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INFOLEHT 

Direktor kiidab 

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

10.a klass: Emily Lepp;     11.b klass: Diana Tens; 

10.b klass: Mirjam Juhandi;     12.a klass: Liisi Kolpakov, Mirjam Sarnit. 

 

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

10.a klass: Elina Amon, Kadi Arula, Vanessa Järv, 

Grete Kase, Delis Kruustik, Markus Pruus, 

Hanna Maria Rüütli, Sander Sarapuu, Michelle Suur, 

Sandra Tuisk, Taisi Utsal; 

10.b klass: Elerin Helde, Merit Kollom,                

Marten Moro, Hanna-Katre Plato, Johanna Rüütli, 

Riin Marii Sabre, Marimal Tilk, Johanna Treier,   

Karina Valdas, Kaisa Vassil, Joonas Selgis; 

11.a klass: Arti Arula, Helian Bleive, Kärt Kamja, 

Mari-Liis Kõiv, Marge Käis, Hanna Lattik,             

Sirje Maria Lehestik, Daniell Lepp, Maris Lutsar, 

Getter Matto, Reti Patrail, Sille Pragi, Crislyn Puik, 

Terje Russka, Stella Rõbakov, Anna Simga, 

Kerli Tootsmann, Liis Urman, Katre Vares,          

Andra Villems; 

11.b klass: Jane Jürman, Karin Orgulas,               

Janet Ostra, Hardi Põder, Egne Sarapuu,             

Sandra Sibul, Birgit Vana, Silver Schmeiman; 

11.c klass: Mihkel Oper; 

12.a klass: Ander Adamson, Diana Algus,            

Maarika Asi, Margret Help, Geio Illus, 

Grete Kellamäe, Tarmo Koosapoeg, Andree Laas, 

Grete Lokko, Pilleriin Masing, Maiken Mägi, 

Siim Pragi, Helen Rebane, Maarja Villako; 

12.b klass: Lauri Tigasson, 

12.c klass: Herta Hiiend, Janeli Rammo, Mariaana-

Aleksandra Tereste, Kristi Raias. 

HEAD VABARIIGI AASTAPÄEVA! 
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30. jaanuaril toimus Põlva maakonna 9. klasside olümpiaad inglise keeles. 

9.a klassi õpilane Maik-Karl Pehk saavutas III kohta. Juhendaja oli õpetaja Ülle Sarapik. 

9. klasside inglise keele olümpiaadil edukalt esinenud õpilasi: 

bioloogiaolümpiaadil edukalt esinenud õpilasi: 

Bioloogiaolümpiaadi piirkonnavoorus saavutasid gümnaasiumi arvestuses Karina Valdas I koha, Mirjam Sarnit        

I koha, Karin Orgulas II koha, Mariaana Aleksandra Tereste II-III koha, Leiki Lahtvee III koha. 9. klassid õpilastest 

saavutas Helle Leis III koha ning Helen Piir 4. koha. Õpilasi juhendasid õpetajad Maie Karakatš ja Urve Lehestik. 

emakeeleolümpiaadil edukalt esinenud õpilasi: 

6. veebruaril 2015 toimus Põlva Ühisgümnaasiumis emakeeleolümpiaadi piirkonnavoor. Põlva ÜG õpilaste  parimad 

tulemused: 

5. klass: Triinu Vijar II koht, Samanta Suitsik 3.-4.koht; 

6. klass: Katrin Kulberg 4. koht; 

8. klass: Herti Juhandi ja Hanna Maria Laane jagasid I-II kohta;  

9. klass: Triin Mirjam Tark I koht, Mari-Mall Puksa II koht; 

10. klass: Marimal Tilk I koht, Helin-Helle Ristimäe II koht, Emily Lepp III koht; 

11. klass: Mare Käis I koht, Karin Orgulas II koht; 

12. klass: Kristi Valvik I koht, Janeli Rammo II koht, Mirjam Sarnit III koht.  

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

Eesti õpilasfirmade laadal edukalt esinenud õpilasi: 

15. veebruaril toimus iga-aastane Junior Achievementi Eesti korraldatud Eesti õpilasfirmade laat, mis tõi    

seekord Kristiine ja Rocca al Mare keskustesse kokku 160 õpilasfirmat Eestist, Türgist, Gruusiast, Lätist ja 

Rootsist. 

