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Direktor kiidab 

majandusõpetuse olümpiaadil edukalt osalenud õpilasi: 

5. märtsil toimus maakondlik majanduseõpetuse olümpiaad. Põlva ÜG 12.a klassi õpilane Marge Käis        saa-

vutas I koha ja Maris Lutsar II koha. Marge on kutsutud võistlema ka olümpiaadi lõppvooru, mis toimub   9. 

aprillil. Õpilasi juhendas Kaia Tamm.  

Õpilaste keskkonnaalaste uurimistööde konkursil edukalt osalenud õpilasi: 

10. märtsil selgusid Tartu Loodusmajas õpilaste keskkonnaalaste uurimistööde üle-eestilise konkursi võitjad. 

Tänavu laekus konkursile 47 uurimust. Retsensentide hinnangute põhjal kutsuti 10. märtsil Tartu Loodus-

majas toimunud konverentsile oma töid esitlema 10 parima põhikooli ja 10 parima gümnaasiumi vanuseastme 

uurimistöö autorid. Nende hulgas olid ka Põlva ÜG 12.b klassi õpilased Karin Orgulas ja Karin Kivisild.  

Karin Orgulas saavutas oma tööga „Lenduvate ühendite mõju hariliku männikärsaka (Hylobius abietis)     

orienteerumiskäitumisele“ 7. koha ja Karin Kivisild tööga „Keskkonnasäästliku NeemAzal -T/S ja sünteetilise 

insektitsiidi Actara 25 WG mõju Jooksiklaste (Carabidae) olfaktoorsele käitumisele“ 8. koha.  

Töid juhendasid EMÜ poolt Ivar Sibul ja Irja Kivimägi ning Põlva ÜG bioloogiaõpetaja Urve Lehestik.  

7.-8. klasside saksa keele olümpiaadil edukalt osalenud õpilasi: 

11. märtsil toimus Põlva Põhikoolis maakondlik saksa keele olümpiaad 7.-8. klassidele.  

7. klasside arvestuses saavutas Taavi Ilves I koha. 8. klasside arvestuses saavutas Kris-Ly Kannik I koha ja 

Kelly Elias II koha. Õpilasi juhendasid õpetajad Ulvi Musting ja Tiina Villako. 

7. klasside inglise keele olümpiaadil edukalt osalenud õpilasi: 

4. aprillil toimus Värska Gümnaasiumis inglise keele maakondlik olümpiaad 7. klassile. Osales 19 õpilast         

9 koolist. Põlva ÜG õpilastest parimana sai Taavi Ilves 4.- 5. koha, Gertrud Oberg 6. koha, Mart Kirotar          

7. koha. 

Õpilasi juhendasid Florika Kolbakova ja Ülle Sarapik.  

Põlvamaa kooliteatrite päeval edukalt osalenud õpilasi: 

5. aprillil Põlva Kultuuri– ja Huvikeskuses toimunud Põlvamaa Kooliteatrite Festivalil osales seitse lavastust. 

Põlva ÜG näitetrupp osales etendusega “Me saame hakkama!” ning sai žüriilt kiita sotsiaalse närviga           

lavastuse eest. Põlva ÜG trupp pälvis oma lavastusega laureaaditiitli ning esindab Põlvamaad kooliteatrite 

riigifestivalil. Lisaks laureaaditiitlile tunnustati Kristin Kooskorat ja Sander Ilvest ka rollipreemiatega.  

Näiteringi juhendaja on Maia Punak. 

Edu vabariiklikuks vooruks! 
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TV 10 olümpiastarti maakondlikul etapil edukalt osalenud õpilasi: 

29. märtsil toimus Võru Spordihoones TV 10 olümpiastarti maakondlik etapp. Põlva ÜG õpilaste tulemused: 

Johanna Laanoja - kõrgushüpe II koht, kuulitõuge II koht; 

Anete Saar - kõrguhüpe III koht; 

Kevin Tühis – teivashüpe III koht; 

Markus Leesalu - kaugushüpe II koht; 

Tanel Liivago – kõrgushüpe II koht; 

Kermo Saksing – kuulitõuge II koht; 

Ken Martti Holberg – kõrgushüpe III koht; 

Gabriel Villako – kuulitõuge III koht; 

Kristo Pille – kõrgushüpe III koht. 

