
14. märts 2016 

Põlva Ühisgümnaasium 
Number 7 (91) 

INFOLEHT 

Direktor kiidab 

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

10.a klass: Tanel Marran; 

10.b klass: Annabel Jaamaste, Helle Leis; 

11.a klass: Emily Lepp; 

11b klass: Marimal Tilk; 

12a klass: Marge Käis; 

12b klass: Karin Orgulas, Diana Tens. 

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

10.a klass: Annabel Hakmaa, Siim Helmoja,        

René-Kristjan Jüriöö, Kristo Kannik, Patrick 

Laansalu, Reena Oberg, Kristi Ojatamm, Kristin 

Protsin, Markel Veiko, Kristi Virks, Kristo Kooskora, 

Birgit Russka, Krister Vasser, Sander Sellis; 

10.b klass: Egert Aalde, Asso Kahre, Pilleriin Koor, 

Kelly Mattus, Triin Mägi, Villu Serv, Sirly Sõmerik, 

Vairi Visnapuu; 

10.c klass: Andra Rahasepp;  

11.a klass: Kadi Arula, Vanessa Järv, Delis 

Kruustik, Siim Maasikmets, Kristel Mosen, Hanna 

Maria Rüütli;  

11.b klass: Teele Ilves, Mirjam Juhandi, Merit 

Kollom, Kätlin Koosapoeg, Hanna- Katre Plato,     

Johanna Rüütli, Riin Marii Sabre, Mihkel Kurvits, 

Marten Moro, Johanna Treier; 

11.c klass: Michelle Suur, Sandra Tuisk; 

12.a klass: Helian Bleive, Kärt Kamja, Mari-Liis 

Kõiv, Maris Lutsar, Sille Pragi, Terje Russka, Anna 

Simga, Kerli Tootsmann, Andra Villems; 

12.b klass: Jane Jürman, Janet Ostra, Egne          

Sarapuu, Silver Schmeiman, Birgit Vana, Tiina 

Vester; 

12.c klass: Roger Koosa, Mihkel Oper. 

2. klass: Seleri Haidak, Indrek Hiieste, Harriet 

Jürine, Robin Kiudorv, Kedon Liiv, Heti-Liis Maask, 

Saskia Märtson, Eliisa Villako, Karl-Markus Vool; 

3. klass: Gedlin Jaanus, Luiisa Marleen Lepp, Krister 

Põkk, Regon Raadik, Helis Marleen Saare, Henri 

Suur; 

4. klass: Mona Jõema, Karoliina Kets, Deisi Kruustik, 

Lisbeth Lepp, Merili Nagel, Karl Peetso, Anette Maria 

Soekarusk, Timo Rasmus Tammeorg, Richard Uibo; 

5.a klass: Elisabeth Pehk, Marleen Vasser, Caroly 

Viljamaa; 

5.b klass: Karoliina Kannik, Sirelin Petersell, Anna 

Maria Rõõmus, Katleen Schmeiman, Emily Vinne,  

väga hea õppeedukuse eest 2015/16. õa II trimestril järgmisi õpilasi: 

6.b klass: Mai Kirsing, Kermo Saksing, Samanta 

Suitsik, Triinu Vijar; 

7.a klass: Mart Kirotar, Kristjan Koosapoeg, Katrin 

Kulberg, Johanna Laanoja, Kristo Pille; 

7.b klass: Arabella Aabrams, Getely Moro, Anete 

Saar, Indra Liz Nemvalts; 

8.a klass: Helena Kink, Lorely Kõrvel, Getter Lepp, 

Laura Noormets; 

9.a klass: Herti Juhandi, Laura Nagel, Carmen Piir-

salu, Märt Pilliroog; 

9.b klass: Andrea Kuzilov, Kadi Siilbek;  

9.c klass: Hanna Maria Laane, Jessike Koort. 



Lk 2  

5.a klass: Berit Hindov, Kaialiisa Kelt, Andreas     

Paabut, Peeter Pragi, Artur Johannes Prangel, 

Arabella Rajaste, Reno Vasser, Allan Vilt, Rasmus 

Mathias Mõttus; 

5.b klass: Karl Markus Kannel, Hendrik Kink, Ceron 

Kivi, Randel Matthias Lepp, Marie Helena Luude, 

Indrek Nemvalts, Mia Kristin Prozes, Sireli Salum; 

6.a klass: Marken Helena Härmits, Aleksandra 

Jermohhin, Karolin Kalk, Diana Kool, Patric Kurvits, 

Priit Luuk-Luuken, Eneli Mattus, Eliina Katriin     

Sulaoja, Rainer Vana; 

6.b klass: Ken-Martti Holberg, Samuel Kolsar, 

Karolin Laanjõe, Mihkel Liivago, Markus Lina,     

Mihkel Maspanov, Kevin Keret Ojaste, Marilee Põld, 

Ranno Rahasepp, Jan Markus Salum, Melissa Turba, 

Annette Vijar, Markus Villako; 

7.a klass: Taavi Ilves, Johanna Johanson, Joosep 

Keskküla. Toomas Kirsing, Kristin Kivioja, Merit 

Lutsar, Sander Lõbu, Kerten Matto, Elisabeth Olesk, 

Agnes Parik, Isabel Brigita Rebane, Kristin Semm, 

Hanna Lora Traagel; 

hea õppeedukuse eest 2015/16. õa II trimestril järgmisi õpilasi: 

