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Direktor kiidab
väga hea õppeedukuse eest 2014/15. õa III veerandil järgmisi õpilasi:
2. klass: Gedlin Jaanus, Regon Raadik, Helis Marleen
Saare, Henri Suur;

5.a klass: Aleksandra Jermohhin;

3. klass: Mona Jõema, Karoliina Kets, Deisi Kruustik,
Lisbeth Lepp, Merili Nagel, Karl Peetso, Anette Maria
Soekarusk, Timo Rasmus Tammeorg, Richard Uibo;

7.a klass: Kairiin Märtson, Getter Lepp, Katariina
Kinnunen, Laura Sinkartšuk;

4.a klass: Kaialiisa Kelt, Karl Oliver Kurusk,
Andreas Paabut, Elisabeth Pehk, Arabella Rajaste,
Marleen Vasser, Caroly Viljamaa;

8.c klass: Hanna Maria Laane, Mark Robin Kalder;

6.a klass: Katrin Kulberg, Elisabeth Olesk;

8.a klass: Laura Nagel, Carmen Piirsalu;
9.a klass: Triin Mirjam Tark, Krister Vasser.

4.b klass: Hendrik Kink, Randel Matthias Lepp,
Indrek Nemvalts, Sirelin Petersell, Mia Kristin
Prozes, Anna Maria Rõõmus, Katleen Schmeiman;
hea õppeedukuse eest 2014/15. õa III veerandil järgmisi õpilasi:
5.a klass: Marken Helena Härmits, Karolin Kalk,
Diana Kool, Siim Lepp, Eneli Mattus, Kattrina
Raudhein, Eliina Katriin Sulaoja;

8.a klass: Herti Juhandi, Kertu Laanoja, Liisbeth
Michelson, Karl Jürgen Pall, Karmen Zeiger, Gerryt
Teos, Märt Pilliroog, Andi Rosental;

5.b klass: Ken-Martti Holberg, Samuel Kolsar,
Mihkel Liivago, Markus Lina, Mihkel Maspanov,
Aleksandra Must, Evely Ostrov, Ranno Rahasepp,
Jan Markus Salum, Samanta Suitsik, Annette Vijar,
Triinu Vijar, Markus Villako;

8.b klass: Laura Koitsaar, Kadi Siilbek, Liisa-Maria
Valvik, 8.c klass, Karina Kaldvee, Jessike Koort,
Kristina Eliisa Sulaoja, Gregor Kulla, Cornelia Kivi,
Regle Raadik;

6.a klass: Kristin Kivioja, Kevin Koosa, Kristin
Kooskora, Johanna Laanoja, Keidy Lõiv, Kerten
Matto, Indra Liz Nemvalts, Isabel Brigita Rebane,
Kristiina Reinok, Anete Saar, Hanna Lora Traagel;
7.a klass: Ruben Pütt, Stella Katškan, Helena Kink,
Karoli Villako, Laura Noormets, Jaanika Seli, Sten
Naruson, Helina Inno, Eliise Kohala, Robin Põvvat,
Gendra Vahtra, Kris-Ly Kannik;
7.b klass: Brigita Kahre, Fred-Eric Kärblane, Kristi
Lodeson; Keitlyn Metsmaa, Greg-Mattias Murumets,
Liis Peddai;
7.c klass: Anna-Stiina Hindriksoo;

8.d klass: Tuuli Ilus, Eedi Jäger, Marken Järv, Rutt
Kahre, Teele Utsal;
9.a klass: René-Kristjan Jüriöö, Kristo Kannik, Kristo
Kooskora, Tanel Marran, Kristi Ojatamm, Helen Piir,
Kristin Protsin, Andra Rahasepp, Birgit Russka, Jane
Sabal;
9.b klass: Egert Aalde, Annabel Jaamaste, Pilleriin
Koor, Kristin Kukli, Helle Leis, Stella Maasik, Kelly
Mattus, Villu Serv;
9.c klass: Mari-Mall Puksa, Annabel Hakmaa,
Ave-Lii Laas, Criselle Tennosaar.