Põlvamaa koolide 1.-3. klasside saalijalgpalli MV edukalt osalenud õpilasi: 

30. märtsil toimus Põlvamaa koolide 1.-3. klasside saalijalgpalli MV. 

Põlva ÜG poiste võistkond saavutas I koha. Võistkonda kuulusid Ardi Hindrikson, Marcus Hillak, Kevin    

Metsmaa, Andris Neerot, Roven Piho, Krister Põkk, Henri Suur, Karl-Markus Tuul. 

Tüdrukute võistkond saavutas II koha. Võistkonda kuulusid Kheti Ae Laine, Luiisa Marleen Lepp, Kaisa Ilves, 

Katrin Orro, Anelle Kukk, Eliisa Villako, Kertu Viljamaa, Seleri Haidak. 

Kontsert-etendus “Vasemasin” 

17. veebruaril käis meie kooli esinemas seitsmest väga 

andekast noormehest koosnev ansambel „Brassical“.   

Ansamblis mängisid kolm trompetit, kolm trombooni ja 

tuuba. 

Kontsert oli naljakas ja täis ootamatusi. Seda oli lust 

vaadata. Noormehed mängisid väga hästi oma pille, olid 

lahedad näitlejad ning kõigile üllatuseks oskasid ka väga 

hästi laulda. 

Juba esinemise alguses üllatasid mängijad pealt-

vaatajaid sellega, et kui tavaliselt tulevad pillimehed  

lavale ja hakkavad mängima, siis nemad sisenesid saali 

uhket lugu mängides. Noormehed ei kasutanud ühtegi 

nooti ega noodipulti vaid esitasid kõiki pillilugusid ning 

laule peast. Lood olid lahedad ja pillid kõlasid võimsalt. 

Kontserdi lõpus saime kuulda väga tuntud laulu 

„Majakene mere ääres“. Vahva oli see, et noormehed   

valisid pealtvaatajate hulgast ühe tütarlapse ning    

püüdsid üksteise võidu just talle seda lugu väga ilusasti 

mängida. 

Tugeva aplausi järgi esinemise lõpus võib väita, et    

kontsert pakkus suure elamuse kõigile aulas olnutele. 

Meie läheksime meeleldi seda etendust veelkord         

vaatama. 

Ansambli „Brassical“ mängijate moto: „Kontserdil peab 

igal inimesel lõbus olema“ pidas paika. Esinejad lustisid 

nagu lapsed ning nakatasid sellega ka meid – pealtvaata-

jaid. 

Täname toreda kontserdi eest huvijuht Annikat, kelle 

eestvedamisel kontsert – etendus „Vasemasin“ meie kooli 

jõudis ning kooli direktorit, tänu kellele kontserti tasuta 

vaadata saime. 

Kristin Kooskora ja Karily Klaus 

7.a klassi õpilased 



Lk 3  

10.b klassi õppekäik Pähni looduskeskusse 

12. veebruaril külastas meie klass Pähni 

looduskeskust, mis asub Võrumaa, Haanja-

Karula puhkealal. Sõit sinna kestis umbes 

tund aega, ilm oli mõnusalt talvine. Maha 

oli just sadanud värske lumi. Kõige pealt 

saime tuttavaks looduskeskuse juhiga,    

Taavi Tatsiga. 

Taavi viis meid kurssi maja ajalooga       

(126 aastat vana), igas toas olid erinevad 

eksponaadid, näiteks saime tuttavaks vana-

aegsete kirjutusmasinatega, tutvusime    

liblikatega (Aasta liblikas 2016 – mustlaik-

apollo) ja saime teadmisi juurde risti-

puudest. Seejärel vaatasime iseseisvalt ringi 

ning siis suundusime teisele korrusele.    

Teisel korrusel avaldas mõju suur põdrapea 

topis, mis oli üsna hirmuäratav. 

