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Direktor kiidab
Eesti iseseisvuspäeva puhul avaldab direktor väga hea õppimise eest kiitust järgmisele õpilasele:
11.a klass: Liisi Kolpakov, Siim Pragi, Mirjam Sarnit;
12.a klass: Jaanika Kopli;
12.b klass: Katrin Pent.
Eesti iseseisvuspäeva puhul avaldab direktor hea õppimise eest kiitust järgmistele õpilastele:
10.a klass: Helian Bleive, Deelia Kuusnõmm,
Mari-Liis Kõiv, Marge Käis, Sirje Maria Lehestik,
Daniell Lepp, Maris Lutsar, Sille Pragi, Crislyn Puik,
Terje Russka, Grete Sikk, Anna Simga,
Kerli Tootsmann, Liis Urman, Andra Villems;
10.b klass: Jane Jürman, Karlis Kevvai, Leiki
Lahtvee, Kristiina Mattus, Karin Orgulas, Janet
Ostra, Hardi Põder, Egne Sarapuu, Silver
Schmeiman, Diana Tens, Birgit Vana, Tiina Vester;
10.c klass: Roger Koosa;
11.a klass: Ander Adamson, Diana Algus, Maarika
Asi, Margret Help, Geio Illus,Grete Kellamäe, Tarmo
Koosapoeg, Andree Laas, Maiken Mägi, Laura
Ojamaa, Timo Otsing, Helen Rebane, Elsbeth Tiisler,
Maarja Villako;
11.b klass: Karl-Erik Aavik, Helena Lattik, Lauri
Tigasson;
11.c klass: Herta Hiiend, Janeli Rammo, MariaanaAleksandra Tereste;

Vanessa Järv 9.a

11.d klass: Jana Raudsepp, Helander Vist;
12.a klass: Jürgen-Johannes Jüriöö, Maiko Kiis,
Sandra Solovjov, Indrek Tamm;
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12.b klass: Eleriin Aalde, Merilyn Asi, Kajali Kikkas,
Dora Uibo, Betti Vals;

aastapäeva!

12.c klass: Kadri Koor, Helena Käo, Jessika Roger.