7.b klass: Margus Kaev, Heleen Mägi, Marion Mägi;  

7.c klass: Evelin Arulepp, Kevin Koosa, Keidy Lõiv, 

Gertrud Oberg, Sandra-Liis Peterson, Sireli Pruus; 

7.d klass: Ants Johannes Rüüütle; 

8.a klass: Kris-Ly Kannik, Stella Katškan, Katariina 

Kinnunen, Kairiin Märtson, Sten Naruson, Ruben 

Pütt, Gendra Vahtra, Karoli Villako, Jaanika Seli; 

8.b klass: Fred-Eric Kärblane, Kristi Lodeson, Sandra 

Pavlov, Liis Peddai, Johannes Sonberg; 

8.c klass: Jane Koitla;  

9.a klass: Kertu Laanoja, Karl Jürgen Pall, Andi 

Rosental, Karmen Zeiger, Gerryt Teos; 

9.b klass: Marie-Aliise Pruus; 

9.c klass: Kristina Eliisa Sulaoja, Cornelia Kivi, 

Gregor Kulla, Laura Pendla, Regle Raadik, Brigita 

Roger, Vanessa Varend, Karina Kaldvee, Mark Robin 

Kalder; 

9.d klass: Eedi Jäger, Marken Järv, Rutt Kahr. 

Põlvamaa koolinoorte lauatennise meistrivõistlustel edukalt osalenud õpilasi: 

4. veebruaril toimusid Põlva maakonna koolinoorte meistrivõistlused lauatennises. Meie kooli esindas edukalt  

2. klassi õpilane Eliisa Villako, kes saavutas kuni 14. aastaste tüdrukute hulgas II koha. 

T 16 vanuseklassis saavutas Laura Koitsaar III koha. 

P 18 vanuseklassis saavutas Sander Sarapuu II koha ja Janar Kopli III koha. 

Põlvamaa koolide 1.-3. klasside rahvastepalli võistlustel edukalt osalenud õpilasi: 

8. veebruaril toimusid maakonna rahvastepalli võistlused 1.-3. klasside õpilastele. Nii poisid kui tüdrukud   

võitlesid vapralt ja mõlemad võistkonnad saavutasid 4. koha. 

Poiste võistkonda kuulusid Ardi Hindrikson, Kevin Metsmaa, Andris Neerot, Roven Piho, Krister Põkk, Henri 

Suur, Karl-Markus Tuul, Samuel Sonberg.  

Tüdrukute võistkonda kuulusid Kaisa Ilves, Gedlin Jaanus, Kadri Kamja, Kristel Kanarik, Luiisa Marleen 

Lepp, Katrin Orro, Helis Marleen Saare, Anelle Kukk. 

Eesti Koolispordi Liidu murdmaasuusatamise võistlustel edukalt osalenud õpilasi: 

2. märtsil toimusid Eesti Koolispordi Liidu murdmaasuusatamise võistlused Haanjas. Tulemusi arvestati    

kahes grupis: treenijad ja harrastajad. Treenijate gruppi kuulusid sportlased, kes on käinud Eesti noorte- ja/või 

täiskasvanute meistrivõistlustel. 

 

Meie kooli esindasid enamasti harrastajad,                  

poodiumi-kohti jagus meile aga küllaga. 

1.-5. kl tüdrukud: Eliisa Villako II koht; 

6.-7. kl tüdrukud: Evelin Arulepp I koht 

8.-9. kl tüdrukud: Kairiin Märtson I koht, Laura Koitsaar 

II koht; 

6.-7. kl poisid: Markus Villako II koht; 

8.-9. kl poisid : Jaanus Arulepp II koht; 

10.-12. kl poisid: Villu Serv II koht; 

10.-12. kl treenijate grupis startinud Egert Aalde        

saavutas I koha. 
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matemaatikavõistlusel NUPUTA edukalt osalenud õpilasi: 

Ajaloo olümpiaadi piirkonnavoorus edukalt osalenud õpilasi: 

13. veebruaril toimus Põlva Ühisgümnaasiumis ajaloo olümpiaadi piirkonnavoor. Põlva ÜG õpilaste tulemused: 

6. klass: Triinu Vijar I koht; 

7. klass: Gertrud Oberg 4. koht, Katrin Kulberg 5. koht; 

8. klass: Greg-Mattias Murumets I koht; 

9. klass: Gregor Kulla 4. koht; 

Gümnaasium (Teema - Sotsialismileer ja selle lagunemine): Anna Simga I koht, Jürgen Adamson II koht, 

Roger Koosa III koht; 

Gümnaasium (Teema - Eesti vähemusrahvused ja eestlased võõrsil): Karin Orgulas I koht.  

Vabariiklikusse vooru on edasi kutsutud Greg-Mattias Murumets ja Karin Orgulas. Edu neile! 

Õpilasi juhendasid õpetajad Mait Kuusik, Leena Haugas ja Jaana Aedmäe. 

Maakonna saalijalgpalli meistrivõistlustel edukalt osalenud õpilasi: 

18. veebruaril toimusid Mesikäpa hallis maakonna koolinoorte 6.-9. klasside ja 10.-12. klasside meistri-

võistlused saalijalgpallis. 