Kui majaga saime tuttavaks, liikusime välja 

õpperajale. Meie matkajuht tutvustas meile 

ümbruses olevaid metsi, õpetas meile nippe 

ja trikke kuidas määrata mändide vanust ja 

kuidas nööri määrata järelkasvu hektari 

kohta. Saime teada ka fakti, et maailma 

kõrgeim harilik mänd asub siin samas     

Põlvamaal, Ootsipalu orus – kõrgusega 46,6 

meetrit, uhkel puul ka soliidne vanus –   

vähemalt 214 aastat. 

Lisaks nägime ära ka kurikuulsad kõlakojad 

ehk ruuporid (valiti ka Kultuuri Teoks 

2015), mis olid väga suured ja muljet-

avaldavad. Kolmemeetrise läbimõõduga 

hiidruuporid pakuvad teelistele kohta      

mõtisklemiseks ja omaette olemiseks. Meile 

andis nende külastamine väga suure       

elamuse.  

Lõpuks kui tagasi sooja majja jõudsime,    

olid kõik väsinud ja näljased. Istusime ühise 

perena pika laua taha, kus ootas meid     

leivaahjus valmistatud kodune leib ja      

õpetajate poolt sõbrapäeva kringel. Lisaks 

ka väga maitsev tee. Kõik nautisid kodu   

tehtud leiba väga. Tee soojendas kõiki seest 

poolt ja kringel tegi suu magusaks. Tuba oli 

soe, nautisime üksteise seltskonda. 

 

Kõht täis, tuju hea, lahkusime, tänades  

Taavit toreda päeva eest. 

Triin Mägi 

1.0b klassi õpilane 
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Abituuriumi loodusklass meenutab 

16. oktoobril, Põlva Ühisgümnaasiumi aastapäeva 

tähistamise eelsel päeval, pidasime loodus-

konverentsi. Konverentsil andsime ülevaate 10. ja 

11. klassi jooksul toimunud õppekäikudel õpitust ja 

mõningatest uurimistöödest. Konverentsi lõppedes 

deklareerisime ühehäälselt, et loodusklasside         

traditsiooni tuleb jätkata ka uues loodavas riigi-

gümnaasiumis.  

Sissejuhatuseks vaatasime üheskoos esitlust põhikooli 

ajal toimunud õppekäikudest ja laagritest. Muidugi   

ei olnud meie klassi koosseis siis päris sama, mis 

praegu, aga poolenisti sama oli see küll. Seejärel    

tutvustasid Birgit oma koerte dresseerimise ja Silver 

oma mesilaste alaseid uurimusi. Karin Orgulas      

kõneles Eesti Maaülikoolis valminud uurimusest 

“Lenduvate ühendite mõju hariliku männikärsaka 

(Hylobius abietis) orienteerumiskäitumisele” ja      

Tiina rääkis, kuidas ta Tartu Ülikoolis Inimese      

Immuunpuudulikkuse Viiruse kapsiidivaku 

ekspresseeris ja puhastas. Esimese teemaploki        

lõpetuseks pajatas Karin Kivisild õpingutest Eesti 

Maaülikooli loodusteaduste koolis ja esitles kodu    

lähedale rajatud matkarada. 

Teine teemaplokk oli meil gümnaasiumi jooksul     

toimunud õppekäikudest. Olime valmistanud ühise 

esitluse, mis sisaldas rikkalikult fotomaterjali ja 

emotsionaalseid meenutusi. Keegi ei soovinud         

esimeseks ettekandjaks olla, vist kardeti, et algus on 

raske ja seepärast pidi õpetaja rääkima kõige         

esimesest, seenemetsa viinud õppekäigust. Õhtuks sai 

laborilaudadele seatud 88 seeneliigist koosnev näitus 

ning kogu päeva tegevusi juhendas TÜ loodus-

muuseumi programmijuht Külli Kalamees-Pani.      

10. klassi sügisel toimus keskkonnaameti töötaja   

Helen Kivisilla juhendamisel õppekäik Vällamäele ja 

Hinni kanjonisse, seda kõige-kõige-kõigedest             

kubisevat retke aitas meenutada Martis. Sügisel  

veetsime 2 päeva Alam-Pedja looduskaitsealal        

Palupõhja looduskoolis, kus koos meiega toimetasid 

Alaska malamuut Astor koos peremees Robert 

Oetjeniga. Lisaks Palupõhja tavapärasele keskkonna-

sõbralikule majandamisele, sauna- ja lõkke-

programmile testisime Tartu Keskkonnahariduse 

Keskuse metoodik Helle Kondi juhendamisel ka    

vastloodud tahvelarvutite programmi Selli-Sillaotsa 

matkarajal ja kuulasime loodushelide lindistaja Veljo 

Runneli helindeid ja heietusi. Südamlik konverentsi-

ettekanne pärines Janetilt ja Sandralt. 

