna Simga, Laura Turba, Hanna Maria Rüütli, Iveete Leht, Helian 

Bleive. 

Põlva ÜG II võistkond saavutas meistrivõistluste paremusjärjestuses 5. koha ja kooliliiga paremusjärjestuses 

III koha. Põlva ÜG II võistkonda kuulusid Karina Kaldvee, Kerli Rand, Grete Aust, Vanessa Varend, Karmen 

Zeiger, Laura Nagel, Mari-Liis Kõiv, Sille Pragi.  

Õpilasi juhendas õpetaja Karin Vassil. 

Tänavu kutsub „Taevaskoja sõnum” huvilisi lapsi ja noori 

juba seitsmeteistkümnendat aastat järjepannu osalema  

loomevõistlusel, kirjutama ja joonistama. Nende aastate 

jooksul on mõnede koolidega välja kujunenud pidev koostöö. 

Igal aastal on ka uusi tulijaid. On tekkinud hea koostöö  

Eesti Kirjandusmuuseumi ja Põlva Maarja Galeriiga.    

Võistluse auhinnafondi eest on hea seisnud Eesti Kultuur-

kapital ja SA Eesti Rahvuskultuuri Fond. 

Seitseteist aastat on ühe loomevõistluse jaoks pikk aeg.  

Seepärast tekkis küsimus – kuidas edasi? Tänavu oleme 

otsustanud korraldada teema-aasta. Pakume ühe teema, 

mida igaüks saab ise vastavalt oma soovile, huvialale ja 

nutikusele edasi arendada. Selleks oleme valinud teema: 

„Kuidas teha teisiti?” Valiku aluseks on tõdemus, et noorte 

värsketes ideedes on vajalik jõud innovatiivse ühiskonna 

toimimiseks. Käsitluse alla võiksid tulla kõigepealt laste ja 

noorte igapäevaeluga seotud tegemised, nagu õpitöö, vaba  

aja veetmine, hobid jt, lähtudes seejuures üldinimlikest 

väärtustest, nagu hoolivus, ausus, tänulikkus, usaldus,  

austus elu vastu. Oodatud on ka globaalprobleeme käsitle-

vad teemad. Seejuures võib teema valida igaüks ise ja leida 

traditsiooniliselt tehtavatele asjadele uusi lahendusi. 

Võistluse võitjaks ja väärilise peaauhinna omanikuks saab 

kõige nutikam, vahvam ja vajalikum ideelahendus. Samuti 

antakse auhinnafondi võimaluste piires välja tunnustus-

auhindu. 

Võistlustöid oodatakse 01. maini 2013. a kinnises ümbrikus 

ja märgusõnaga varustatult aadressil: „Taevaskoja sõnum”, 

50108 Tartu, Filosoofi 23 – 4. Tööle palume lisada teise   

kinnise ümbriku, milles on autori ees- ja perekonnanimi, 

kool, klass ja kodune aadress ning telefoninumber. 

Võistluse tulemused kuulutatakse välja selle maakonna 

ajalehes, kust võitja pärit, hiljemalt juunikuu jooksul. 

Auhinnad saadetakse kätte posti teel. 

JAAN PRAGGI KODA 

Info tel 58228361, 7420943, meiliaadress: praggi@hot.ee. 

“Taevaskoja sõnum” XVII 
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Interaktiivne AUTOBAHN 

Jaanuarikuu viimasel neljapäeval toimus Põlva Kesk-

koolis 5. ja 6.klassi õpilastele mäng Autobahn. Selle 

toreda ürituse viis läbi proua Anne Lind Tallinna   

Saksa Kultuuriinstituudist koos üliõpilastest           

abilistega. Eesmärgiks oli saksa keelt propageerida ja 

õpilaste silmaringi laiendada. Õpilased pidid läbima 

15 erinevat jaama 4-liikmelistes võistkondades, kus 

tuli täita väga erinevaid ülesandeid, mis seotud saksa 

kultuuri, toodete või ajalooga. Õpilased reisisid läbi 

saksa linnade, iga linn oli üks kontrollpunkt. Linna 

läbimise tõestuseks oli tempel reisikotil. Reisikotis olid 

erinevad esemed ja abivahendid, mis aitasid        

ülesandeid lahendada. 

Kõik õpilased, kes kohale tulid leidsid võlu ja hasarti 

põnevast mängust. Neile, kes seda keelt veel õppinud 

pole, tundus saksa keel huvitav. Edu saavutasid 

meeskonnad, kes kiirelt reageerisid ja taiplikumad 

olid. Tähtis oli läbida maanteel võimalikult palju  

kilomeetreid, mistõttu ei olnud mõistlik külastada 

kahte kaardi peal lähestikku asetsevat linna. 