õpilasleiutajate riiklikul konkursil edukalt esinenud õpilasi:
Õpilasleiutajate riiklikul konkursil said aukirja eduka osalemise eest Karol-Ari Krimses leiutisega
„Laooperaatori tool“, Robert Birnbaum leiutisega „Kaasaskantav soojendav ja jahutav veepudel“ ning Henri
Suur leiutisega „Gravitatiooniväljaga töökindad“. Õpilasi juhendas õpetaja Tiina Saago.
ühiskonnaõpetuse olümpiaadi eelvoorus edukalt esinenud õpilasi:
Toimus ühiskonnaõpetuse olümpiaadi eelvoor, kus 9.a klassi õpilane Andra Rahasepp saavutas Põlvamaal
parima tulemuse põhikooli astmes ning 12.d klassi õpilane Triin Must gümnaasiumi astmes. Mõlemad on
kutsutud edasi lõppvooru, mis toimub 18.03 Miina Härma Gümnaasiumis.
Õpilasi juhendasid õpetajad Piret Tänav ja Mait Kuusik.
füüsikaolümpiaadil edukalt esinenud õpilasi:
28. veebruaril toimus Põlva Ühisgümnaasiumis Eesti koolinoorte 62. füüsikaolümpiaadi piirkondlik voor.
Põhikooli arvestuses saavutas I koha Triin Mirjam Tark ja II koha Reimo-Taavi
Gümnaasiumi arvestuses saavutas Liisi Kolpakov 2.-3. koha. Õpilasi juhendas õpetaja Jaak Kepp.

Lõbu.