9. klasside inglise keele olümpiaadil edukalt esinenud õpilasi:
17. jaanuaril 2014 toimus Räpina Ühisgümnaasiumi maakondlik 9. klasside inglise keele olümpiaad.
Põlva ÜG õpilastest saavutasid Jordan Lavrikov I koha, Rando Hinn II koha ja Lota Loviisa Rohtla III koha.
Õpilasi valmistasid olümpiaadiks ette õpetajad Ülle Sarapik, Siiri Joosep, Viive Lätt.
gümnaasiumiastme inglise keele olümpiaadil edukalt esinenud õpilasi:
31. jaanuaril 2014 toimus Kanepi Gümnaasiumis maakondlik inglise keele olümpiaad gümnaasiumiastmele.
Põlva ÜG 11.a klassi õpilased Diana Algus ja Timo Otsing jagasid II-III kohta. Aigar Kähr sai 7. koha ja
Maarja Liis Karpson 8. koha.
Õpilasi juhendasid õpetajad Tiit Rästa, Viive Lätt, Siiri Joosep ja Florika Kolbakova.
bioloogiaolümpiaadil edukalt esinenud õpilasi:
1. veebruaril 2014 toimus Põlva Ühisgümnaasiumis piirkondlik bioloogiaolümpiaad. Parimad tulemused
klasside arvestuses:
7. klass: Ruth Kahre 6. koht, Selma Rein 7. koht;
8. klass: Helen Piir ja Villu Serv jagasid II-III kohta, Triin Mirjam Tark 4. koht, Helle Leis 5. koht, Annabel
Jaamaste 6. koht, Sander Tomson 7. koht;
9. klass: Joonas Selgis II koht;
Gümnaasium: Katrin Pent I koht, Lauris Lahtvee 2.-4. koht, Maarika Asi 6.-7. koht, Karl-Erik Aavik
8.-9. koht.
Õpilasi juhendasid õpetajad Urve Lehestik ja Maie Karakatš.
keemiaolümpiaadil edukalt esinenud õpilasi:
8. veebruaril 2014 toimus Põlva Ühisgümnaasiumis Eesti koolinoorte 61. keemiaolümpiaadi piirkonnavoor.
Põlva ÜG õpilane Triin Mirjam Tark saavutas 8. klasside arvestuses II koha. Juhendaja õpetaja Õnnela Unt.
ajaloo-olümpiaadil edukalt esinenud õpilast:
15. veebruaril 2014 toimus Põlva Ühisgümnaasiumis maakondlik ajaloo-olümpiaad. Parimad tulemused
klasside arvestuses:
6. klass: Getter Lepp ja Greg-Mattias Murumets jagasid 5.-6. kohta, Laura Noormets 7.-9. koht;
7. klass: Liisbeth Michelson 3.-4. koht, Selma Rein 7. koht,
8. klass: Helle Leis I koht, Annabel Jaamaste II koht, Maik-Karl Pehk III koht;
9. klass: Rando Hinn I koht;
10. klass: Karin Orgulas I koht, Karin Kivisild II koht;
11. klass: Aigar Kähr I koht;
12. klass: Joonas-Dein Plakso I koht, Jürgen-Johannes Jüriöö II koht. Joonas Dein on kutsutud osalema
vabariiklikusse vooru.
Õpilasi valmistasid olümpiaadiks ette Jaana Aedmäe, Leena Haugas, Mait Kuusik ja Liia Vijand.
vene keele olümpiaadil edukalt esinenud õpilasi:
14. veebruaril toimus Põlva Ühisgümnaasiumis maakondlik vene keele olümpiaad gümnaasiumiastmele.
Siim Rässa saavutas I koha, Dora Uibo II koha ja Eleriin Aalde III koha.
Õpilasi juhendas õpetaja Laine Kippari.
maakondlikul NUPUTA võistlusel edukalt esinenud õpilasi:
12. veebruaril toimus Räpina Ühisgümnaasiumis Põlva maakonna 5.-7. klasside NUPUTA võistlus.
Võistkondlikus arvestuses saavutas Põlva ÜG 5.-6. klasside võistkond II koha. Võistkonda kuulusid 5. klassi
õpilased Hanna Lora Traagel, Kristin Kivioja ning 6.a klassi õpilased Helena Kink, Karoli Villako.
Õpilasi juhendas õpetaja Ene Rattur-Kübar.
Läänemereteemalisel veebiviktoriinil edukalt osalenud õpilast:
2013. a aasta lõpus osales edukalt Põlva ÜG õpilane Kärt Kolpakov Läänemereteemalisel veebiviktoriinil. Suur
tänu Kärdile ja tema juhendajale Urve Lehestikule.
Informaatikaviktoriinil KOBRAS edukalt esinenud õpilast:
15.-16. veebruaril toimus Tartus informaatikaviktoriin KOBRAS. Benjaminide vanuseastmes saavutas 2145 osaleja
hulgas Põlva ÜG 8.a klassi õpilane Triin Mirjam Tark II koha. Juhendaja Egne Kindsigo.
Lk 2

Eesti õpilasfirmade laadal edukalt esinenud õpilasi:
8. veebruaril toimus Tallinnas Kristiine keskuses Eesti õpilasfirmade laat 2014. Põlva ÜG minifirma Kahwel
sai tunnustuse stiilseima boksi, logo ja kujunduse eest. Minifirma kahvel liikmed on Cristo Mattus (9.b klass),
Kärili Rosental ja Jaanika Padar (9.c klass). Minifirma juhendaja on õpetaja Anne-Liis Tamm.
Põlva maakonna 6.-9. klasside võrkpalli meistrivõistlustel edukalt osalenud õpilasi:
12. veebruaril 2014
meistrivõistlused.