10.-12. klasside noormeeste saalijalgpalli MV Põlva ÜG karikatele võidutses Põlva ÜG I võistkond. Mängiti 

kooseisus Janar Kopli, Jürgen Adamson, Karl Hillar Talgre, Karl Markus Jens, Kaarel Raidmets, Marvin 

Liblik, Morris Jallai, Elar Vanahunt. Põlva ÜG II võistkond sai 4. koha. 

Võidukas oli ka meie kooli 6.-9. klasside poiste võistkond. Võistkonda kuulusid Alar Aarna, Andi Rosental,   

Arned Parman, Marten Killõ, Silver Sütt, Sten Markus Meekler, Ranno Liivago, Mathias Rebane. Põlva ÜG II 

võistkond sai 5. koha. 

Traditsiooniliselt toimus 17. veebruaril vabariikliku matemaatikavõistluse Nuputa Põlvamaa voor, sedakorda 

Räpinas. Meie koolist asus võistlustulle 2 võistkonda 5.-6. klassidest ning üks trio 7. klassidest. 

Võistlemas oli 94 õpilast üle maakonna. Proovile pandi nii arvutus- kui ka nuputamisoskus. Paar tundi         

peamurdmist lõppes meie koolile uhkelt: 

5.-6. klasside arvestuses võitis esikoha Põlva Ühisgümnaasiumi I võistkond koosseisus Mai Kirsing, Jan     

Markus Salum, Indrek Nemvalts ja Sirelin Petersell ning III koha Põlva Ühisgümnaasiumi II võistkond      

koosseisus Anette Vijar, Samuel Kolsar, Andreas Paabut ja Hendrik Kink. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.klasside arvestuses võistles 8 maakonna kooli esindust ning igati kiiduväärt III koha saavutas Põlva        

Ühisgümnaasiumi võistkond koosseisus Johanna Johanson, Mart Kirotar ja Kristjan Koosapoeg. 

Kiitus kõigile osalejatele ja nende juhendajatele- õpetajad Ene Rattur-Kübar ja Kaja Kilusk. 

Eriti meeldejäävaks jäi Nuputa 2016 Põlvamaa voor      

seetõttu, et kõigi kolme vanuse esikohad tulid Põlva       

koolidesse. 

Esikolmikud: 

4. klassid: I Mammaste Lasteaed ja Kool, II Räpina ÜG, III 

Kauksi Põhikool; 

5.-6. klassid: I Põlva ÜG I võistkond, II Mammaste Laste-

aed ja Kool, III Põlva ÜG II võistkond; 

7. klassid: I Põlva Põhikool, II Räpina ÜG I võistkond, III 

Põlva ÜG. 

Kohtumiseni Nuputal 2017! 

Marika Veiko 

Põlva ÜG matemaatikaõpetaja  

Võidukas Põlva ÜG I võistkond (5.-6. kl) Põlva ÜG II võistkond tööhoos(5.-6. kl)  

Põlva ÜG 7. klassi võistkond - III koht  



Lk 4  

10. klassi õpilased luuletasid 
ajaloo tunnis 

10.a ja 10.b klassi õpilased panid oma luule-

vaimu ja –vormi  proovile Vana-Rooma ajaloo 

teemal luuletades - tunnis valmisid humoorikad 

luuletused, mida on põnev teistelgi lugeda.   

Siinkohal üks vahva näide varajase Rooma 

ühiskonna teemal. Aitäh kõigile luuletajatele! 

 

Rikas mees ja vaene mees  

(Annabel, Age, Karina ja Villu—10.b klass) 

 

Rooma mees oli talumees, 

ta põldu haris, tema töö oli see. 

Kuid au sees polnud talumees, 

vaid maaomanik, kes uhkeldas teiste ees. 

 

Sõjaväes au sees rikas mees, 

kes riiki teenis ratsaväes. 

Vaene mees oli jalamees, 

ei hobust tal antud, vaid jala kõndis see mees. 

 

Kuid rikas mees ja vaene mees,  

neil tegemist üksteisega küll ja veel. 

Rikas mees kaitses vaest meest, 

vaene mees aitas rikast meest. 

 

Rikas mees patrooniks oli, 

vaene mees aga kliendiks tal. 

Rikas mees siis maad tal andis, 

vaene mees tal koormisi kandis. 

 

Nii nad üksteist toetasid, 

ehk vahel ka mõne hea sõna poetasid. 

Elu hästi toimis nii, 

ja lool lõpp siis tuligi. 

Sõbranädal 

Kuigi käes on juba märtsikuu ja kahe nädala pärast saab 

tähistada kevade algust, on tore meenutada ka õpilas-

esinduse sõbranädala tegemisi. Nagu igal aastal, oli kogu 

koolirahval võimalus saata oma sõpradele sõbraposti    

kaudu kirju. Õpilasesinduse liikmed, kes posti mööda meie 

suurt kooli õpilastele jagamas käisid, tahaksid lisada,      

et tänavune sõbraposti kasutus oli erakordselt suur.     

