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Direktor kiidab
väga hea õppeedukuse eest 2013/14. õa III veerandil järgmisi õpilasi:
2. klass: Mona Jõema, Karoliina Kets, Deisi Kruustik,
Lisbeth Lepp, Marleen Lina, Merili Nagel, Laura
Nemvalts, Karl Peetso, Anette Maria Soekarusk,
Timo Rasmus Tammeorg, Richard Uibo;
3.a klass: Andreas Paabut, Elisabeth Pehk, Artur
Johannes Prangel, Marleen Vasser, Caroly Viljamaa;
3.b klass: Priit Leppik, Indrek Nemvalts, Sirelin
Petersell, Mia Kristin Prozes, Anna Maria Rõõmus,
Sireli Salum, Katleen Schmeiman:
4.a klass: Priit Luuk-Luuken, Rudolf Pragi, Rainer
Vana;
4.b klass: Samuel Kolsar, Mihkel Liivago, Mihkel
Maspanov, Ranno Rahasepp, Samanta Suitsik, Triinu
Vijar, Markus Villako;

5. klass: Kristin Kivioja, Kristin Kooskora, Johanna
Laanoja, Anete Saar;
6.b klass: Getter Lepp, Laura Noormets;
7.a klass: Carmen Piirsalu, Märt Pilliroog, Gerryt
Teos;
7.c klass: Hanna Maria Laane;
8.a klass: Andra Rahasepp, Triin Mirjam Tark;
8.b klass: Helle Leis;
8.c klass: Criselle Tennosaar;
9.a klass: Mirjam Juhandi, Iris Tähema.

hea õppeedukuse eest 2013/14. õa III veerandil järgmisi õpilasi:
5. klass: Kenno Kallastu, Kristiin Kalle, Elisabeth
Koor, Kerten Matto, Indra Liz Nemvalts, Marten
Pendla, Kristiina Reinok, Hanna Lora Traagel;
6.a klass: Robert Birnbaum, Kris-Ly Kannik, Helena
Kink, Katariina Kinnunen, Carl Kivi, Karolin Lepiku,
Keitlyn Metsmaa, Kairiin Märtson, Sten Naruson,
Liis Peddai, Robin Põvvat, Ruben Pütt, Lizette
Raudnagel, Pamela Saarniit, Karoli Villako;
6.b klass: Brigita Kahre, Kristi Lodeson, Brenda
Ojatamm, Jaanika Seli, Laura Sinkartšuk, Gendra
Vahtra;
7.a klass: Grete Aust, Herti Juhandi, Kertu Laanoja,
Liisbeth Michelson, Laura Nagel, Andi Rosental;
7.b klass: Laura Koitsaar, Arned Parman, Kadi
Siilbek;
7.c klass: Karina Kaldvee, Jessike Koort, Laura
Pendla, Regle Raadik, Brigita Roger, Kristina Eliisa
Sulaoja, Vanessa Varend;

7.d klass: Eedi Jäger, Marken Järv, Rutt Kahre,
Selma Rein, Teele Utsal;
8.a klass: Morris Jallai, René-Kristjan Jüriöö, Kristo
Kannik, Kristo Kooskora, Karina Käo, Reimo-Taavi
Lõbu, Tanel Marran, Helen Piir, Kristin Protsin,
Martin Šults, Krister Vasser, Vairi Visnapuu;
8.b klass: Egert Aalde, Annabel Jaamaste, Pilleriin
Koor, Lota-Liisa Lehe, Kelly Mattus, Villu Serv,
Sander Tomson;
8.c klass: Annabel Hakmaa, Triin Mägi, Mari-Mall
Puksa, Sirly Sõmerik;
9.a klass: Kadi Arula, Vanessa Järv, Dag Gandalf
Kommusaar, Delis Kruustik, Mihkel Kurvits, Joonas
Selgis, Marimal Tilk, Johanna Treier, Taisi Utsal;
9.b klass: Elina Amon, Merit Kollom, Kätlin
Koosapoeg, Marten Moro, Hanna- Katre Plato,
Lota-Loviisa Rohtla, Hanna Maria Rüütli, Johanna
Rüütli, Martin Tint;
9.c klass: Rando Hinn.