vene keele olümpiaadil edukalt esinenud õpilasi:
5. märtsil toimus 9. klasside vene keele olümpiaad. Põlva ÜG 9.c klassi õpilane Elina Nitkin saavutas III koha.
Juhendaja õpetaja Kersti Adamson.
saksa keele olümpiaadil edukalt esinenud õpilasi:
11. märtsil toimus Põlva Keskkoolis maakondlik saksa keele olümpiaad 7. ja 8. klassidele.
7. klasside arvestuses saavutas Helena Kink II koha ja Kris-Ly Kannik III koha. 8. klasside arvestuses saavutas Selma Rein 1. koha.
Õpilasti valmistasid olümpiaadiks ette õpetajad Maive Zolgo ja Tiina Villako.
käsitöö, kodunduse ja tehnoloogia olümpiaadil edukalt esinenud õpilasi:
5. märtsil toimus käsitöö, kodunduse ja tehnoloogia Põlvamaa olümpiaad.
Kodunduse konkursil saavutas 9.a klassi õpilane Andra Rahasepp II koha.
Käsitöö konkursil saavutas 9.b klassi õpilane Annebel Jaamaste I koha.
Tehnoloogia konkursil saavutas Andi Rosental I koha ja Märt Pilliroog II koha.
Õpilasi juhendasid õpetajad Merje Ootsing ja Voldemar Ansi.
üleriigilisel inglise keele olümpiaadil edukalt esinenud õpilast:
Üleriigilise inglise keele olümpiaadi lõppvoorus sai Diana Algus 13.-15. koha. Juhendaja oli õpetaja Tiit Rästa.
4.-6. klasside matemaatikaolümpiaadil edukalt esinenud õpilasi:
6. märtsil toimus Vastse-Kuuste Koolis Põlvamaa 4.-6. klasside matemaatikaolümpiaad. Põlva ÜG õpilastest
saavutas 4. klasside arvestuses Andreas Paabut 2.-3. koha ja 6. klasside arvestuses Johanna Laanoja
3.-4. koha. Õpilasi juhendasid Kersti Kõiv ja Ene Rattur-Kübar.
etluskonkursil Kuldsuu edukalt esinenud õpilast:
Põltsamaal toimunud etluskonkursil Kuldsuu sai Põlva ÜG 12.c klassi õpilane Eleriin Käo eripreemia. Eleriini
juhendaja on õpetaja Merle Pintson.
etluskonkursil Kuldsuu edukalt esinenud õpilast:
Põltsamaal toimunud etluskonkursil Kuldsuu sai Põlva ÜG 12.c klassi õpilane Eleriin Käo eripreemia. Eleriini
juhendaja on õpetaja Merle Pintson.
Friedebert Tuglasele pühendatud omaloomingukonkursil edukalt esinenud õpilasi:
2. märtsil autasustati Fr. Tuglase omaloomingukonkursi võitjaid.
1.-3. klassi kategoorias Luule- Laulusõnad tuntud viisile:
I koht- Merili Nagel „Suvevaheaeg“ („Sepapoiste“ viisile). Juhendaja Riina Lond
II koht- Richard Uibo „Eesti elu“ („Me lähme rukist lõikama“ viisile). Juhendaja Riina Lond
10.-12. klass kategoorias Luule- Laulusõnad tuntud viisile
I koht - Eleriin Käo „Laul pärilikkusest“ („Kikilipsu“ viisile). Juhendaja Urve Lehestik.
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EKSL murdmaasuusatamise meistrivõistlustel edukalt osalenud õpilasi:
4.märtsil toimusid Haanjas Eesti Koolispordi Liidu
meistrivõistlused murdmaasuusatamises. Selgitati
parimad koolid gümnaasiumide ja suurte/väikete
põhikoolide arvestuses. Sõideti individuaaldistants ja
teatesõit. Teatesõidus saavutati 4. koht, koosseisus
Marken Helena Härnits, Markus Villako, Karoli
Villako, Kevin Klaus, Laura Koitsaar, Egert Aalde.
Gümnaasiumide arvestuses saavutas Põlva Ühisgümnaasium võistkondlikult III koha. Võistkonda kuulusid Getter Matto, Marimal Tilk, Johanna Treier,
Anette Kasemets, Mirjam Juhandi, Kerli Tootsmann,
Siim Villako. Suurte põhikoolide arvestuses 4. koht.
Individuaaldistantsi paremad tulemused: Karol Villako
9. koht, Anette Kasemets 7. koht, Marimal Tilk 8. koht,
Johanna Treier 9. koht, Siim Villako 7. koht, Egert
Aalde 4. koht.

“Suud puhtaks”
Ka sel aastal korraldas Õpilasesindus traditsioonilise
ettevõtmise “Suud puhtaks”. Eesmärk oli kuulata
õpilaste arvamusi koolielust, kaasata neid märkama ja
lahendusi pakkuma, et tõsta rahulolu koolieluga.
Algklassides toimus eraldi ,,Suud puhtaks'' üritus, kus
õpilasesinduse liikmed viisid läbi küsitluse, et ka
nooremate käest kuulda, mida nemad meie koolielust
arvavad.
Vanemate klasside esindajatega saadi kokku ühisel
üritusel aulas. Eelnevalt oli klassides läbi viidud ajurünnak koolielu probleemide kohta. Arutlusele tulid
teemad: õppimine ja õpetamine, keskkond ja olme,
suhted õpetajatega ja klassjuhatajaga, toitlustamine,
tunniväline tegevus ning koolivägivald ja kiusamine.
Kohale olid kutsutud kõikide klasside esindajad alates
5. klassidest kuni 12. klassideni, et ühekoos probleemide üle arutleda ning hiljem rühmatööna võimalikult

Johannes Käisi haridusselts, mis sai alguse
Põlva Käisi-nimelisest Keskkoolist, saab 25-aastaseks.
Hetkel on meil liikmeid ja toetajaid üle kogu vabariigi.
Ootame kõiki huvilisi oma sünnipäevale, mida
tähistame maakonnakeskse konverentsiga Põlva
Ühisgümnaasiumis. Tulge ja vaadake, millega
tegelevad teised meie oma õpetajad siinsamas kõrval.
Loovus ja oskus last toetada oli Käisi pedagoogika
algmõte, ka tänapäeval on neid õpetajaid palju, kes
seda kogemust ellu rakendavad.