Traditsiooni kohaselt oli sõbranädala raames välja        

kuulutatud ka stiilipäev, mille teemaks oli sellel aastal 

„Triip ja Täpp“, erandkorras võis selga panna ka midagi 

ruudulist. Õpilasi, koolitöötajaid ja õpetajaid, kes meie 

stiilipäevaga kaasa tulid, võis märgata üle kogu koolimaja 

ja õpilasesindus väga tänab Teid kõiki nii suure kaasa-

löömise eest! Tegusa nädala jooksul valiti välja ka kooli 

kõige sõbralikumad – selleks korraldas õpilasesindus     

ülekoolilise hääletuse. Tulemused on järgmised: 

Kõige sõbralikum õpetaja – Marika Veiko 

Kõige sõbralikum koolitöötaja – Kaja Veide 

Kõige sõbralikum tüdruk – Maris Lutsar 

Kõige sõbralikum poiss – Jürgen Adamson 

Kõik autasud said välja jagatud Eesti Vabariigi aasta-

päevale pühendatud aktusel. Kui koolipere tähistas meie 

riigi sünnipäeva 23. veebruaril, siis Põlva ÜG õpilas-

esindus tähistas vabariigi sünnipäeva 24. veebruaril,      

mil hommikul varavalges koguneti Vabadussõja mälestus-

märgi juurde pärga panema. Edasi istus meie õpilas-

esindus paar tunnikest Põlva Noortekeskuses, kus      

üheskoos mängiti Eesti temaatilist lauamängu. 

Õpilasesindus loeb veebruarikuu vägagi kordaläinuks ja 

loodab, et märtsikuu toob endaga kaasa hoopis uued ja 

kevadisemad tuuled. 

Õpilasesinduse nimel  

Maris Lutsar 
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Euroopa Parlamendi saadik Tunne Kelam Põlva Ühisgümnaasiumis 

18. jaanuaril külastas Tunne Kelam meie kooli ning pidas loengu 12.c 

klassile ja 11.b ühele keelerühmale. Tunne Kelam rääkis nii oma tööst 

Brüsselis ja Strasbourgis kui ka mälestustest nõukogude ajal toimunud 

valimistest. Õpilased töid välja, et neile meeldis see, et nad said kohtuda 

isikuga, kelle kohta nad loevad ajaloo õpikust ning kes on ise olnud      

paljude otsustavate sündmuste juures, mis on Eesti lähiajaloo käiku    

palju mõjutanud. Juttu tuli ka esimest poliitilisest parteist Nõukogude 

Liidus-  ERSP-st, mille üks asutajatest Kelam on kui ka IRL-st, kuhu 

kuulub ta täna.  

Kohtu külastamine 
Veebruarikuu jooksul on kõik 12. klassid ja 9.d klass käinud    

ühiskonnaõpetuse tunni raames külastamas Põlva kohtumaja, mis 

ametlikult kuulub nüüd Võru kohtumaja alla. 

Nende külastuste eesmärk on olnud tutvuda nii kohtuniku        

tööga kui ka sellega, kuidas kohus töötab ning millised on          

käitumisreeglid kohtusaalis ning üldse kohtuga suhtlemisel.    

Kohtunik Epp Tombak andis õpilastele ülevaate oma tööst, tõi 

praktilisi näiteid oma töökogemusest ning aitas läbi viia ka       

kohtuistungeid, kus õpilased said ise proovida olla erinevates    

rollides alates süüalustest kuni tunnistajateni välja. Oma tööd 

tutvustas ka meie kooli vilistlane Margreth Adamson, kes töötab 

kohtusekretärina.  

Maavanemal külas 
Veebruaris käisid 9.d ja 12.a klassid oma ühiskonna-

õpetuse tundide raames tutvumas maavalituse ja    

maavanema tööga. Maavalitsuses saadi ülevaade     

Põlvamaa arengust ja tulevikust.  

Õpilaste sõnul paranesid oluliselt nende teadmised 

käesoleval hetkel väga aktuaalsete haldusreformi ja 

riigigümnaasiumit puudutavate küsimuste osas. Väga 

meeldis neile ka asjaolu, et maavalitsuses tuli nendega 

kohtuma just maavanem Ulla Preeden isiklikult, mitte 

keegi tema alluvatest. Antud vahetu kohtumine 

jättis maavanemast väga sooja ja siira mulje.  
Foto maavalitsuse FB lehelt 

Õpilasesindus maavanemal külas 
22. veebruaril kohtusid ka Põlva Ühisgümnaasiumi õpilas-

esinduse liikmed maavanem Ulla Preedeniga. Vesteldi riigi-

gümnaasiumi, haldusreformi ja Eesti Vabariigi aastapäeva 

teemadel. 

Noorte jaoks oli kõige olulisem riigigümnaasiumiga seonduv – 

maavanem rääkis oma hiljutisest kohtumisest direktor Alo 

Saviga ning õpilased uurisid näiteks, milliseks jääb uues koolis 

õpilasesinduse roll. Konkreetsemaid küsimusi saab õpilas-

esindus küsida 9. märtsil toimuval hariduskomisjoni nõu-

pidamisel, kus neil oma esindaja on. 

Maavanem tutvustas seejärel haldusreformi protsessi ning 

rääkis, miks seda vaja on välja. 

Lõpetuseks vesteldi Eesti Vabariigi aastapäevast ja sellega 

kaasnevatest traditsioonidest.  Tekst ja foto Põlva maavalitsuse FB lehelt 
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Vahva reis Tartusse 

11. veebruaril käisime koos 5. Klassiga Tartus.       

Esmalt külastasime Tartu Ülikooli loodusmuuseumi, 

kus oli avatud uus püsinäitus „Maa.Elu.Lugu“. Näitus 

oli jagatud teemade järgi kolme saali. 

Esimeses saalis tutvustati maa ajalugu. Seal oli      

väljapanek erinevatest kivimitest, vääriskividest ja 

isegi meteoriitidest. See oli väga põnev. 