majandusolümpiaadil edukalt esinenud õpilasi:
22. veebruaril toimus Põlva Ühisgümnaasiumis majandusolümpiaadi piirkonnavoor. Liisi Kolpakov saavutas
I koha ja Helen Rebane II koha. Liisi on kutsutud osalema ka vabariiklusse lõppvooru. Õpilasi juhendas
õpetaja Kaia Tamm.
Fr. Tuglase omaloomingukonkursil edukalt esinenud õpilasi:
28. veebruaril toimus Ahja Koolis Friedebert Tuglasele pühendatud omaloomingu konkurssi autasustamine.
Zürii jagas osalejatele välja 26 tunnustust ja eripreemiat. Sel aastal võistlesid tööd kahel teemal - “Hällilaul” ja
“Üks päev õpilase elus”.
I kooliastmes saavutas kategoorias „Hällilaul“ Põlva ÜG 3.b klassi õpilane Randel Matthias Lepp II koha.
Proosa kategoorias sai eripreemia 3.b klassi õpilane Indrek Nemvalts. Õpilasi juhendas õpetaja Katrin
Veskioja.

Foto Ahja Kooli kodulehelt
http://ahja.edu.ee/index.php/yldinfo/uudised/484-omaloomingu-konkursi-autasustamine-2014

füüsikaolümpiaadil edukalt esinenud õpilasi:
1. märtsil toimus Põlva Ühisgümnaasiumis 61. füüsikaolümpiaadi piirkonnavoor.
8. klasside arvestuses saavutas Triin Mirjam Tark I koha ning gümnaasiumi arvestuses sai Liisi Kolpakov
II koha. Õpilasi juhendas õpetaja Jaak Kepp.
vene keele lugemispäeval edukalt esinenud õpilasi:
6. märtsil toimus Põlva Ühisgümnaasiumis maakondlik 7. ja 8. klasside vene keele lugemispäev.
7. klasside arvestuses saavutas Laura Koitsaar III koha ja Hanna-Maria Laane 6. koha.
8. klasside arvestuses saavutas Annabel Jaamaste II koha, Vairi Visnapuu 5. koha.
Õpilasi juhendasid õpetajad Lidia Petrova, Nadežda Latkina ja Kersti Adamson.

saksa keele olümpiaadil edukalt esinenud õpilast:
7. märtsil toimus Põlva Keskkoolis maakondlik saksa keele olümpiaad 7. ja 8. klassidele.
7. klasside arvestuses saavutas Selma Rein I koha ning 8. klasside arvestuses Villu Serv III koha ja Sirly
Sõmerik 4. koha.
Õpilasti valmistasid olümpiaadiks ette õpetajad Maive Zolgo ja Tiina Villako.
emakeelepäeva ürituste korraldajaid:
14. märtsil tähistati Põlva Ühisgümnaasiumis emakeelepäeva. Päev algas algklasside aktusega, seejärel
toimus 7.-12. klasside väitlusturniir, osaleti e-etteütluse kirjutamisel ning gümnaasiumi õpilastele käis keelest,
inimeseks olemisest ja loomingust rääkimas Anna Prangel.
Täname algklasside ja eesti keele õpetajaid emakeelepäeva ürituste korraldamise eest.
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Kuldsuud Põltsamaal 2014
Vabariiklik kõnevõistlus Kuldsuud Põltsamaal 2014
toimus 28. veebruarill Põltsamaa Ühisgümnaasiumi
aulas. Osalejaid oli sel aastal 13.
XIV võistluse patrooniks oli Riigikogu esimees Ene
Ergma, kes saatis esinejatele sooja tervituse. Muuseas
märkis Ene Ergma: „Kõne on hea vaid juhul, kui
sellega antakse edasi tõde, mitte ei kasutata ladusat
juttu pettuse teenistuses. Ilukõne peab olema aus, siis
on ta omal kohal./---/ Sõnaga saab teha nii head kui
halba. Mida rohkem on kõnelejal teadmisi, mida
tugevamad tema väärtused, seda kandvamat sõnumit
suudab ta edastada. Ehk olete teie need, kelle kõned
panevad paljusid mõtlema ja asju uue nurga alt
nägema? Olgu teie kõned sisukad ja ausad!“
Kuldsuu 2014 on Triinu Bergmann Hugo Treffneri
Gümnaasiumist;
II koht - Eleriin Käo Põlva Ühisgümnaasiumist;
III - IV koht - Veera Huovinen Pärnu Koidula Gümnaasiumist ja Mikk Kärner Orissaare Gümnaasiumist.
Kuldsuu Triinu Bergmann kõneles Eesti poliitikutest ja jõudis järeldusele, et pole mõtet vinguda
poliitikute tegemiste üle, sest nad on pärit meie seast,
meie valitud ja samasugused nagu meiegi. „Praegune
Eesti pole see, mis tahtsime, aga paremini me ei oska,“
võttis kõneleja kokku.
Eleriin Käo rääkis oma kõnes, et igaühel on võimalus
panustada kas vabatahtlikku tegevusse või kooliellu.
Ta rõhutas, et suurim rõõm on andmisrõõm ja et iga
teo eest ei pea ootama materiaalset tasu.
Veera Huovinen küsis oma kõnes, kas Estonian
Dream eksisteerib ja vastas: „Jah, meil on Eestis
võimalus elada turvaliselt ja nautida siinset loodust.
Eestis on võimalik elada unelmate elu.“