palju lahendusi välja pakkuda. Lisaks probleemide
käsitlemisele, toodi välja ka palju positiivset kooli
üldkorra, õpetajate, toitlustamise ning tunniväliste
tegevuste kohta. Külas oli Räpina ÜG ÕE president
Andri Võsokovski, kes aitas üritust läbi viia ja
organiseeris osavõtjatele seltskonnamänge. Võib
öelda, et päev oli äärmiselt produktiivne ning
õpilased tegid väga head koostööd ja oli tunda, et
õpilased soovivad koolielu parandada. Pärast mõtete
ja arvamust kordaseadmist koostas õpilasesindus
juhtkonnale ning õpetajatele esitluse, mille käigus
arutleti kõik probleemid ja rõõmud veelkord üle ja
saadud info võeti teadmiseks. Kokkuvõtteks leidsid
õpilased, et vaatamata räägitud probleemidele on
meie kool parim kool ja meie õpetajad parimad!
Helin-Helle Ristimäe
ÕE liige

Kohtumiseni Põlva ÜG-s 19. märtsil kell 10.00.
Palun tingimata eelnevalt registreeruda! Siis jagub
sünnipäevatorti kõigile!
Ürituse täpsema kavaga saad tutvuda siin.
Maia Punak
Käisi Seltsi juhatuse liige
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Playback
5. märts toimus meie koolis juba traditsiooniks saanud
Playback. 12. klasside esituses saime näha ja
kuulda 80ndate muusikavideoid. Oli nii omas võtmes
lahendusi kui ka originaalile väga sarnaseid esitusi.
Meelelahutust ja head tuju jätkus terveks õhtuks.
Kohal oli väga asjalik žürii koosseisus: Helin-Helle
Ristimäe (ÕE esindaja); Andre Laine (Põlva valla noorsootööspetsialist); Olari Torop ja Marko Lehtsalu
(Tallinna Ülikooli Pedagoogilise Seminari noorsootöö
eriala üliõpilased). Õhtujuhiks oli ÕE president Henry
Mandel.

I koht - David Bowie – Let´s Dance
II koht – Madonna – Girl Gone Wild
III koht – The Police – Every Breath You Take
Playbacki videod on nähtavad Põlva ÜG youtube
kanalil.

Publiku hääletusel valiti välja kolm esimest kohta
järgmiselt:

Raamatukoguhoidjate muljeid kohtumiselt Mika Keräneniga
05. märtsil külastas Põlva Ühisgümnaasiumi soome päritolu
Eesti lastekirjanik Mika Keränen. Mika kohtus aulas
algklasside ja tublimate lugejatega viiendatest – kuuendatest
klassidest.
Oma esimese raamatu avaldas Mika varjunime Mihkel Kera all.
Ka salaseltsi lood soovis ta avaldada Kera nime all, aga
kirjastaja arvas, et Mika enda soomepärane nimi müüb
paremini, ja nii ongi kõik järgmised raamatud ilmunud autori
kodanikunime all. Eesti igapäevaelus tunneb kirjanik ennast
siiski kõige paremini Mihkel Kerana.
Mika Keräneni lasteraamatutes seikleb ja lahendab kriminaalseid juhtumeid salaselts Rams, mille liikmeteks on Mari, Olav,
Anton, Reilika, Sadu ja Prantsuse buldog Mati. Nad elavad ja
tegutsevad Tartu Supilinnas. Mari on vahva tüdrukutirts,
kellele meeldib nii ballett kui ka jalgpall ning ta on väga Mika
enda tütre Evamaria moodi.
Õpilased esitasid kirjanikule aktiivselt küsimusi, millele ta
vastas lihtsalt ja humoorikalt. Saime teada, et esimese
Supilinna salaseltsi loo jutustas Mika oma tütrele, ja et see lugu
talle väga meeldis, otsustas Mika selle kirja panna. Kirjutamisel eelistab Mika pastakat ja paberit ning hiljem, kui lugu
paberile pandud, toksib selle arvutisse.
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kihlveopettusest: treener annab 18 – aastasele
väravavaht Sämile korralduse lasta väravasse 29
minutil löödav penalti. Tegevus toimub ühe jalgpallimatši jooksul kohtuniku avavilest lõpuvileni. Lisaks
lugemisele võib “Väravajoonel” raamatut kasutada
ka jalgpalliväljakul hoiatuskaartidena, sest raamatu
esikaane sisekülg on kollast värvi ja tagakaane
sisekülg punast värvi.
Kohtumise lõpus oli võimalus osta soodushinnaga
raamatuid ja kirjanik jagas soovijaile autogramme.