Põlva Ühisgümnaasiumi ÕF Sabletté (Maris Lutsar, Marge Käis, Sirje Maria Lehestik) sai kõige innovaatilise-

ma õpilasfirma tiitli. Õpilasfirma juhendaja on Kaia Tamm. Palju õnne! 

Informaatikaviktoriinil KOBRAS edukalt esinenud õpilast: 

14.-15. veebruaril toimus Tartus informaatikaviktoriin KOBRAS II voor. Junioride vanuseastmes saavutas Põlva ÜG 

9.a klassi õpilane Triin Mirjam Tark I koha. Juhendaja Egne Kindsigo. 

suusaorienteerumise võistlusel edukalt osalenud õpilasi: 

Eesti MV suusaorienteerumises sai Kelli Nurm T16 klassis hõbemedali ja Kairiin Märtson T14 klassis pronks-

medali. 

7.-12. klasside matemaatikaolümpiaadil edukalt esinenud õpilasi: 

7. veebruaril 2015 toimus Põlva Ühisgümnaasiumis maakondlik matemaatikaolümpiaad. Põlva ÜG õpilaste 

parimad tulemused: 

9. klass: Triin Mirjam Tark I koht, 

10. klass: Karina Valdas I koht, 

11. klass: Leiki lahtvee II koht, 

12. klass: Liisi Kolpakov I koht, Mirjam Sarnit II koht, Maiken Mägi III koht. 

Õpilasi juhendasid õpetajad Kaja Kilusk, Tiiu Miina, Viivi Ansi, Marika Veiko. 

võrkpalli meistrivõistlusel edukalt osalenud õpilasi: 

17. veebruaril toimusid Põlva maakonna koolide 4.-6. klasside tüdrukute võrkpalli meistrivõistlused. Põlva 

Ühisgümnaasiumi võistkond saavutas III koha. Võistkonda kuulusid Isabel Brigita Rebane, Keidy Lõiv, 

Marken Helena Härnits, Melissa Turba, Keiti Kurrik, Birgit Varul. 

Matemaatikavõistlusel NUPUTA edukalt esinenud õpilasi: 

18. veebruaril toimus Räpina Ühisgümnaasiumis maakondlik matemaatikavõistlus NUPUTA.  

Põlva ÜG 7. klassi võistkond saavutas III koha. Võistkonda kuulusid Karoli Villako, Helena Kink ja Laura Noormets. 

Põlva ÜG saalijalgpalli karikavõistlustel edukalt osalenud õpilasi: 

18. veebruaril toimusid Põlva maakonna koolide noormeeste karikavõistlused saalijalgpallis. 

10.-12. klasside arvestuses saavutas Põlva ÜG I võistkond I koha. Võistkonda kuulusid Temari Nuuma, Henry 

Mandel, Hannes Käärik, Raivo Rudissaar, Oskar Naarismaa, Jaagup Zupping, Helander Vist, Klaus Peeter 

Rüütli. Õpetaja Aivar Haan. 

Põlva ÜG II võistkond saavutas II koha. Võistkonda kuulusid Karl Markus Jens, Janar Kopli, Karl Hillar 

Talgre, Romario Vaino, Oliver Tigas, Romet Lammertson, Kaarel Raidmets, Sander Sarapuu.  

Resultatiivseima mängija auhinna sai Temari Nuuma ning parimaks mängijaks valiti Janar Kopli. 
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Teaduslahing 2015 

26. - 30. jaanuaril toimusid üle Eesti Teadus-

lahingu eelvoorud. Viie päeva jooksul kohtuti 15 

maakonna ja Tallinna kolmeliikmeliste võist-

kondadega - kokku 155 võistkonnaga ligi sajast 

koolist! 16 võistkonda - igast maakonnast ja     

Tallinnast edukaim - pääsesid Teaduslahingu   

finaali, mis toimub 15. mail Tartus.  

Põlva maakonna eelvoorust tagas oma tulemuste-

ga (90 punkti 100-st) edasipääsu finaalüritusele 

Põlva ÜG võistkond Sipelgad, kuhu kuulusid 9.a 

klassi õpilased Triin Mirjam Tark, Helen Piir ja 

Reimo-Taavi Lõbu. Õpilasi juhendasid Krista 

Untera, Urve Lehestik, Jaak Kepp, Kaja Kilusk. 