Mikk Kärner kutsus kaasa mõtlema teemal „Teler
kui ajavaras“ ja väitis, et sageli puudub teleri
vaatamisel otsene kasutegur, pigem peaksid
lapsevanemad oma lastega peitust mängima või
joonistama.
Kõnesid hindas žürii koosseisus Riina Koolmeister
(Haridus- ja Teadusministeerium), Margus Oro (SOS
Lasteküla Eesti ühing), Heiki Krips (Tartu Ülikool),
Pamela Maria Eesmaa (ajakirjanik) ja Kati Rohtla
(Kuldsuu 2013).
Pärast võistlust alustas tööd XIII kõnelaager, kus
osales 120 noort vabariigi erinevatest koolidest.
Koolitajateks olid sel aastal Mikk Jürjens Tallinna
Linnateatrist, Mait Joorits Rakvere tearist, Jaanika
Arum, Jarmo Reha ja Ragnar Uustal Lavakunstikoolist.
Õhtul võõrustas laagrilisi Põltsamaa Ühisgümnaasiumi XI b klassi õpilaste korraldatud
Pannkoogikohvik õpetaja Eve Oro juhendamisel.
Õhtu lõppes meeleolukate loovmängude ja folklooriaineliste tantsude ja lauludega ansambli VEM
eestvedamisel.
Laupäeval jätkus laager, kus tegeldi hääle- ja kehakooliga, mängiti etüüde, maandati esinemispingeid.
Laager lõppes ühisesinemiste ja tunnistuste jagamisega.
Täname kõiki kõnelejaid, nende õpetajaid ning
laagrilisi.
Marika Nugis ja Sirje Ääremaa,
Põltsamaa Ühisgümnaasiumi õpetajad

Esseevõistlus “Milleks kõrgharidus?”

“Netis sündinud”

Eesti vanim akadeemiline naisorganisatsioon Eesti
Naisüliõpilaste Selts tähistas sel talvel 150 aasta
möödumist oma auvilistlase Miina Härma sünnist.

VAT Teatril ja BCS Koolitusel on hea meel teatada, et
menukas noortelavastus „Netis sündinud“ on nüüd
kõikidele õpilastele ja õpetajatele kättesaadav veebi
kaudu. Lisaks on valminud ka film “Netis sündinud“
lava taga“, kus saavad sõna lavastaja, näitlejad ning
veebipolitsenikud Maarja Punak ja Andero Sepp.
„Netis sündinud“ jutustab noortest, kes avastavad, kui
seotud ja samas erinevad on virtuaal- ja reaalmaailma
põimunud probleemid ning kui võrdselt palju on ohte ja
võimalusi meie elu lahutamatuks osaks saanud
internetikeskkonnas.
Lavastusest „Netis sündinud“ on valminud videosalvestus, samuti loodi dokumentaalfilm “Netis
sündinud“ lava taga, mida on võimalik vaadata
http://www.netissündinud.ee/et/video.html
või
http://www.netissündinud.ee/et/lavastusest.html