Mika ise ütleb, et ta saab oma raamatute kirjutamiseks ideid elust enesest. Ta jälgib oma ümbruskonda
ning nii mitmedki asjaolud ja sündmused on tema
endaga juhtunud või avalikkuse huvi köitnud. Näiteks
“Salapärase lillenäppaja” süzee aluseks on ajalehes
“Postimees” ilmunud lugu suurest lillesõbrast, kes
pani õue iseenda kasvatatud lilli, kuid need varastati
ära.
Keräneni viimane laste krimiraamat kannab nime
“Kuldne Lurich” ning see on salaselts Ramsu kuues
juhtum.
Väikesed
detektiivid
lahendavad
spordimuuseumist salapärastel asjaoludel kadunud
kuldse Georg Lurichi kuju juhtumi. Raamatu
illustreerimisel oli Keränen kunstnik Marja – Liisa
Platsile öelnud, et muuseumi majasoku ehk vastuvõtulaua taga istuva administraatori Veiko tegelaskuju
luues mõtles ta Aapo Ilvesele. Nii vaatabki raamatu
tagakaanelt vastu meie maakonnast Räpinast pärit
kirjanik. Mika paljastas ka oma järgmise raamatu
tegevust käivitava sündmuse. Lepiku tänaval on
varastatud küttepuid ja otse loomulikult kutsutakse
juhtumit lahendama salaselts Rams.
Lisaks kirjutamisele armastab Mika jalgpalli, mida ta
on mänginud juba lapsepõlvest alates. Jalgpallist on
juttu igas tema raamatus. 2014. aastal ilmus jalgpalliaineline vanemale koolieale mõeldud põnevusromaan “Väravajoonel”. See on lugu kriminaalsest
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Kohvilauas raamatukogus avaldas kirjanik
arvamust, et kui raamatus on jutud, siis võiks
pealkirjas ka see peegelduda. Näiteks Kristiina
Kassi “Õpetaja Kusti kummitab” on pealkiri eksitav,
sest sellest lähtudes võib lugeja arvata, et tegemist
on ühe nimijutuga. Tegelikult on raamatus 21
erinevat lugu. Kas poleks parem nii, et pealkirjaks
oleks “Õpetaja Kusti kummitab ja teisi jutte”.
Oli väga meeleolukas kohtumine särava isiksusega,
mis annab mõtteainet kauemakski.
Veel fakte:
Eesti Draamateatris esietendus 2010. aastal “ Varastatud oranž jalgratas”
krimiraamatute ainetel on valmimas lastefilm “
Supilinna salaselts”, mis jõuab kinodesse
käesoleva aasta mais
oma lasteraamatute väljaandmiseks asutas
Keränen 2011. aastal kirjastuse Keropää
Keränen on tegutsenud jalgpallitreenerina ja kohtunikuna.
Meie kooli raamatukogus on olemas järgmised
raamatud:
“Varastatud oranž jalgratas” (2008), “Peidetud hõbedane aardelaegas” (2009), “Vana roosa maja” (2010),
“Salapärane lillenäppaja” (2011), “Minu Supilinn”
(2012), “Professor Must” (2013), “ Kuldne Lurich”
(2014) ning “ Väravajoonel” (2014).
Anne Ojaste
Põlva ÜG raamatukogu