Teises saali teemaks oli elusloodus. Saalis oli palju 

linnu- ja loomatopiseid, putukaid ning eelajalooliste 

loomade luustikke. 

Kolmas saal koosnes väga erinevatest eksponaatidest, 

alustades bakteritega ja lõpetades loomade             

pealuudega. Lisaks oli saalis väike nurgake,            

kus leidus elusloomi, näiteks kilpkonni ja kalu. 

Külaskäik muuseumi oli ühteaegu nii tore kui           

ka hariv. 

Peale muuseumi suundusime teatrisse Vanemuine. 

Seal vaatasime balletietendust „Tants läbi aegade“. 

Nägime imelisi tantse, hämmastavalt noori tantsijaid, 

kauneid kostüüme ja kuulsime huvitavaid fakte     

balleti ajaloost. Etendus oli imeline. 

Päev Tartus oli väga tore ning ootan huviga meie   

järgmist ekskursiooni. 

Triinu Vijar 

6.b klassi õpilane 

Vahetusõpilane Viljandist 

Kaks nädalat tagasi pakuti 

Viljandi Kesklinna koolis õppi-

vale Liisile osaleda õpilasvahe-

tusprogrammis VeniVidiVici. 

Valida oli Põlva ja Nõo koolide 

vahel. Kuna Põlvas olid       

tüdruku sugulased ning kool lähemal, kui Nõos,   

otsustas ta tulla meie kooli - nii ta meie klassi      

sattuski. 

Liis leidis, et tema kool on suuresti erinev meie     

koolist. Esiteks on meil rohkem kisa ja kära, kuna 

siin on 1.- 12. klassid koos, Viljandis aga vaid           

5.-9. klass. Samas tundus Liisile, et meie koolis     

antakse vähem kodutöid ja ka raskemate ainete   

õppetöö on huvitavam.  

Liisi lemmikaine õpetaja on meie koolist keemiaõpetaja 

Lily. Liisi koolis on igas klassis projektor, kuid ei ole 

kahjuks töövihikuid. Kadedaks tegev on see, et         

Viljandis on arvutiklassides olemas ka tahvelarvutid, 

mida saab kasutada ka teistes tundides. Sarnaselt meie 

koolile on ka Liisi koolis huviringid. Meie võimla     

avaldas Liisile muljet, see on suurem ja ilusam.  

Meie kooli söögid maitsesid Liisile rohkem, kui tema 

enda kooli toidud. Üllatav oli, et meie kool pakub   

hommikuti tasuta putru. Meie klass tundus Liisile   

olevat sõbralik ja tore. Tore oli koos „uue“ klassiga käia 

Lõunakeskuses uisutamas. 

Edaspidi sooviks Liis minna välismaale õpilasvahetu-

seks. 

Liisi arvamused meie koolist pani kirja 

Getter Lepp 

8.a klassi õpilane  
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Põlvamaa koolide õpilasesinduste kokkusaamine Räpinas 

25. veebruaril said Räpina Ühisgümnaasiumis teist 

korda kokku Põlvamaa koolide õpilasesinduste       

liikmed ja huvijuhid. Meie kooli õpilasesindust       

esindasid sel korral Maris Lutsar, Hardi Põder ja 

Hanna Renata Kottise. 

Peipsi Koostöö Keskus viis rahvusvahelise projekti 

raames õpilastega läbi õppeprogrammi “Roheline 

draama”. Selle õppeprogrammi eesmärgiks on näidata 

noortele nende igapäeva tarbimist ja analüüsida selle 

otstarbekust. Viidi läbi palju praktilisi ülesandeid, 

mis hõlmasid endas näiteks keskkonnateemalist    

näitemängu ja tarbimise analüüsile suunatud tiimi-

tööd. Pärast õppeprogrammi läbimist, said kõik      

osalenud õpilased endale sertifikaadi ja Räpina    

Ühisgümnaasiumi õpilasesinduse president tutvustas 

oma kooli õpilasesinduse tegevust. Hiljem said sõna 

sekka öelda ka teiste koolide õpilasesinduste liikmed, 

kes rääkisid õpilasesinduse rollist nende koolis. Samal 

ajal toimus huvijuhtide ümarlaud, kus räägiti õpilas-

esinduse tegevusest koolis ja jagati hea praktika    

näiteid. Põlva Ühisgümnaasiumi õpilasesindus on  

rahul, et taaskord sai silmaringi laiendatud ja mõned 

kasulikud nõuanded kõrva taha pandud.  

Reisi targalt 

2. märtsil oli 11. ja 12. klasside õpilastel võimalus 

kuulata välisministeeriumi esindajate loengut targalt 

reisimise kohta. Loengul räägiti noortele, mida tuleks 

teada ja millega arvestada, kui planeeritakse reisi.  

Räägiti järgmistest asjadest: 

Reisidokumentidest ja viisadest. 

Reisikindlustuse vajalikkusest. 

Kuidas käituda, kui oled reisil ja oled kaotanud 

dokumendi? 

Mida teha, kui sul varastati raha või see lihtsalt 

otsa sai? 

Kuidas käituda, kui oled sattunud õnnestusse 

või haigestunud? 

Noortele pandi südamele, et enne reisile minekut   

tuleb kindlasti tutvuda sihtkoha tavade ja             

kommetega, te mitte sattuda ebameeldivatesse       

olukordadesse või pahuksisse võimudega. 