10. klassi kevadhooaeg algas meie jaoks linnulaulu-

tunniga Intsikurmu parkmetsas, juhendajaks taas 

Külli Kalamees-Pani Tartust. Kevade arenedes oli 

meil võimalus osaleda mitmel pikemal väljasõidul. 

Õppepäeva Vooremaale meenutasid Andre, Katrin ja 

Kärt. Meenutada oli nii mõndagi, lisaks omandatud 

teadmistele ja kogemustele ka suurepäraseid Luua 

Kõrgema Metsanduskooli õppejõude: Ell Tuvike,    

kellega koos tuhnisime mullas ja mullateaduses,    

Evelin Saarva, kes õpetas botaanika sugemetega   

ökoloogiat ja Vello Keppart, kelle õpetatud ökoloogia 

oli ornitoloogia sugemetega. Meeldejäävast õppe-

päevast meie oma maakonna kaunitesse paikadesse, 

Ilumetsa meteoriidikraatri, Rebasmäe allika, Piusa 

koobaste ja liivakarjääri ning Piusa jõel oleva Härma 

müüri juurde, olid ettekande teinud Leiki ja Kati,  

õppepäevast nimega “Kirde-Eesti ilu ja valu” aga   

Diana ja Tauri. Kirde-Eestis giidis meid Priit Orav, 

koos uitasime Narva tuhamägedel, Sinimägedes, 

Kukruse aherainemäel, saime osa Sillamäe linna,  

Toila Oru pargi, Valaste joa ja Saka mõisa pargi     

võludest ja valudest. 

11. klassi september algas kolme õppepäevaga        

Loode-Eestis ja selle olid konverentsil neile omase 

põhjalikkusega huviorbiiti võtnud Egne ja Sandra. 

Esimese päeva õpetajateks olid meile RMK töötaja 

Silja Silver, Nõva looduskeskus ja imeline Nõva rand 

laulva liivaga. Esimese päeva õhtul võttis õpetaja-

ameti üle Silma looduskeskuse juhataja Marko Valker 

ning Silma looduskaitseala. Teisel päeva hommiku-

poolikul õpetasid meid lisaks Marko Valkerile        

roostikuraja, Põõsaspea neeme ja Noarootsi poolsaare 

elurid. Lõuna paiku võttis õpetamise järje üle Matsalu 

loodusgiid Marje Loide, temaga kohtusime Penijõe 

külastuskeskuses, seilasime koos Kassari jõel ja     

öömaandusime Metsküla Algkoolis. Kolmanda päeva 

õpetajaks oil taas Marje, lisandusid Keemu rand,   

Pagaranna rannaniit, puisniit, Salevere Salumägi ja 

Puhtulaid. Õhtul õpetasid meid Kabli linnujaam,   

sealsed linnud ja Meelis Leivits. 

Varakevadel avanes meil ootamatu võimalus taas-

külastada Ida-Virumaad, kus meid Tallinna Tehnika-

ülikooli Ida-Virumaa Kolledzis kostitati lahkesti nii 

teadmiste kui ka kõige muu vajalikuga. Konverentsi-

meenutused sedapuhku Jakobilt. Järgmine ettekanne 

pärines Janelt ja Kristiinalt ning rääkis sellest, mida 

me Tallinnas õppisime. Pealinnas tutvusime loengu ja 

õpitubade vahendusel õppimisvõimalustega Tallinna 

Ülikoolis ja selle Ökoloogia Instituudis ning          

muuseumiekspositsioonidega vastavatud Eesti       

tervishoiumuuseumis ja Eesti loodusmuuseumis.   