Sooviga mälestada Miina Härmat kui Eesti olulist
kultuuri- ja hariduselu edendajat ning kutsuda ka
tänaseid koolinoori hariduse ning harituse väärtustamisele tähelepanu pöörama, korraldas Eesti Naisüliõpilaste Selts sel sügistalvel esseevõistluse
„Milleks Kõrgharidus?“ Konkursist olid oodatud osa
võtma 9.-12. klasside õpilased.
Põlva Ühisgümnaasiumi õpilased Andra Villems
(10.a klass) ja Merilyn Asi (12.b klass) said tunnustatud tänukirjaga esseevõistlusel osalemise eest.
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Tõrvere observatooriumis
19. veebruaril käis Põlva Ühisgümnaasiumi 10.a klass
Tõraveres Tartu Observatooriumis õppereisil. Tartu
Observatoorium on Haridus- ja Teadusministeeriumi
hallatav riigi teadus- ja arendusasutus astronoomia ja
atmosfäärifüüsika valdkonnas.
Kohale jõudes tehti meile väike ringkäik ning pärast
jagati terve klass viielisteks rühmadeks. Iga rühm sai
endale oma ruumi ja teema ning nimedeks said
erinevate satelliitide nimed.
Alustasime rühmades töölehtede täitmist ja informatsiooni otsimist. Selleks oli meile üles pandud
erinevate teemadega plakatid, kust sai leida oma
ülesannetele vastuseid ning samuti oli võimalus
kasutada arvutit. Rühmade liikmed liikusid koos ja

täitsid usinalt töölehti ning lõunaks oli kõigil oma
töö tehtud. Kuna kõik rühmad pidid oma uusi
teadmisi ette kandma, siis tehti ka ilusad plakatid ja
valmistuti ettekanneteks.
Pärast lõunasööki kogunesid kõik rühmad kokku
ning algasid ettekanded. Saime teada mis on kaugseire, kuidas see töötab ja kus seda kasutada saab.
Teised rühmad andsid igale ettekandele hinded ning
kui kõik olid oma teemad ära rääkinud, tehti meile
väike viktoriin õpitu põhjal.
Päeva viimaseks tegevuseks oli spektromeetri ehitamine millega kõik said ilusti hakkama ja loodud
seadme sai igaüks koju viia. Õppekäik oli väga huvitav ja andis tervele klassile uusi teadmisi juurde.

Reaalklassid tutvusid õppimisvõimalustega Tartus
Lähenemas on eksamiperiood ning koolilõpp ei ole
enam kaugel. Peagi tuleb otsustada, mis saab peale
keskkooli lõpetamist edasi, seega otsustasime 12.a ja
11.a klassi õpilastega teha sõidu Tartusse.
Kõigepealt käisime Raatuse Ärikeskuses tutvumas
ühe Baltikumi suurima rahvusvahelise tarkvaraarendusettevõttega Nortal AS. Räägiti kuidas selline
töö/ettevõte toimib, tutvustati maja ning räägiti
võimalustest, kuidas saada sellesse ettevõttese tööle.
Tutvustati ka erinevaid suveprogrammide võimalusi,
kus võimalik õppida ja praktiseerida programmeerimisoskusi, mis on suureks plussiks sellesse firmasse
tööle kandideerimisel.

Edasi suundusime Tartu Ülikooli matemaatika- ja
informaatikateaduskonda. Nii ülikooli õppejõud kui
ka praegused õppurid rääkisid elust ja võimalustest,
kui õppida matemaatika- ja informaatikateaduskonnas. Toodi ka näiteid erinevatest ülesannetest ja
projektidest ning hiljem tehti ka ringkäik hoones.
Õpilased jäid väga rahule ning kindlasti andis see
palju innustust ja mõtlemisainet. Väljasõidu
korraldasid õpetajad Marika Veiko ja Tiina Saago.
Sigrid Salomon
12.a klassi õpilane