Rõhutati ka seda, et enne reisile minekut tuleks oma 

reis registreerida välisministeeriumi lehel, et          

vajadusel teie asukohta kiiresti tuvastada ning       

teiega ühendust võtta. 

Kuigi paljud asjad olid noortele juba varasemast    

teada, siis kindlasti leidis iga osaleja ka mõne uue  

tarkusetera, mida ta ei teadnud või mille peale ta   

varem mõelnud ei olnud. Loodame, et meie kooli     

noored on edaspidi targad reisijad. 

Aitäh välisministeeriumi esindajatele kasuliku ja      

informatiivse loengu eest. 

 

*Targalt reisimise kohta saab täpsemalt                    

l u g e d a  v ä l i s m i n i s t e e r i u m i  k o d u l e h e l t 

http://www.vm.ee/et/reisitargalt 

http://www.vm.ee/et/reisitargalt
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Iga-aastane kirjanduslik omaloominguvõistlus on 

selleks korraks läbi. Osalejaid oli 11 koolist ja      

valikuid tehti umbes 115 töö hulgast. 

Meie koolist valiti auhinnaväärilisteks kaks        

piltluuletust, mille autoriteks on 11.a klassist Elina 

Amon („Põder“), kes sai II koha ja Sandra Tuisk 

(„Süda“) kellele anti eripreemia. 

Pidulik vastuvõtt algas kirjaniku mõtteteraga    

kaunistatud Tuglase pingi avamisega paisjärve   

kaldal. Seejärel siirdus seltskond Ahja kultuuri-

majja, kus toimus aktus. Selle käigus jagati kooli 

lõpetajatele rinnamärgid ning autasustati 

konkurslasi ning tänati juhendajaid. Meeleolu    

loomiseks sai kuulda muusikalisi etteasteid ja    

vaadata Ahja lasteteatri etendust „Jaanus“.       

Vaatamata kõigile muutustele maakonna kooli-

võrgus, on Ahja Kool säilitanud vana traditsiooni, 

mis inspireerib paljusid õpilasi ja õpetajaid. 

Maia Punak 

eesti keele ja kirjanduse õpetaja 

Friedebert Tuglase omaloomingukonkurss 

Elina Amon 

“Põder” 

Sandra Tuisk 

“Süda” 

Vanessa Järv 
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Räätsadega rabas 

2. veebruar on rahvusvaheline märgalade päev, et pöörata tähelepa-

nu märgalade tähtsusele meie igapäevaelus. Juhtus nii, et just sel 

päeval läks 3. klass Keskkonnaameti haridusprojekti raames räätsa-

dega rappa. Eesmärgiks oli rikastada koolis õpitut praktiliste koge-

mustega. Kõndisime Valgesoo õõtsuval rabakuplil, teejuhiks matka-

juht Epp. 

Räätsad ehk lumekingad on olnud kasutusel juba ammustest aega-

dest. Algselt tehti neid okstest ja puukoorest. Meie kasutada olid tä-

napäevased plastist räätsad. Kahjuks oli ilus talveilm asendunud 

vihmasajuga. Nii tuli lumevaiba asemel astuda rohelisel samblavai-

bal.  

Niisket ilma trotsides ja räätsadega käimist harjutades püüdsime 

märgata imelist loodust enda ümber. Üle sai korratud ja uuritud ra-

bas kasvavad taimed. Kuigi lumevaegus esialgu kurvastas, siis samb-

lalt leitud jõhvikad rõõmustasid kõiki. Üllatuseks olid kukeharja 

marjad. Keegi polnud neid enne maitsnud.  

Üllatuseks oli ka kollane pildiraam keset rabateed. Saime teada, et 

see on seotud ajakirjaga National Geographic. Vahva oli kompassi 

abil tagasiteed otsida.  

Pärast märga retke istusime lõkke ääres, soojendasime käsi ning ja-

gasime kaasavõetud võileibu. Keegi ei kurtnud niru ilma üle.  

Järgmisel päeval sai koolis Kuldvillaku vormis oma teadmised proo-

vile panna. Nii mõnigi õpilane imestas, kuidas kaaslased nii palju 

teavad, ning otsustas, et järgmine kord püüab ise ka rohkem kuulata 

ja tähele panna.  

Kohtumine Tähekese peatoimetajaga 

10. veebruaril käis 3. klass lasteraamatukogus. Külla oli tulnud 

Tähekese peatoimetaja Ilona Martson-Kivirähk. Ta on ka mitmete 

lasteraamatute eesti keelde tõlkija. Kõige tuntumad ehk Grigori 

Osteri lood.  

2003. aastal premeeriti Ilona Martson-Kivirähki Muhvi auhinnaga. 

See auhind antakse iga kahe aasta tagant parimale lastekirjanduse 

ja laste lugemise alaste kirjutiste või saadete autorile (toimetajale). 

Külaline tutvustas oma tõlkeraamatuid ja rääkis, kuidas valmib 

lasteajakiri. Selgus, et juba üle 50 aasta rõõmustab Täheke lapsi 

üle Eesti. Ka meie klassis on selle ajakirja lugejaid. Õpilastel oli 

võimalus valida jutule, mis ilmub märtsikuu Tähekeses, lõpp. Kuna 

arvamused olid enam-vähem pooleks, siis jäime huviga ootama, 

milline lõpp valitakse toimetuses.  