Põnevust jagus kella 12-14.00-ni.Meie koolist osales 

7 võistkonda. Võidu viis koju Kauksi Põhikool. Iga 

osavõtja sai mälestuseks Goethe Instituudi logoga 

kaelapaela. 

Tiina Villako 

Saksa keele õpetaja 

Fotode autor: Jaana Aedmäe  

Foto Põlva KK kodulehelt 

http://polva.edu.ee/galerii/Autobahn/album/index.html 
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Pärandiaasta omakultuuripäev 

Vahetult enne küünlakuu algust, 31. jaanuaril kogu-

nes Põlva Ühisgümnaasiumi algklasside pere kooli 

aulasse järjekordsele omakultuuripäeva üritusele. 

Teadaolevalt on 2013. aasta kuulutatud kultuuri-

pärandi aastaks. Mis on kultuuripärand? Kuidas see 

tekib ja kuidas see meid puudutab? 

Pärandiaasta eesmärk on suunata kõiki inimesi    

rohkem märkama meie ümber toimuvat. Tuleb    

väärtustada ja tähtsaks pidada nii seda, mis meie 

esivanemad on loonud, kuid samas arvestada, et kõik, 

mis luuakse täna – laulud, tantsud, pillilood, jutud ja 

luuletused, isegi näitemängud, muutub homme     

pärandiks. 

Pärandisaadik, laulja Ivo Linna on öelnud, et ilma 

kultuurita ei ole ühtegi rahvast. Kui me seda ei 

hoiaks, mis on enne meid olnud, siis meie rahvas liht-

salt kustuks. Ja kui me midagi uut ei loo, ei ole meil 

ka midagi järgmisele põlvele edasi anda – pärandada. 

Seega pole kultuuripärand ainult muistsed väärtused, 

vaid kõik see, mida ise teeme ja loome täna, homme ja 

ülehommegi, jätab jälje ajalukku ja muutub           

pärandiks. 

Kultuuripärandi aasta üritused ongi suunatud      

kohalikele kogukondadele. 

Meie kooli omakultuuripäevale olid tulnud             

külalisteks Mammaste koolipere esindajad. 

Tänu klassiõpetajate ning muusikaõpetaja mõtte-

erksale koostööle oli päevakohane kontsert mitme-

kesine: regilaulud, liisutused, rahvalikud laulu- ja pillilood, 

võrukeelsed ülesastumised ning klasside rahvamängud – 

kõik köitis nii esinejaid kui ka pealtvaatajaid. 

Külaliste esituses nähtud rahvatantsud ja võrukeelne    

dramatiseering „Memmeq umavaihel“ tekitas tõelise       

kogukonna peo tunde. 

Tänukirjad, meened ja kommikotid jagatud, tehti koolisaal 

toolidest lagedaks ning algas ühistegevus. Muusika-

õpetajate Kersti ja Ulvi eestvõttel tantsiti vanu eesti rahva-

tantse ning mängiti uuemaid liikumismänge. 

Aitäh kõigile klassiõpetajatele peo ladusaks toimimiseks 

nähtud vaeva eest! 

Aitäh kokatädidele, kes 

meie majja tulnud küla-

listele pudrulaua valmis-

tasid! 

Tänusõnad kooli juht-

konnale, kelle toetuseta 

p o l e k s  t ä n a v u n e        

pärandiaastale pühenda-

tud omakultuuripäev 

saanudki toimuda. 

Kosutavat pärandiaastat 

kogu kooliperele! 

Hedvi Rebane Klassiõpetaja 

Fotod: Ester Kalder  
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Õppepäev Geoloogia Instituudis 

31. jaanuaril alustas 11.b klass oma järjekordset õppe-

reis Tallinna Geoloogia Instituuti. Meie kooli loodus-

klassidel on olnud võimalus juba kuues aasta osaleda 

õppepäeval geoloogide juhendamisel. 

Tallinna Tehnikaülikooli ees võttis meid soojalt vastu 

maskott – igavene üliõpilane Juulius. 

Sissejuhatava loenguga tutvustas Geoloogia Instituudi 

vanemteadur dotsent Jüri Nemliher edasiõppimise 

võimalusi Tallinna Tehnika Ülikoolis Maateaduste 

erialal. 