Simulatsioonimäng “Euroopa Parlament”
14. märtsil osalesid 9.a ja 9.b klasside õpilased Euroopa
Parlamendi simulatsioonmängus. Mängu juhtis Epp Adler
MTÜ HeadEst`ist.
Mudeldusmäng "Euroopa Parlamendi" näol on tegemist
lihtsa ja atraktiivse simulatsioonimänguga, mille eesmärk
on tutvustada EL parlamendi toimimist ja äratada huvi
ühiskonnas toimuva vastu. Mäng aitas õpilastel mõista,
kuidas töötavad esinduskogud nii Eestis kui Euroopas ja
võimaldas osalejatel harjutada koostööd, esinemist ja
tõstis õpilaste teadlikkust oma tugevustest ja nõrkustest.
Oli põnev ja hariv päev!
Jaana Aedmäe
huvijuht
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Vastlapäev
Kehalise kasvatuse õpetajad tõestasid tänavusel vastlapäeval, et
vastlaid saab korraldada edukalt ka ilma lumeta. 4. märtsil
Lootose staadionile kogunenud klasside võistkondadele viidi läbi
lõbusad ja osavust nõudnud võistlused. Vastlavõistlused algasid
kell 11.00 1.-6. klasside proovile panemisega, kell 12.00 said enda
oskusi testida kelguslaalomis, hokikepislaalomis, lumelabidaga
pallide vedamises, känguruhüpetes jt põnevates alades 7.-9. klasside õpilased ja kell 13.00 asusid omavahel mõõtu võtma gümnaasiumiõpilased. Nalja ja naeru oli omajagu ning vastlapäev sai
vääriliselt tähistatud.
Aitäh kehalise kasvatuse õpetajatele ja
kõigile võistlejatele!
Jaana Aedmäe
huvijuht

“Ajamasin”
12. märtsil külastas Põlva Ühisgümnaasiumi Lepatriinu
Lasteteater etendusega "Ajamasin". Lugu rääkis kahest
uudishimulikust lapsest, kes sattus oma uudishimu ja
kärsituse tõttu ajamasinaga rändama. Oma rännakutel
ajas ja ruumis sattus ka kokku oma aja kuulsata
teadusinimeste ja leiutajatega.
Etendust käisid vaatamas 1.-4. klassi õpilased.
Etendus meeldis lastele väga!
Jaana Aedmäe
huvijuht
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“Maanteede eesti keel”
ta räägib:
mulle-äää
väga meeldib-äää
Eestis-äää reisida-äää
ja see
võtku kas või kurat
on päris eesti keel
kole ja kesine
aga päris

päris eesti keel on see
mida räägivad inimesed
keda kohtad maanteel
kui sõidad ühest Eesti otsast teise
ja kolmandast neljandasse
ja nii edasi
külamees poe ees
räägib päris eesti keelt
mida kuuldes tahaks
riided seljas lõhki rebida
minna tagasi metsa
otsida üles lihtne elu

päris eesti keeles
see mees
kes kopsis uksepiida kallal
juhatas mulle
kuidas pääseda suure teeni

mida kuuldes heldid
nii et süda läheb kuumaks
nii et lihtsalt kukud töinama

päris eesti keeles
rääkkis see vana Muhu naine
kes istus verandal
ja kurttis: ei soa ega soa!

just see on see keel
mida mõistad sama hästi
kui hingamist

päris eesti keeles
see plätudega naine
mulle ütles
et just tema hobused
söövad seal laiul

millega oled üles kasvanud
milles ütled
kui hing saab täis
päris eesti keelt
räägib see tüdruk
kes poe eest
sõbrannale hüüab:
pidu-uu!

sina
kes sa armastad
vaid sõnaraamatu keelt
oled minu jaoks
võõra rahva liige

päris eesti keelt
räägib see ettekandja
kes juhatab
kuidas pääseb ujumiskohta

mina
sinu keelt ei mõista
ega hakkagi mõistma

päris eesti keelt räägib isegi see saattejuht
tütarlaps
kelle hääl kõlab tuhandetes autodes
tuhandetes konttorites ja poodides
üle kogu vabariigi

sa elad kaugel
klambriroostekõrbes
reeglitega vaktsineeritud
ja päris keel kostab
sinuni vaid hirmutava
kõmana
(Wimberg)

Head emakeelepäeva!
Lk 6