Edu finaalis! Foto: http://teaduslahing.emu.ee/galerii 

Aialinnuvaatlus 

Talvine linnuvaatlus toimus 23.- 25. jaanua-

ril, mis oli juba kuuendat aastat Eesti      

Ornitoloogiaühingu poolt korraldatav tore 

üritus. Mina kuulsin sellest üritusest       

bioloogiaõpetaja käest, kes soovitas tunni aja 

jooksul nähtud aialinnud üle lugeda. Kuna 

minu koduaias on iga päev palju erinevaid 

linde, otsustasin aialinnuvaatlusest osa    

võtta. Laupäeva hommikupoole täitsin linnu-

maja seemnetega ning asusin tuppa akna 

juurde linde ootama. Ei läinudki kaua aega, 

kui rohevindid olid kohal, seejärel parv põld-

varblasi ja muidugi ei puudunud ka rasva-

tihased. Lisaks neile maandus puu otsa parv 

siidisabasid (neid oli ~40 tk), üks metsvint ja 

ka laanerähn. Mina olin õnnelik, et nii palju 

erinevaid linde üle lugesin ning ornitoloogia-

ühingule oma vaatluse andmed edastasin. Siidisaba-

de nägemine oli eriliselt lummav! 

See üritus on rõõmupakkuv kõigile ning kutsun    

teisigi, kes pole veel linde vaadelnud, seda kindlasti 

tegema ning järgmisel aastal aialinnuvaatlusest osa 

võtma. 

 

Tekst ja foto: Laura Nagel 

8a klassi õpilane 

6.-9. klasside arvestuses sai Põlva ÜG I võistkond II koha. Võistkonnas mängisid Morris Jallai, Ranno Liivago, 

Kevari Ploompuu, Kristofer Kiudorv, Egert Aalde, Reimo-Taavi Lõbu, Andre Adamson, Ants-Ander Kähr.    

Õpetaja Aivar Haan. 

Põlva ÜG II võistkond sai III koha. Võistkonda kuulusid Alfred Timmo, Märt Pilliroog, Gerryt Teos, Mathias 

Rebane, Marken Järv, Christofer Viilop, Jaanus Peeter Rüütli, Kevin Klaus. Õpetaja Valeri Zlatin. 

Parimaks mängijaks 6.-9. klasside arvestuses valiti Ranno Liivago. 

Saalihoki finaalvõitlusel edukalt osalenud õpilasi: 

19. veebruaril toimusid Tartus Eesti Koolispordi Liidu ja 

Eesti Saalihoki Liidu korraldatud 6.-9. klasside saalihoki 

finaalvõistlused. 

Põlva ÜG noormeeste võistkond saavutas I koha. Võistkon-

nas mängisid Ken Mikko Vahtra, Egert Aalde, Jörgen 

Jõõgre, Dmitrijs Blohins, Kristofer Kiudorv, Kristo Kannik, 

Esko Vanahunt, Morris Jallai. Lisaks sai Ken Mikko Vahtra 

parima mängija tiitli. 

http://teaduslahing.emu.ee/galerii
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New York—New York!!! 

Meil, kaheksateistkümnel kiirel reageerijal, 

avanes õpetaja Florika eestvedamisel väga 

lahe võimalus lennata nädalaks New Yorki, 

International House Language School´i oma 

inglise keelt praktiseerima. NY´s asuv kool 

kuulub ülemaailmsesse keeltekooli võrgustik-

ku, mis on tegelenud keeleõppega juba alates 

1953. aastast, õpetades lisaks inglise keelele 

veel lisaks 25 keelt. Võib vist küll julgelt    

väita, et tegemist oli enamusele meist siiani 

kõige põnevama reisiga.  

Oma teekonda alustasime 19. jaanuaril mars-

ruudil Põlva-Tallinn-Oslo-New York. 

Boeing´iga lend oli juba elamus omaette. Iga 

istme seljatoe sees oli televiisor, sai vaadata 

filme, kuulata muusikat, jagati tekke ja patju 

ning pakuti süüa. Suures ja mugavas lennukis 

ei pannud pikka lennuaega tähelegi ja 8 tunnine     

lennuaeg võttis meil aega ainult 2,5 tundi  -  alusta-

sime lendu Oslost Eesti aja järgi reedel kell 17:40 ning 

olime JFK lennujaamas New Yorgis juba NY aja järgi 

reedel kell 20.00. Ajavahega harjusime kiiresti,      

metrooga New Yorgis nii hästi ei läinud. Meie New 

Yorgi kodud asusid neljas erinevas linnaosas: 

Queensis, Brooklynis, Bronxis ja Yonkersis, kool ise 

Manhattanil. Esimesel päeval omapäi kooli ja kodu 

vahel orienteerudes ei saanud esimesel katsetusel vist 

küll keegi kohe õiget suunda kätte, kuigi põhjalikud 

kaardid ja joonised olid kaasas. Põnev oli igal juhul ja 

vanemad kodus olid kindlasti rohkem närvis kui meie. 