toimusis

Mesikäpa

Hallis

Põlva

maakonna

koolide

6.-9.klasside

võrkpalli

Põlva Ühisgümnaasium tüdrukute 1.võistkond saavutas I koha. Võistkonda kuulusid Hanna-Katre Plato,
Karina Kaldvee, Vanessa Varend, Regle Raadik, Laura Nagel, Karmen Zeiger, Grete Aust.
Põlva Ühisgümnaasium tüdrukute 2.võistkonda saavutas II koha. Võistkonda kuulusid Kätlin Koosapoeg,
Hanna Maria Rüütli, Johanna Rüütli, Johanna Treier, Marimal Tilk, Pilleriin Maidla, Kertu Laanoja,
Herti Juhandi.
Põlva ÜG poiste võistkond saavutas III koha. Võistkonda kuulusid Erik Bleive, Morris Jallai, Marvin Liblik,
Kristofer Kiudorv, Carl-Eric Uibo, Rait Erik Rüütli, Karl-Markus Jens, Timm Rainer Maidla.
Võrkpalli KOOLILIIGA Põlva maakonna etapil saavutas Põlva Ühisgümnaasiumi tüdrukute 2.võistkond I
koha, II koha sai Räpina ÜG ja III koha Orava Põhikool.
Põlva ÜG poisid saavutasid I koha, Saverna Põhikool II koha ja Põlva Keskkool III koha.
Põlva maakonna 1.-3. klasside rahvastepalli meistrivõistlustel edukalt osalenud õpilasi:
18. veebruaril toimusid rahvastepalli võistlused 1.-3. klassidele. Põlva ÜG poisid saavutasid I koha.
Võistkonnas mängisid Kevin Tühis, Randel Matthias Lepp, Kevin Pütt, Markus Leesalu, Andreas Paabut, Karl
Oliver Kurusk, Priit Leppik, Karl Markus Kannel.
Tüdrkud said 4. koha. Võistkonnas Birgit Rammo, Mia Kristin Prozes, Katleen Schmeiman, Kaialiisa Kelt, Marie Helena Luude, Keiti Kurrik, Eliise Haabma, Viktoria Hüvena.
EKSL 6.-9. klasside rahvaliiga võistlustel edukalt osalenud õpilasi:
Eesti Koolispordi Liidu korraldatus 6.-9. klasside rahvaliiga võistlustel Tartus saavutas Põlva ÜG võistkond 12
finalisti seas tubli neljanda koha. Kolmandat aastat kooli spordiringis harjutavad Egert Aalde, Ken Mikko
Vahtra, Erik Bleive, Jörgen Jõõgre, Kevin Hakk, Kristofer Kiudorv ja Kristo Kannik, kes jäid napilt medalist
ilma, võitsid aga loosiga uue varustuse komplekti. Eelvõistlustel osales 37 kooli. Õpetaja Aivar Haan.
maakonna koolinoorte sisekergejõustiku MV edukalt osalenud õpilasi:
Põlva ÜG õpilaste tulemused maakonna koolinoorte sisekergejõustiku meistrivõistlustelt Võrus:
Tüdrukud
Kelli Elias - I koht 60 m jooksus, I koht kaugushüppes, II koht kõrgushüppes;
Karolin Lepiku – II koht 60 m jooksus;
Indra Liz Nemvalts – III koht kõrgushüppes;
Kairiin Märtson – I koht 600 m jooksus;
Teele Utsal – I koht kaugushüppes, II koht 60 m
jooksus, III koht kõrgushüppes;
Karoli Villako – II koht 600 m jooksus, III koht
kaugushüppes;
Marimal Tilk – I koht 800 m jooksus;
Johanna Treier – II koht kaugushüppes;
Mirjam Juhandi – III koht kõrgushüppes;
Jaanika Kopli – I koht 60 m jooksus, I koht kaugushüppes, I koht 800 m jooksus, II koht kuulitõukes;
Kristi Raias – III koht 60 m jooksus;
Tiina Ilves – I koht kuulitõukes.
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Poisid
Raimond Eric Jaanus – II koht kõrgushüppes;
Reimo Taavi Lõbu – II koht 60 m jooksus, II koht
kõrgushüppes, III koht 800 m jooksus;
Peter Gabriel Änilane – I koht 60 m jooksus;
Maiko Kiis – I koht 60 m jooksus, I koht kaugushüppes;
Andre Kukk – II koht 800 m jooksus;
Siim Rässa – III koht kuulitõukes.
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Läänemere projektil täitus 25 aastat
UNESCO Läänemere
projekti Eesti koolide
talvelaagris oli põhjust
kringlit süüa, sest
täitus 25 aastat projekti ellukutsumisest.
Kringlisöömisega asi ei
piirdunud.
Esimese
laagripäeva
naelaks
kujunes
Sven-Erik
Enno loeng astronoomia ja kliima seostest, tähevaatlus teleskoobiga ja romantikutele ka ilma selleta.
Laagri toimumise ajal, 24.-26. jaanuaril, oli ilm pakaseline, taevas selge ja öötaeva tähesära tuli loogilise
jätkuna päikeselisele päevale. Tubased õhtud on meil
traditsiooniliselt täidetud kaasavõetud mängudega, nii
ka sel korral. Teine päev oli õpitubade päralt. TÜ
Loodusmuuseumi bioloogi Aivo Tamme juhendamisel
otsisime loomade tegevusjälgi. Mõned lumele jäetud
mõistatused sai lahti muugitud, mõned aga jäidki
saladusteks. OÜ Seiklusring noorte juhendajate valvsa
pilgu all saime harjutada meeskonnatööd, põnevus
peletas pakasegi. Siiski oli päris mõnus lõpuks oma
külmanäpistatud nina bioloog Annelie Ehlvesti tigude
ja karpide õpituppa pista. Loodus on imeline, pole siin