Lahkudes kinkis peatoimetaja meie klassile mitu aastakäiku Tähekesi. See oli vahva üllatus. Ka meil oli      

külalisele kingitus. Kuna oma töö tõttu peab külaline palju lugema, siis jäi talle mälestuseks meie klassilt 

Eliise tehtud järjehoidja.  

Ajakirju loetakse klassis usinalt. Lemmikteemadeks on naljad ja jubejutud.  

Ester Kalder 

3. klassi õpetaja  
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TORE baaskoolituse lahutamatuks osaks on supervi-

sioon. See tähendab, et koolitaja osaleb ühes koolisise-

ses TORE ringitunnis ning saab ülevaate selle kohta, 

kuidas TORE on koolis tööle hakanud, samas on see 

võimalus anda tagasisidet ka kooli juhendajatele.  

Niisiis liituski 18. veebruaril meie neljapäevase TORE 

ringitunniga koolitaja Ele. Sel korral oli tunni tee-

maks „Probleem, probleemi lahendamine. Meeskonna-

töö“. Tundi viisid läbi meie TOREkad Anete ja 

Kristiin. Kohe pärast elevusttekitavat soojendusmän-

gu toimus ajurünnak, mille käigus selgitasime välja, 

mis on probleem ning kuidas probleemi(de)ga toime 

tulla. Suure osa tunnist lahendasimegi probleemi – 

kuidas harutada lahti sõlmed nööri seest, samal ajal 

kui ühe käega oled sa nööri külge „kleebitud“ ja vaba 

on ainult üks käsi. Lahenduse leidmisel sai määra-

vaks meeskonnatöö. Tuleb tunnistada, et hetkeliselt 

oldi valmis ka loobuma ja leppima tulemusega, et see 

probleem ei lahenegi. Kuid mitte kõik TOREkad ei 

soovinud alla anda ja ühiste pingutustega oli lõpuks 

nöör sõlmevaba. Ringitunni viimane ülesanne pani 

aga õpilasi loovalt mõtlema ning märkamatult oligi 

aeg lõpuringiks. 

Kogu tunni vältel püüdis koolitaja Ele olla õpilase 

rollis – võttis osa mängudest ja aruteludest, kuid sa-

mas ka julgustas ja toetas meid kõiki.  

Põlva ÜG TOREkate ringikeskne supervisioon läks edukalt 

Tunnustuse said meie TOREkad Elelt selle eest, et ei 

andnud pingelise sõlmeharutamise ülesande lahenda-

misel alla. Pärast ringitundi said positiivse tagasiside 

oma tööle ka Anete ja Kristiin. Põlva ÜG TOREkate 

seniseid tegemisi hinnanud Ele aga kurvastas koos 

meiega, et meil pole päris oma ruumi, kus oleksid 

meie tehtud tööd püsivalt nähtavad. Ta juhtis ka tä-

helepanu asjaolule, et palju mõtteid läheb kaduma 

tänu sellele, et koridoris kajab. Tõepoolest, alguses 

toimusid meie tunnid ruumis B-34, kuid kuna väike-

ses ruumis oli liikumist nõudvaid tegevusi väga raske 

teha, oleme kolinud ukse taha koridori.  

Kokkuvõtvalt võib aga öelda, et Põlva ÜG TOREkate 

tegemisi hindas koolitaja Ele positiivselt: 

Meil on toimiv ja asjalik TOREkate grupp. 

Mitte ükski ringitund ei ole ära jäänud. 

Kajastame järjepidevalt oma tegemisi kooli infole-

hes, maakonna- ja vallalehes. 

Osaleme aktiivselt koolisisestel üritustel 

Meil on kaks täiskasvanut juhendajat/eestvedajat. 

Meie grupp on mitmekülgne, osalejate seas on nii 

tüdrukuid kui ka poisse erinevas vanuses. 

 

TORE juhendajad Veronika ja Monika 

TORE=jagamine, ka sõbrapäeval 

Koolis toimus sõbrapäeva raames mitmeid üritusi. Meiegi,          

Põlva ÜG TOREkad, otsustasime sõbrapäeva tähistada. Reedel, 

12.02.16 käisid lustakad TOREkad koolis ringi ning jagasid kommi 

ja häid mõtteid. Seekord ei saanud purgist moosi, vaid sõbrapäevale 

kohaseid mõtteteri nagu: 

„Sõprus on mäng, kus pole tähtis võit, vaid osavõtt“. 

„Sõprus on nagu lihvimata teemant, mida tuleb hoolega ja osavalt 

töödelda, enne kui see särama lööb.“ 

„Probleemid leiutati selleks, et sõpradel oleks oma funktsioon.“ 

„Me kanname oma sõpru südames ja nad ei ole kordagi öelnud, et 

neil on seal kitsas.“ 

Sõprus ei küsi kunagi: „Mis mina selle eest saan?“ 

Oakujuline kontuur küll,  

aga uba ei tulnud küll kellelgi meelde joonistada 

Sõlmede lahtiharutamine vajas meeskonnatööd –      

esialgu tuli seda ka harjutada 
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Playback 
On kätte jõudnud märtsikuu ja Põlva 

ÜG aulas sai taas toimuma traditsioo-

niline üritus - Playback. Esitusele  

tulid 12. klasside poolt parodeeritud 

või imiteeritud muusikavideod, ja   

nagu igal aastal, keskenduti ka sel 

korral 80ndate muusikale.  