Emakeelepäev 2015
oma lood ette Merili Nagel ja Richard
Uibo 3. klassist. Merili lauluke
„Suvevaheaeg“ viisil „Sepapoisid“
saavutas Fr. Tuglasele pühendatud
omaloomingu konkursil I koha. Samal
konkursil sai Richardi laul „Eesti elu“
viisil „Me lähme rukist lõikama“
II koha.
4.b klassi õpilased esitasid Indrek
Nemvaltsi loodud sõnadega laulu.
4.a klassi õpilased lugesid luuletusi
Eestimaast.
Sel õppeaastal pani kogu kooli õpilaspere end proovile ortograafiatöös, et
selgitada välja iga klassi parim keeletundja. Algklasside õpilased kirjutasid
varem ette harjutamata etteütluse,
milles leidus nii mõnigi keeruline sõna.
Unustada ei saanud ka kirjavaheAlgklasside õpilastel on saanud toredaks traditsiooniks emakeelepäeval tutvustada üksteisele omaloomingut. Seekord koguneti aulasse 13. märtsi
hommikul.
4.b klassi õpilased tutvustasid Kristjan Jaak Petersoni
elu ja tegevust. Peetakse ju tema loomingut eesti
kirjanduse alguseks.
Õpetaja Katrin Veskioja arutles õpilastega selle üle,
kuidas keel on pidevas muutumises. Me räägime täna
teistmoodi kui Kristjan Jaagu ajal. Õpetaja tõi näiteid
ka uute sõnade välja- mõtlemisest. Nii jõudsid viis
aastat tagasi meie keelde sõnad taristu ja kärgpere.
Veel aasta tagasi ei teadnud me sõnu nuhvel, nöha ja
aasristmik.
Seejärel oli aeg tutvustada üksteisele, mida õpilased
ise kirjutanud on. Esimese klassi
õpilased olid koostanud karuraamatu.
Sealt loetigi huvitavamaid jutte ette.
Teise klassi õpilased olid märtsi
algusest igal hommikul kellegi poolt
pakutud lausekatkest ühiselt luuletusi loonud. Mõned loeti teistele ka ette.
Gedlin Jaanus innustus hommikustest luuletamistest ning kirjutas
luuletuse külmetunud kassist.
Kolmanda ja neljanda klassi õpilased
olid käesolevale muusika-aastale
mõeldes kirjutanud tuntud lauluviisidele uusi sõnu. Kasutades omavalmistatud marionettnukke, üllatas
kolmas klass laulukesega viisil „Mu
koduke on tilluke“. Vapralt kandsid
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märke.
Paremad keeletundjad 2015 on: Seleri Haidak ja
Heti-Liis Maask 1. klassist, Gedlin Jaanus ja Helis
Marleen Saare 2. klassist, Laura Nemvalts ja Anette
Maria Soekarusk 3. kassist, Elisabeth Pehk ja
Marleen Vasser 4.a klassist ning Katleen Schmeiman
4.b klassist.
Selline põnev proovilepanek emakeelenädalal võiks
saada meil traditsiooniks. Siit ka väljakutse poistele
– pingutada selle nimel, et järgmisel aastal oleks ka
nemad keeletundjate seas.
Ürituse lõpus mõtisklesime ka Jakob Hurda sõnade
üle: „Eesti isade lapsed rääkigu eesti keelt, Eesti
emade lapsed laulgu eesti keeles.“
Ester Kalder
2. klassi klassijuhataja