erandiks limustegi maailm! Õhtul jõudsime rühmades veel Läänemere kohta 3-pildi loo luua ja saunas
ning saalis laagrielu elada. Viimasel päeval toimus
taas traditsiooniline maastikumäng omandatud
oskuste ja teadmiste kohta. Võita meie kooli noortel
ei õnnestunud, küll aga targemaks saada.
Koduteel liikus mõte armsaks saanud Läänemere
projekti kestlikkuse manu. Kui üks projekt on
veerand sajandi jooksul riikide ja inimeste vahele
sidemeid loonud, nende mõtteid ja tegusid
ühendanud, ikka meie ühise mere hoidmise nimel,
saab see siis lõppeda? Läänemere projekti esimeseks
koordinaatoriks olid soomlased, neile järgnesid
riburada rootslased, taanlased, sakslased, poolakad,
leedukad ja lätlased. Praegu on kord eestlaste käes,
pärast meid tulevad peterburglased ja siis ...?
Tänasesse päeva meil tegevust veel igatahes jätkub.
Äsja lõppes veebiviktoriin, 1. märtsini võib saata töid
joonistuskonkursile "Soome lahe rannik ja elustik"
ning 10. aprillil on kõik huvilised oodatud rahvusvahelisele internetikonverentsile. Rohkem infot on
võimalik leida Läänemere projekti kodulehelt
http://www.b-s-p.org/home/ .
Urve Lehestik
bioloogiaõpetaja

Talviseid aialinde loendamas
24.-26. jaanuarini toimus
Eesti Ornitoloogiaühingu
eestvõttel juba viiendat
aastat Talvine aialinnuvaatlus, milles osalesid ka
meie kooli õpilased ja õpetajad. Kui Eestis loendati esialgsetel andmetel 90 000
aialindu 60 liigist, siis meil
õnnestus kokku lugeda 422
lindu 19 liigist. Kõige arvuka-

Sel aastal sisestatud vaatlusi
saad
vaadata
aadressil
http://www.eoy.ee/talv/vaatlused/
Maie Karakatš
Fotod: Margis Kerner
(Põlva ÜG vilistlane)

malt olid meil esindatud
rasv atihane ,
ko du varblane,
sinitihane,
põldvarblane ja puukoristaja, aga nähti ka
talvikest,
leevikest,
rohevinti, musträstast
ja siidisaba. Kuna väljas
paukus käre pakane,
siis oli aknast mõnus
jälgida linnu-TV põneLk 4

vat tunnipikkust saadet, mis küll
iga vaatleja akna taga oli erineva
sisuga, kuid samas ühtviisi
rõõmupakkuv.