New Yorgi metroosüsteem on ülisuur ja esmapilgul 

tõsiselt segane. Lisaks kinnitame, et kõik jutud rottide 

rohkusest ja suurusest NY metroojaamades vastavad 

tõele. NY metrooelu on ülikirev, mõned meist said   

nautida nt sõidu ajal tasuta breikarite etendust, teised 

jällegi rongi oodates nautida elavat jazzi esitust. 

Kogu NY rahvast saab iseloomustada sõnaga sõbralik, 

nii kooli personal, tänava peal olevad jalakäijad kui ka 

pererahvas, kelle juures majutusime. Kõik kohalikud 

olid ülisõbralikud ja abivalmid. Abi pakuti ka siis, kui 

seda otseselt ei küsinud, seisid natukene nõutu näoga 

kusagil tänaval, kaart käes ja juba tuli keegi küsima, 

mida sa otsid ja juhatas teed. Pered, kelle juures     

ööbisime, olid väga lahedad ja rõõmsameelsed, koos 

elasid mitu põlvkonda ja kõik tahtsid kuulda kust    

me tuleme ja kes me oleme. Eesti oli nende jaoks    

suhteliselt võõras teema. Ainult öeldes, et me oleme 

kohe Venemaa kõrval, said nad aru kus me täpselt 

kaardil oleme. Peredes ööbisime kahekesi koos reisi-

kaaslasega, külalistel oli eraldi tuba ja väga lahe oli 

näha NY kodusid seestpoolt. Arhitektuur oli kaunis ja 

vanaaegne. Mõned ehitised olid juba aastal 1885     

rajatud. Seal leidus selliseid kortermaju, millega nii 

kergelt Eestis kokku ei puutu. Eriti tore oli see, et 

kogu pererahvas tahtis meiega suhelda, nii, et õhtuti 

oli võimalus veel inglise keelt edasi harjutada ja   

rääkida ning arutada seda, mida me päeval näinud 

ja teinud olime. 

Meie esimesel ja teisel NY päeval koolitunde ei     

toimunud ja saime käia linna uudistamas. Ilm oli 

päikesepaisteline ja fotod said ilusad aga tegelikult 

oli jube külm. Sõitsime praamiga Liberty Islandi  

Vabadussammast vaatama, mis oli küll väga uhke 

aga olime kujutanud teda ette veel suuremana kui ta 

tegelikult oli. Tol päeval me küll saarele ise ei       

läinud, mis oli kurb. Vaateid Empire State 

Building'u 86-ndal korrusel asuvalt vaateplatvormilt 

sõnadega kirjeldada ei saa, aga meil kõigil on selleks 

olemas mitmeid fotosid. 

 



Lk 5  

Ka teine päev oli meie jaoks planeeritud linna  

nautimiseks, kõva vihmasadu üritas seda küll ära 

rikkuda, aga see tal ei õnnestunud. Käisime taas 

Vabadussammast vaatamas, seekord astusime ka 

saarele ise. Meie üllatuseks oli sammas saarelt 

vaadates ikka kõvasti suurem. Olime elevil ja    

avastamishimu täis, saime ringi vaadata üüratult 

suures kaubanduskeskuses, õigemini küll         

kaubanduskvartalis Macy´s, mis oli täis riideid. 

Algsed arusaamad olid, et see on suur kaubandus-

keskus, täis erinevaid mäkerdisi, aga tuli välja et 

see oli hoopiski riidepood. Agaramad meist olid  

kodus teinud eeltööd ennast huvitavate kaupluste 

leidmiseks ning nii sai külastatud ka nii mõndagi 

plaanivälist raamatu- või animafilmi teemapoodi. 