PÜG II robotivõistluse FLL-i finaalis
Nädalavahetusel 14.-15. märtsil toimusid Tartu
AHHAA Keskuses First Lego League'i (FLL)
robotimängu finaalvõistlused. Finaalvõistlustel osales
ka Põlva Ühisgümnaasiumi II võistkond koosesisus:
Markus Villako, Rene Järv, Paul Marten Luude ja
Andi Rosental. Osavõtjaid meeskondi oli kokku 33.
Nende hulgas ka külalisvõistlejad Norras, Moldovast,
Lätist ja Leedust.
FLL-i võistlus koosneb kolmest osast: robotiehitus,
uurimustöö/projekt ja meeskonnatöö. Tänavuse
võistluse teemaks oli: Tuleviku klass, kus meeskonnad
pakuvad välja ideid ja lahendusi, mil viisil õpilased
õppida tahavad ja õpetamist vajavad. Meie võistkond
pakkus välja ainetundides kasutatava koolilaua
õpilasele, milles olid ühendatud kõikvõimalikud
arvuti- ja nutitelefoni programm- funktsioonid. Innovaatilise probleemi esituseks oli aega 5 minutit.
Võistluseks valmistumine on mitme kuu pikkune
meeskondlik protsess, kus juhendaja küll toetab, aga
lapsed teevad ise kogu töö.
“Meil on lõbus” on olulisim põhiväärtus, mida näeb ka
võistluspäeval. Parimate väljaselgitamisel hindab žürii
suuresti ka seda, kas meeskond lähtub oma tegevuses
koostööd rõhutavatest FLL põhiväärtustest. FLL
osaleja (olgu ta siis õpilane, fänn või juhendaja)
kohustus on järgida FLL Põhiväärtusi!
FLL Põhiväärtused:
Me oleme meeskond.
Meie töö eesmärk on otsida oma juhendajate abiga
lahendusi probleemidele.
Me teame, et juhendajatel pole vastuseid kõikidele
küsimustele, seega, me õpime üheskoos.
Me austame sõbraliku võistluse põhimõtet.
Meie avastused on palju olulisemad meie võitudest.
Me jagame oma kogemusi teistega.
Me näitame välja Sõbralikku Professionaalsust™ ja
Konkureerivat Koostööd™ kõiges, mida teeme.
Meil on lõbus.

FLL programm koosneb veel robotimängust ja
projektist. Meeskond pidi hooaja jooksul ehitama
LEGO roboti, mis etteantud väljakul lahendab
erineva raskusastmega ülesandeid. Kogu hooaja
vältel pidi meeskond järgmina põhiväärtusi (töötama
meeskonnana, austama kaasvõistlejaid jne).
Võistluspäeval hinnatakse veel eelmainitule ka roboti
disaini. Roboti disainimisel pidid poisid jälgima ja
arvestama:
Andurite kasutust
Roboti tugevust/vastupidavust
Missioonide lahendamise strateegiat
Programmikoodi
Koodi kommenteerimist
Innovatsiooni
Robotimängu väljaku ülesseadmine toimus juhendi
järgi. Iga meeskonna liige pani kokku robotimänguväljaku kaks missiooni.
Kokkuvõttes tuli Põlva ÜG
finaalvõistlustel 16. kohale.

II

võistkond

FLL

Jaak Kepp
robootikaringi juhendaja
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Info Põlva ÜG 10. klassi astujale 2015/16. õa
SISSEASTUMISTESTID

TUTVUSMISPÄEV
Kolmapäeval, 25. märtsil 2015 toimub Põlva Ühisgümnaasiumis tutvumispäev 9. klasside õpilastele.
Soovijatel on võimalus tutvuda koolimaja ja kooli
tegevusega ning osaleda õppesuundi tutvustavates
tundides. Eelnevalt saab infot õppesuundade kohta
kooli kodulehelt Dokumendid-Vastuvõtt.
Eelregistreerimine (tingimata vajalik)
esmaspäevaks,
23.
märtsiks
http://goo.gl/MkbKMh