Konverents “Kosmosel on tulevikku”
Reedel, 14. veebruaril ehk sõbrapäeval käisime
meie, aktiivsed noored, Tõravere Observatooriumis
konverentsil “Kosmosel on tulevikku!”. See oli väga
informatiivne ning ainulaadne võimalus saada
teada, mis tegelikult toimub meie kohal ja mida
arvavad teadlased ja gümnasistid kosmose
tulevikust. Kuulasime ettekandeid, et mõista
teaduse ja tehnoloogia tulevikuperspektiive ning
Eesti potentsiaali selles valdkonnas.
Terve päeva jooksul toimusid erinevad ettekanded:
1. “Kaugseire ja selle olulisus Eestis” - Tartu
Observatooriumi direktor Anu Reinart. Selles
loengus anti meile ülevaade, mis on kaugseire ja
millega see tegeleb. Saime näiteks teada, et
kaugseire abil võib määrata ookeanide veepinna
temperatuuri ja niiskust mullas. Väga huvitav
fakt on ka see, et kaugseire abil saab määrata
globaalset õhusaastet. Võrreldes mõne teise riigiga
näiteks: Hiina, on Eesti suhteliselt puhta õhuga
riik. Kaugseire eelis on see, et see võimaldab
ööpäeva jooksul saada tervikliku pildi planeedist
Maa. Hoolimata sellest, et oli veel varajane
hommik, tundus see loeng väga positiivne ning
meeldis kõigile.
2. Tartu Observatooriumi vanemteadur Laurits
Leedjärv - “Miks tähed tähtsad on?” See loeng
oli tõeliselt põnev. Aeg möödus kiiresti, kuigi oleks
tahtnud seda hea meelega edasi kuulata. Saime
lühidalt teada kõige olulisema tähtedest. Meie
Linnutee galaktikas on tähti umbes 1011 ning
kogu universumis arvatakse olevat tähti kokku
1023, mis on tõeliselt uskumatu ning hiiglaslik
number. Laurits Leedjärv rääkis meile seda, et
arvatavasti ei ole maailmas olemas niipalju
liivaterasid, kui on universumis tähti, mis on
täiesti absurdne. Esimesed tähed tekkisid 200 kuni
400 miljonit aastat tagasi. Rääkisime ka Suurest
Paugust, mis tekkis 13,8 miljardit aastat tagasi,
millest sai ka kogu maailm alguse. Päike on samuti
täht, mille eluiga on 9-10 miljardit aastat, millest
umbes pool on juba möödas. Päike tekkis 4,6
miljardit aastat tagasi ehk 9 miljardit aastat
pärast Suurt Pauku. Saime teada väga tähtsa
fakti: mida suurem on tähe mass, seda kõrgem on
tematemperatuur ning sellest tingituna ka lühem
eluiga. See loeng oli uskumatult huvitav, ei
hakanud kordagi igav. Hoopis vastupidi, selle
teema vastu tekkis veel rohkem huvi ning sai
kodus nende asjade kohta ka põhjalikumalt
lisainfot uuritud.
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3. Astronautide igapäevane elu - Miina Härma nimelisest Gümnaasiumist Adelheid Kiriland, Janar Juusu
jaJohhannes Kadak. Selles loengus saime teada, milline
peab olema inimene, kes soovib saada astronaudiks:
Inimene peab olema 153-190 cm pikk
Vanuses 27-37 a
Vajalik inglise keele oskus
Kokkupuuted lennundusega
ESA liikmesriigi kodanik
Hea tervise juures
Astronaudiks ei saa inimene, kes ei suuda olla kinnistes
ruumides, kuna võib kergesti tekkida klaustrofoobia ehk
hirm kinniste ruumide ees.
See loeng oli huvitav just neile, kes on huvituvad
astronaudiks saamisest. Siit said päris paljud oma
uurimistöö teema jaoks huvitavat inspiratsiooni.
4. “Gümnasistina osalemine ESTCube-1 missioonil”- Jõgevamaa Gümnaasiumist Tauri Treial. See loeng
oli üsna tuntud ja “kuum” teema kõigile, kes kohapeal
viibisid. Tehti lühiülevaade meile selle kohta, mis on
satelliidi ESTCube-1 missiooni eesmärgiks. ESTCube-1
on väga väikeste mõõtmetega 10x10x11 cm ja kõigest
kaaluga 1 kg. Selle tarkvara maksis kõigest 40 000
Eurot, mis on väga väike summa võrreldes satelliitidega,
mis on saadetud orbiidile teiste riikide poolt. Saime
teada, et ESTCube-1 missiooni eesmärgid on järgmised:
Mõõta elektrilisele purjele mõjuvat jõudu.
Testida 10 meetrilise juhtme väljalaskmust, mis
on osa elektrilise päikesepurje arendamisest.
Pildistada välja lastud juhet.
Pildistada kosmosest Maad jakui võimalik, siis ka
Eestit.
Päev oli väga positiivne ja me kõik saime teada palju uut
informatsiooni kosmose kohta. Sellest päevast sain nii
mõnegi hea mõtte, mis teemal teha oma uurimistöö.
Kiidame korraldajaid ja ettekannete tegijaid väga
huvitavate esitluste eest. Võiks isegi öelda, et nädal aega
koolis pole nii informatiivne, kui see, mis Tõravere
Observatooriumis toimus.
Täname väga meie füüsikaõpetajat Jaaku, kes sellise
ürituse meile organiseeris.
Rauno Planken
10.c klassi õpilane