Kaasaegsed Maa-teadused kujutavad endast kõrg-

tehnoloogilistele mõõtesüsteemidele ning numbrilisele 

modelleerimisele tuginevat geoloogia, okeanograafia ja 

meteoroloogia kombinatsiooni. Maa-teaduste vald-

konna spetsialistid lahendavad mitmeid loodus-

ressursside kasutamisega seotud olulisi ülesandeid, 

nagu operatiivsed ilma ja mereseisundi prognoosid, 

kliimauuringud, maapõue ning maismaa- ja mereöko-

süsteemide hüvede kasutamine, keskkonnakaitse. 

Olulisemad erialaained, mida õpetatakse on klimato-

loogia, geoloogia, okeanograafia, meteoroloogia, hüdro-

loogia, rannikuprotsessid, planeet Maa ajalugu,        

meteoroloogilised ja okeanograafilised mõõtesüsteemid 

ja teenused. 

Erialaaineid õpetavad oma ala tunnustatud õppejõud 

ja teadlased: merefüüsikud Jüri Elken ja Urmas Lips, 

geoloogid Alvar Soesoo ja Rein Vaikmäe, meteoroloogid 

Sirje Keevallik ja Ain Kallis. 

Järgmisena tutvustas Jüri Nemliher loenguga mine-

raalide maailma ja nende uurimist. 

Peale loengut jagati klass rühmadesse ja tutvustati          

erinevate laborite tööd: 

1. Elektronmikroskoopia (SEM) labor 

Skaneeriv elektronmikroskoop e SEM on seade, mis 

võimaldab vaadelda, pildistada ja analüüsida mikro-

skoopilisi objekte suurusega umbes 0.001-1 mm. 

Geoloogia Instituudis töötab alates 2008. a Zeiss 

EVO MA15 elektronmikroskoop, mis on varustatud 

Oxford INCA energiadispersiivse spektromeetriga. 

Viimane võimaldab määrata keemiliste elementide, 

eelkõige makrokomponentide, sisaldusi täpsusega    

u 0.1-1%. SEM töötab nii kõrg- kui madalvaakumi 

režiimis ja võimaldab kasutada nii peegelduvate 

(BSD) kui sekundaarsete elektronide (SE) detektorit. 

Geoloogia Instituudi teadur Rutt Hints tutvustas 

elektronmikroskoobi tööpõhimõtet ja  analüüsis liiva-

tera, kärbsesilma ja kaasatoodud sõrmusekivide 

koostist. Hinnalisi sõrmusekive nende hulgas pol-

nud, tegemist oli erineva lisandiga värvitud klaasiga. 

2. Röntgendifraktomeeter (XRD) mineraalide 

identifitseerimise labor 

Sisaldab kristalliliste ühendite XRD spektri        

mõõtmist ja mineraalide identifitseerimist, analüüsi-

takse pulbrist pressitud tabletti. 

GI teaduri Toivo Kallaste abil sai kaasavõetud 3   

mineraali näidiste (kaltsiit, talk, kips) koostis     

määratud. Mineraalide näidistest võetud proovid 

uhmerdati ja pulbriks pressitud tabletid pandi    

röntgen-difraktomeetrisse. Lisaks määrasime       

eurosentide koostise. 
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3. Polarisatsioonimikroskoobi labor 

Polarisatsioonimikroskoopi kasutatakse kivimitest ja 

mineraalidest valmistatud õhikute uurimiseks 

polariseeritud valguses. Polarisatsioonimikroskoopi 

kasutatakse mineraloogias ja petrograafias. 

GI teadur Kristjan Urtson näitas õhikute valmista-

mist ja nende abil kivimi koostise määramist. 

Tänapäeva geoloogia nõuab suuri teadmisi keemia, 

matemaatika, geograafia, füüsika aga ka IT vald-

konnas. Geoloogia Instituudi laborid on igati kaas-

aegsed ja teadustöö kõrgel tasemel. Selleks, et      

teadustöös kaasa lüüa on vaja väga palju õppida. Eks 

seda tundis nii mõnigi õpilastest. 

Täname Tallinna Tehnikaülikooli Geoloogia Insti-

tuudi töötajaid ja eriti Liina Paluveeri, kes noore 

doktorandina on võtnud südameasjaks Maateaduste 

populariseerimise ja teadlikkuse tõstmise nimel   

õpilastele suunatud õppepäevade ja haridus-

programmide läbiviimist, et pakkuda koolidele     

võimalust muuta geograafiatunnid huvitavamaks. 

Suured tänud Keskkonnainvesteeringute Keskusele, 

kelle rahalisel toel õppereis teoks sai. 

Krista Untera 

Geograafiaõpetaja 

Kasutatud foto: http://www.raamat24.ee/vabariigi 