hiljemalt
lingil

Iga osaleja saab soovi korral tutvumispäeval viibimise
kohta tõendi.
25. märtsi programm:
8.15 Teiste koolide õpilaste kogunemine garderoobis
muusikaklassis (C-116). Sissejuhatus
8.25 Koolimajaga tutvumine
8.45 Kooli tutvustus aulas
9.00 Liituvad ka Põlva ÜG õpilased. Kooli tegevuse ja
õppesuundade tutvustus aulas. Külastatavate tundide
nimekirjade täpsustamine.
9.50 – 10.35 1. õppesuunda tutvustavad tunnid õpilase
valikul (reaalsuund, loodussuund, sotsiaalainete
suund, sisekaitse suund)
10.45 – 11.30 2. õppesuunda tutvustavad tunnid õpilase valikul (reaalsuund, loodussuund, sotsiaalainete
suund, sisekaitse suund)
11.30 – ühine lõuna kooli sööklas
12.00 – 12.45 3. õppesuunda tutvustavad tunnid õpilase valikul
Lisainfo telefonidel 799 9202, 799 9203 või 5347 1607.
Kohtumiseni Põlva Ühisgümnaasiumis, Kesk 25 Põlva
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2015/2016. õppeaastal saab Põlva Ühisgümnaasiumis
10. klassis õppida neljas õppesuunas: reaalainete
suund, loodusainete suund, sotsiaalainete suund ja
sisekaitsesuund. Lisaks on kõigis suundades võimalik
valikainete arvelt õppida jalgpalli eriala
(treenerikoolitus, spordikohtuniku koolitus jt).
Gümnaasiumisse vastuvõtmisel ja klasside moodustamisel arvestatakse 9. klassi hindeid, sisseastumistestide tulemusi ja õpilaste soove. Täpsemalt loe siit.
10. klassi võetakse vastu sisseastumiskatseteta
9. klassi õpilased, kellel on 9. klassi kolme veerandi
kõigi veerandihinnete keskmine 4,5 või kõrgem.
Sisseastumistestid 10. klassi astumiseks toimuvad
laupäeval, 11. aprillil 2015 kell 10.00.
Testi sooritama tulles esitab õpilane isikuttõendava
dokumendi ja teistest koolidest tulnud õpilased ka
9. klassi klassitunnistuse koopia, mis ei pea olema
kinnitatud. Kandidaadil tuleb täita kohapeal ankeet,
kus ta märgib ära õppesuuna 1. ja 2. valiku, mida
soovib gümnaasiumis õppida. Õppesuundade tutvustust näeb siit.
Tutvu gümnaasiumi tunnijaotuse ja valikainetaga.
Et testile vastamine läheks ladusamalt, tuleb
eelnevalt läbi mõelda, miks ja millises õppesuunas
soovitakse gümnaasiumis õppida, sest testis
hinnatakse ka vastuseid motivatsiooniküsimustele.
Testiga hinnatakse sisseastuja teadmisi ja oskusi
inglise keeles, matemaatikas (ülesannete lahendamist) ja üldteadmisi (põhiteadmisi bioloogias,
geograafias, ühiskonnaõpetuses). Aega testile
vastamiseks on 60 minutit.
Testide tulemused ja kandidaatide koodidega pingerida avaldatakse kooli kodulehel hiljemalt 24. aprill
2015.
DOKUMENTIDE VASTUVÕTMINE
Dokumentide vastuvõtmine Põlva ÜG-sse õppima
asumiseks toimub direktori kabinetis 22. ja
25. juunil 2015 kell 9.00-14.00.
10. klassi astumiseks esitab õpilane järgmised
dokumendid:
vormikohane kirjalik ankeet / avaldus (kooli kodulehel);
isikuttõendava dokumendi või sünnitunnistuse
originaal või koopia;
põhihariduse (9. klassi) omandamist tõendav
dokument koos hinnetelehega ja 9. klassi klassitunnistus;
foto 3 x 4 cm;
väljastpoolt Põlvat tulnud õpilasel tervisekaart
või -leht.
Vastuvõetute nimekirjad avaldatakse hiljemalt
30. juunil 2015 kooli koduleheküljel.