Eesti õpilasfirmade laat
Eesti õpilasfirmade laat toimus Tallinnas 08.02.2014.
Tänavu peeti laata lausa kahes erinevas kaubanduskeskuses, Kristiines ja Rocca al Mares, sest osalenud
firmad ei mahu enam ühte kohta ära. Tänavu,
19. laadal, osales kokku 134 õpilasfirmat. Põlva Üg-st
olid väljas 4 õpilasfirmat ja 1 minifirma. Õpilasfirmadele oli see juba kolmas laat, millel osaleda.
Iga laadaga on õpilasfirmad arendanud oma toodet,
muutnud müügistrateegiat ja muidugi saanud väga
palju kogemusi. Esimesel laadal, Pärnus, oligi oma
kauba müümine kõige raskem, oldi tagasihoidlikud,
veidi häbelikud ja inimeste tõrksus või napp eitav
vastus ehmatas. Nüüdseks on tulnud julgus ja ka
oskus kaupa pakkuda. See tagas ka korraliku
müügiedu Tallinna laadal. Kõik firmad teenisid oma
kulutused tasa ja said kasumit. Nii mõnigi firma liige
otsustati koju jätta, et nõnda hoida kokku osalustasu
pealt,mis oli 6€ õpilase kohta.
ÕF „Viimne Lend“ pakkus mobiili laadimise
hoidikuid ja jõulukuuse latvadest valmistatud pudrumändasid. Mobiili hoidikuga osaleti ka innovaatilisuse
võistlusel. Ühe minuti jooksul tuli tõestada 18 firmal
oma kauba erilisust,
sellele järgnes küsimuste voor. Õpilasfirmade ideid hindasid Ajujahi selle hooaja finalistid. Pudrumännad, mis PõhjaEesti inimeste jaoks
on midagi tundmatut
ja uudset, müüdi kõik
ära! Firmasse kuuluvad: Maiken Mägi,
Grete Lokko, Pilleriin
Masing, Ander Adamson ja Randy Soosaar
11a klassist.

Maiken ja Grete

Maiken, Randy ja Ander
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ÕF „T-M Puit“ toodab kadakapuust võtmehoidjaid.
Võtmehoidjatele on peale põletatud kenad pildid ja
kujundid. Huvi nende kauba vastu oli suur, sest
võtmehoidjad on kenad ja väga korralikult valmistatud ja nagu väiksed talismanid taskus! Firmasse
kuuluvad Maarja Villako, Timo Otsing ja Mihkel
Sabre 11.a klassist.

Timo, Maarja ja Mihkel

ÕF „Kase Valgus“ paistis silma oma kenade ja
tähtpäevaliste kasepuidust küünlajalgadega.
Tüdrukud on olnud väga tublid ja õpetaja Voldemar
Ansi juhatamisel hakkama saanud toorikute
muutmisega toimivateks küünlajalgadeks. Tallinnas
olid
enamostetud
vabariigi
aastapäevaks
kaunistatud küünlajalad. Firmasse kuuluvad Liis
Tintso ja Janeliis Käo 11.c klassist.