Näitusel “Öised tiivulised” jagas õpetussõnu lahke 

moega giid Tiiu Liimets, kelle kutsel olime osa saanud 

ka merereisist uurimislaeval Salme. Meie kõige      

vesisemaid käike, milleks olid merereis TTÜ uurimis-

laeval Salme ja kanuumatk kodusel Ahja jõel, meenu-

tasid Gerdy ja Jane.  
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Kõige viimane õppekäik viis meid Põhja-Eestisse    

geoloogiaga tutvuma.  

Hardi ja Karl Kösta rääkisid sellest, kuidas Ants     

Talioja meile Tuhala karstiala tutvustas, kuidas 

uudistasime Paldiskis, Pakri pangal, Keila-Joal, 

Treppojal, Türisalu pangal, Kostivere karstialal         

ja Jägala joal. Kõik need paigad olid meile väga     

headeks õpetajateks. Meie kahe aasta jooksul         

toimunud õppekäike saatis pilvitu taevas ja päike. 

Alles viimase õppekäigu lõpus jagas loodus meiega 

veel ühte tarkust - Eestimaa looduses matkates tuleb 

vihmakeep ja kummikud käepärast hoida. 

Ettekanded kuulatud laulsime üheskoos meie kooli 

60 .  l e nnu  lo o dud  lo o dusk l ass i  l au lu 

https://www.youtube.com/watch?v=thii6d8VBMk   

S e e j ä r e l  i m e t l e s i m e  E e s t i m a a  k a a r t i 

http://kaart.delfi.ee//?bookmark=13746621f6a6f4e7d19

88ba87546874a, mis oli Egerti poolt lipukesi täis piki-

tud - iga lipuke tähistas meie poolt külastatud paika. 

Konverentsi lõpetuseks tegime ettepaneku jätkata 

loodusklasside traditsioone loodavas riigi-

gümnaasiumis. Meil oli gümnaasiumiaastate jooksul 

võimalus külastada väga eripalgelisi Eestimaa paiku, 

kus õppisime loodust tundma ja sellest hoolima. 

Oleme selle võimaluse eest tänulikud kõigile meie 

õpetajatele, kes meid õues õpetasid ja neile, kes meid 

õue õppima lubasid. Täname bussijuhte Tuuliku     

reisidest rahuliku meele ja oma kooli kokatädisid 

maitsvate piknikutoitude eest. Täname projektijuht 

Liia Roodest, kelle kirjutatud projektid rahastust  

leidsid. Meie eriline tänu kuulub oma koolile ja 

Keskkonnainvesteeringute Keskusele, kelle rahalisel 

toel õuesõppimine võimalikuks sai. Aitähh! 

12. loodusklassis on võimalik õppida valikainena    

rakendusbioloogiat. Kui meil said leivad-said          

küpsetatud, kapsad hapendatud, kurgid-seened      

marineeritud, moosid keedetud, liha suitsutatud ja 

õunad kuivatatud, oli kätte jõudnud 26. november ja 

me seadsime sammud ülikoolilinna suunas, et järgi 

vaadata, mida põnevat seal rakendusbioloogia      

valdkonnas tehakse. Esmalt viis buss meid TÜ Eesti 

Geenivaramusse, kus kuulsime teabejuht Annely    

Allikult, miks ja kuidas Eesti rahvalt DNA proove 

võeti. Edasi suunati meid biohoidla laborijuhataja 

Steveni valdustesse, kus nägime, kuidas neidsamu 

Eesti rahva DNA proove hoitakse ja vajadusel        

väljastatakse. Edasi viis buss meid TÜ Kliinikumi 

Ühendlaborisse, mida spetsialist Riin Tamm meile 

tutvustas. Tohutult palju masinaid, mis kõik justkui 

iseseisvalt igasuguste tähtsate analüüsidega          

hakkama said, ikka inimeste tervise hüvanguks.   

Järgnes loeng firma Icosageni teadusdirektor Meelis 

Kadajalt. Tema väitis, et on Partsi poiss, aga teadus, 

mida tema firmas tehakse, on küll maailmatasemel ja 

üsna keeruline. Tore, et ta keerulisest teadusest     

lihtsate sõnadega kõnelda mõistis ja päris uhke tunne 

oli hakkama saada tema küsimustele vastamisega. 