Külastasime ka … ja … 

Kolmas päev oli esimene koolipäev. Koolitunnid, 

mis esialgu pidid toimuma õhtuti, olid meie õnneks 

ringi tõstetud hommikupoolele ja see sobiski meile 

paremini, kuna õhtused tunnid oleksid meie jaoks 

Eesti aja järgi lõppenud kella 2 ajal öösel, siis   

võib-olla oleks keegi meist kogemata tundides    

magamagi jäänud. Koolitunnid olid meil koos    

brasiillastega ja peamiselt tegelesime me tundide 

ajal kas mõne ühiskonna probleemi üle arutlemise 

või grammatika õppimisega. Koolimajast üle tee 

asus filmistuudio ja ühel päeval õnnestus meil   

näha sealt sisenemas Jennifer Lopezi ennast – no 

jah, tegelikult paljud meist nägid ainult tema    

selga, kuna ta oli sõna otseses mõttes foto-

graafidest täielikult ümber piiratud. Koolipäeva 

lõppedes tiirutasime linna peal ringi `hop on – hop 

off` bussiga, mis on kõrge klaaskatusega buss, kust 

saab iga natukese aja tagant soovi korral maha 

hüpata, et bussiaknast nähtut lähemalt uudistama 

minna ja siis järgmise samasuguse bussiga jälle 

edasi tuuritada. 

Järgmistel päevadel külastasime peale koolitunde 

Central Park, New Yorki linnamuuseumi, 

Rockefelleri kaubanduskeskust, Bronxi loomaaeda 

ja lisaks veel igaüks vastavalt oma koduteele     

jäävaid põnevaid paiku. Samuti anti meile         

eelviimasel päeval täieliku vabaduse käia NY    

ringi, mis oli, vähemasti minu jaoks, kõige toredam 

kogemus terve reisi vältel. 

Viimasel päeval jätsime juba hommikul kodudest 

lahkudes oma NY peredega hüvasti ja kolistasime 

kohvritega kooli poole. Peale koolitunde usaldati 

meile õpetajate poolt täielikult vaba aeg linna peal 

shoppamiseks ja algaski kodutee – tuleb tunnista-

da, et koduigatsust meil kellelgi küll veel tekkida 

ei jõudnud, pigem oli nukker ja kurb lahkuda. Ühel 

meelel leidsime, et lühikeseks jäi see reis, inimesed 

olid nii toredad, paigad nii põnevad ja ikka veel 

ning veel oleks tahtnud avastada. Justnagu meie 

palvetele vastu tulles hilines tagasilend peaaegu 

kolm tundi, et saaksime veel natukenegi viibida 

teisel mandril ja nii sai lennujaamas toolidel tukkudes 

ka   koduigatsus meid kätte. Lõpetuseks suur-suur tänu 

meie õpetajatele-saatjatele, kes olid julged riskima ja 

meiega seda reisi ette võtma. 

Tanel Marran 

9.a klassi õpilane 
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Sõbranädal 

9.-13. veebruar tähistati Põlva Ühisgümnaasiumis sõbranädalat. 

Nädala jooksul sai oma sõpradele postitada kaarte ja kirju, mis  

usinate õpilasesinduse liikmete poolt ära sorteeriti ja õige           

adressaadini toimetati. Nädala jooksul valiti kõige sõbralikum 

poiss, tüdruk ja koolitöötaja/õpetaja, võitjad avalikustatakse        

23. veebruari aktusel.  

Igal klassil oli võimalus kaasa lüüa sõbrapäeva puhul korraldatud 

klassipiltide võitlusel (pildid on vaatamiseks ülevad garderoobi 

stendil) ning nädal lõpetati  ülekoolilise stiilipäevaga 

“Punane/roosa/südamed..” ning “Sarnane sõbraga”. 

Hoidke oma sõpru! 

7.b klass 

8.a klass 

9.c klass 

10.a klass 

11.b klass 

12.a klass 

12.b klass 

3. klass 

4.b klass 

5.a klass 

6.a klass 

1. klass 
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kuni 26.02.2015 

Vastlapäev 

17. veebruaril tähistasime vastlapäeva. 

Mõõtu võeti klassidevahelises teatevõistluses,     

omavalmistatud liuvahendiga sõidus ning       

individuaalselt pikimas lius. 

Lisaks valmistasid klassid lumeskulptuuri, kuna 

lund oli vähevõitu, siis lasti fantaasial lennata ja 

kasutati igasuguseid asendusmaterjale. 

Kosutuseks said kõik vastlapäevalised staadionil 

maiustada vahukoorekukliga ja sooja teega. 

Aitäh kehalise kasvatuse õpetajatele toreda     

ürituse korraldamise eest! 

Päev oli täis päikest ja lusti! 