Liis ja Janeliis

ÕF „Mügnet“ valis oma tooteks magnetiga
varustatud erinevate riikide mündid. Kuna müntide
ostjaskond on väike, tuli toodet arendada ja nii hakati
juurde valmistama hästi lõhnavaid kadakasi külmkapimagneteid. Huvitavate pildikestega kaunistatud
tooteid osteti sõbrapäeva kingitusteks rõõmuga.
Firmasse kuuluvad Mirjam Sarnit, Andree Laas, Siim
Villako ja Hendrik Varul 11.a klassist.

ÕF „Niidipallike“ tooteks ongi niidist valmistatud
pallikesed, mis sobivad kaunistuseks jõulupuule,
munapüha kompositsioonidesse ja mujale. Väikestest pallikestest jõuti suuremate pallideni, millest
tehti lambid. Need on omapärased ja pimedas
ruumis üsna põnevad. Firmasse kuuluvad Ketrut
Laskar, Herta Hiiend, Janeli Rammo ja Kristin
Kirillov 11.c klassist.

Mirjam, Hendrik ja Andree

Minifirma “Kahwel”
2013/14. õppeaastal otsustasid kolm „vana tegijat“ jälle
püsti panna oma firma. Ei seisa Christol, Jaanikal ja
Kärilil näpud paigal! Ikka tahaks midagi meisterdada.
Eelmisel aastal hästi õnnestunud “Taaralill“ jätkas
oma tegevust, kuid juba täiesti uue firmana. Seekord
valmistasime vanadest kahvlitest humoorikaid nagisid
ja sellest tulenevalt sai firma nimeks „Kahwel“.
Juba esimeste toodete valmimisega saime aru, et huvi
toote vastu on suur .Kes siis ei tahaks endale kööki,
sauna või tuppa nagi, mis tõmbab kohe pilgu endale?!

Õpilasfirmade laadalkäigud on selleks õppeaastaks
meie jaoks läbi. Nüüd tuleb kokku panna firma
lõpparuanne ja see 30. märtsiks saata JA Eesti
kontorisse.
Kokkuvõtteks saab öelda, et õpilasfirmade programmis osales aktiivselt 18 õpilast! Minul, kui juhendajal, oli puhas rõõm nende tublide, töökate ja vahvate
lastega koos tegutseda. Aitäh Põlva ÜG direktorile,
kes leidis rahalisi vahendeid meie toetamiseks.
Kaia Tamm
Majandusõpetuse õpetaja

Õpilasfirmade laadale minnes juba teadsime, mida
meilt oodatakse. Oleme tubli meeskond. Eelmisel
aastal saime tublima minifirma müügimeeskonna tiitli.
Sellel aastal tõime ära aga stiilseima minifirma
nimetuse. Stiilipunktid saime nii toote, laadaboksi kui
ka logo kujunduse eest. Täname õpetaja Anneli
Kaasikut ja Voldemar Ansit ning 11.b klassi õpilast
Fred Lastingut, kes kujundas firma logo.
Minifirma jätkab tegevust juuni kuuni ja loodame, et
selle aja jooksul saame veel käia laatadel ja müüa oma
toodet edukalt. Oleme tegelikult juba niigi kogemuse
võrra rikkamad, sest meie teame, kuidas luua firmat,
reklaamida ja turustada oma toodet. Selle kogemuse
võtame kindlasti oma ellu kaasa!
Christo, Jaanika ja Kärili
Anne-Liis Tamm minifirma juhendaja

Jaanika, Kärili ja Christo

Lk 7

Sõbranädal koolis

“Hea südamega kool”

8.a klassi magus üllatus 7.d klassile

2. kl plakat “Meie klassi kõige suuremad sõbrad”

9.b klassi sõbrapäeva tervitus 8.c klassile
Lk 8

6.b ja 6.c klassi süda 9.a klassile