Päeva lõpus külastasime TÜ Kliinikumi Geneetika-

keskuse tsütogeneetika laborit. Kõik tsütogeneetikud 

peale Pille Tammuri olid laborist lahkunud, sest   

muidu ei oleks Põlva lapsed ära mahtunud. Pille 

Tammurilt kuulsime kromosoomide, pärilike haiguste 

ja nende diagnostika kohta. Jutt kuulatud, saime   

istuda päris mikroskoopide taha ning asuda päris  

kromosoome vaatama ja loendama.  

Ootame põnevusega 63. lennu loodusklassi kõige    

viimast looduslaagrit Palupõhja looduskoolis. 

12.b klassi õpilased ja klassijuhataja Urve Lehestik 

TOREkad arutlesid ringitundides tõsistel teemadel 

Märtsikuu TORE ringitunnid olid 

vaatamata keerulistele teemadele 

väga asjalikud. Loomulikult olid 

kasutusel mängulised meetodid, 

kuid tava-pärasest rohkem mõtteid 

jõudis TOREdatele plakatitele ja 

toimus põhjalikke analüüse. 

3. ja 10. märtsi tundide teemaks oli 

„Kiusamine ja  kiusamiskäitumine“. Kuna meie, juhenda-

jate jaoks oli see teema väga oluline, siis otsustasime  

jagada teema kahe tunni peale, eesmärgiga panna noored 

rohkem rääkima ja arutlema. Soovitas ju ka meie        

koolitaja Ele supervisioonil üks teema jaotada mitme  

tunni  peale, kui tundub, et see on oluline ja vajaks     

põhjalikumat käsitlemist. Esimene tund kulus kiusamise      

defineerimisele: igaüks sai kirjutada paberile ühe näite – 

kiusamisjuhtumi - ning me kõik üheskoos arutasime, kas 

see on kiusamine või mitte.  

Järgmine ringitund kulus TOREkatel seniste kogemuste 

ja isiklike suhtumiste väljendamisele, ikka kiusamise 

teemal.  

Selgus, et paraku on ühel või teisel viisil kõik TOREkad 

kiusamisega kokku puutunud ning oli väga oluline  

nendest olukordadest rääkida, lahendusi leida ja saada 

julgust tulevikus kiusamisele reageerida. 

Märtsikuusse jäi veel üks tõsine TOREtund peal-

kirjaga „Internetiturvalisus“. Selle teemaga juhtus   

samuti, et TOREkatel oli rohkem öelda kui ühe        

tunni sisse mahtus. Nimelt läks internetiturvalisuse 

teemalise koomiksi valmistamine nii põhjalikuks, et 

analüüsi poolega tuleb ka mõnes järgnevas tunnis    

tegeleda. Sest tänapäeva muutuvas maailmas ei pääse 

emotsionaalse intelligentsuse ja sotsiaalsete oskuste 

kõrval mööda digitaalsest kirjaoskusest.  

Meil on hea meel, et meie kooli TOREkad on saanud 

julguse ja tahtmise olulistel teemadel arutleda. Ja seda 

ei tehta niisama möödaminnes, vaid TOREle ise-

loomuliku entusiasmi, põhjalikkuse ja rõõmuga. 

TOREkad jätkavad oma tegemisi ja üsna pea saavad 

tublimad juba tunnistuse.  

TORE juhendajad Monika ja Veronika 

https://www.youtube.com/watch?v=thii6d8VBMk
http://kaart.delfi.ee/?bookmark=13746621f6a6f4e7d1988ba87546874a
http://kaart.delfi.ee/?bookmark=13746621f6a6f4e7d1988ba87546874a
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Scrabbl’e mängu kiituseks 

Kes mängivad sõnamängu, arendavad oma sõnavara. 

Sõnamäng õpetab strateegilist planeerimist: kuidas 

laduda sõna, mis annab enim punkte. 

Sõnamäng muudab tähelepanelikuks: oma ja ka teiste 

punkte tuleb osata lugeda! 

Koostööoskus areneb. 

Ennekõike on see väga lõbus! 