Videosid oli hindama tulnud mitme-

külgne žürii, kelle koosseisu kuulusid 

Andre Laine – Põlva valla noorsootöö-

spetsialist ja tantsujuht; Kristina 

Pentsa – Põlva ÜG vilistlane ja     

Meediasüsti eestvedaja; Jakob Roots – 

Põlva ÜG õpilane ja Põlva ÜG kõige 

sõbralikum poiss 2015.  

Õhtut juhtisid Maik-Karl Pehk ja   

Peter Gabriel Änilane, ürituse pea-

korraldaja oli meie kooli muusika-

õpetaja Peeter Änilane. Suur tänu ka 

Põlva ÜG õpilasesindusele, kes oli   

ürituse suurtoetajaks. 

Publiku hääletusel valiti esituste seast välja kolm   

auhinnalist kohta, kelle vahel läks jagamisele üritusel 

teenitud piletitulu. Auhinnalistele kohtadele           

premeeriti: 

I koht – Arman Liblik, Andry Aust, 

Martis Karon, Gerdy Abel, Jane       

Hiienurm (Phil Collins)  

II koht –Andre Saar, Karl Helgand,  

Hardi Põder,   Jakob Juks, Karl Kösta 

Veskus (N.W.A) 

III koht – Kärt Kolpakov, Katrin Toom, 

Kati Toomes, Diana Tens, Tauri 

Marran (Depeche Mode)  

Lisaks valis žürii välja ka omapoolse 

lemmiku, keda autasustati eri-

preemiaga. 

Žürii erpreemia - Andre Saar, Karl 

Helgand, Hardi Põder, Jakob Juks, 

Karl Kösta Veskus (N.W.A). 

Põlva ANK eripreemia – Janar Kopli, 

Katre Vares, Maris Lutsar, Terje 

Russka, Liis Urman (Prince). 

Põlva ÜG õpilasesindus tänab meie  

toredaid abituriente, kes põnevad     

videod meieni tõid ning suurepärast publikut, kelleta 

üritus toimuda ei saaks! 

Maris Lutsar  

Põlva ÜG õpilasesindus president 

I koht - Arman Liblik, Andry 

Aust, Martis Karon, Gerdy 

Abel, Jane Hiienurm  

8.a ja 9.a klassi õppekäik Tartu Observatooriumisse 

Põlva Ühisgümnaasiumi 8.a ja 9.a klassil oli           

võimalus osa saada Tartu Observatooriumi kaugseire 

aktiivõppe programmist. 

Ühel ilusal päeval, 4.märtsil, alustasime suure ootus-

ärevuse ja uudishimuga teekonda Põlvast Tõravere 

poole. Olime kõik pänevil ning arutasime juba bussis, 

mis meid võiks ees oodata. 

Tõraveres tutvustati meile esmalt observatooriumi 

peahoonet ning selgitati, millega Tõraveres            

tegeletakse (Observatooriumi põhitegevuseks on   

teadus-ja arendustegevus). Järgnevalt saime juhised, 

mida ja kuidas edasi teha. Nimelt loosisime grupid 

ning tutvusime uute grupiiikmetega. Iga grupp sai 

ühe teema kaugseirest, mille põhjal edasisi ülesan-

deid lahendada (kaugseire temaatika- magnetlained, 

kaugseire, geoloogia, hüdroloogia-ja kliima ning   

metsandus ja põllumajandus). Lisaks sai iga grupp 

endale hubase ruumi, kus teadustööd tegema hakata. 

Esimese tunni aja jooksul lahendasime töölehti. Töö-

lehtede täitmiseks saime infot nii teadustekstidest, 

plakatitelt kui ka internetist. Aeg möödus kiiresti 

ning peagi olime töölehtede täitmise lõpetanud.     

Seejärel koostas iga grupp poole tunni jooksul oma 

teema kohta lühikokkuvõtte ning valmistas plakati. 

Peagi paluti meid suurde saali, kus hakkasime oma 

tehtuid plakateid esitlema. Samuti kontrollisime   

töölehti ning saime hinnata teiste gruppide töid.    

Lisaks küsisid programmijuhid igalt grupilt teema-

kohaseid küsimusi, millele proovisime teadmiste-

kohaselt vastata. Esitluste vahepeal käisime ka    

Tartu Observatooriumi hubases kohvikus                

einestamas. 

Pärast kõiki esitlusi, kinnitasime veelkord oma     

teadmisi viktoriinis. Viktoriini lahendas iga grupp 

koos ning tulemustega jäid kõik rahule. Programmi 

viimases osas oli võimalus igaühel meist valmistada 

endale spektomeeter. Vaatlesime spektomeetriga    

erinevaid esemeid ning leidsime töölehel vastavad 

spektrid ja nende kirjeldused. Päeva lõpetuseks paluti 

meil avaldada arvamust, mis meeldis, mis mitte.    

Arvamused jagunesid mitmeks, toodi väja erinevaid 

aspekte, kuid kõik õpilased jäid koolivälise õppimisega 

üldjoontes rahule. Viimaks tänasime töökaid        

programmijuhte ning lahkusime rõõmsalt uute      

saadud teadmistega kaugseire kohta. Kõige suuremad 

tänud meie füüsikaõpetajale Jaagule, kes sellise     

õppekäigu meile võimaldas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.a ja 9.a klassi nimel 

Carmen Piirsalu, Margit Pikk 