Meie koolis toimusid 17. märtsil emakeelenädala raames 

teist korda Scrabble´ võistlused Merle Pintsoni ja Maia 

Punaku juhatusel. Algas see ikka reeglite kokku-

leppimise ja meeldetuletamisega, sest tegemist on nii 

paindliku mänguga, mida iga huviline võib just nii      

korraldada, nagu ise soovib. Võistlemiseks vajame siiski 

ühist arusaama. Oleme aluseks võtnud vabariikliku 

võistluse kokkulepped. 

Põhireeglid: 

Sõnu laotakse ülevalt alla ja vasakult paremale (nagu 

ristsõnades); 

Mitut sõna üksteise järel ritta või päris kõrvuti laduda 

ei tohi, kui ei moodustu uus sõna; 

Kõiki eesti keeles olevaid tegusõna- ja käändsõna-

vorme tohib kasutada. 

Seekord kasutasime 

ka ajalimiiti: kõik 

lauad, mille juures 

osales neli mängijat, 

ladusid sõnu 30     

minutit, seejärel    

j ä t k a s i d  k o l m        

edukamat neljast.  

Kokku mängisime 

kolm mängu ja juba 

selgusidki parimad: 

 

6. klass: Patric Kurvits 

9. klass: Märt Pilliroog 

10.klass: Kristi Virks 

11. klass: Anna-Liisa Viljat 

12. klass: Kati Toomes 

Kõigile head harjutamist järgmise aasta          

võistluseks! 

Maia Punak 

Raamatute tundmise mäng 

Nädal aega enne emakeelepäeva (14. märts) oli Põlva 

ÜG kooliperel võimalik mängida raamatute otsimise 

mängu. 4. märtsil anti Stuudiumi kaudu ülesanne. 

Kirjas olid erinevatest raamatutest katkendid. Nende 

katkendite põhjal oli vaja otsustada, mis raamatuga on 

tegemist ja kes on raamatu autor. Lisaks oli vaja     

raamatu kohta midagi kirjutada, mis annaks märku, 

et seda raamatut on ka loetud. Vastamiseks võis     

kasutada igasugust abi. Tegemist oligi mänguga,     

mis pakkus elamust ja ahhaa-efekti. Ülesanne oli 

koostatud nii, et vastata võisid kõik. 

Kõige noorem vastaja oli 4. klassist. Kõige rohkem  

vastuseid tuli 7.-9. klassi õpilaste hulgast. Kõige     

rohkem punkte teenis õpetaja Urve Lehestik. 

Kohad jagunesid järgmiselt: 

4.-6. klass 

1. koht Katleen Schmeiman 5.b 

2. koht Evely Ostrov 6.b 

3. koht Karolina Kets 4.a 

7. – 9. klass 

1. koht  Indra Liz Nemvalts 7.b 

2. koht Helina Inno 8.a 

3. koht Johanna Johanson 7.a 

10.-12. klass 

1. koht Mirjam Juhandi 11.b 

 

Õpetajad 

koht Urve Lehestik 

koht Maie Karakatš 

koht Merle Pintson 

 

Üks näide meeldetuletuseks mängust: 

Kui ütlete suurtele inimestele: „Nägin ilusat         

punasest telliskivist maja, millel olid kurerehad 

akendel ja tuvid katusel…“, siis ei suuda nad kuidagi 

seda maja ette kujutada. Neile tuleb öelda: „Nägin 

saja tuhande frangist maja.“  Siis nad hüüavad: „Oi, 

kui ilus!“   Antoine de Saint-Exupéry „Väike prints“. 

Mängust osavõtt ei olnud eriti rohke. 

Tagasisidena öeldi, et unustati ära, et Stuudiumi ei 

loeta. Need, kes mängisid, leidsid, et oli väga        

huvitav. Mängu mängijaid oli tegelikult rohkem. 

Kõik ei saatnud vastuseid ära. 

Mängu koostaja Lea Parder 
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Algklasside toimetusi 

Algklasside maleturniir 

Juba kolmandat aastat tegutseb meie koolis algklasside malering. 4. aprillil toimunud traditsiooniline male-

turniir oli veidi erilisem. On ju Paul Kerese auks maleaasta. Seepärast ei selgitanud me välja üldvõitjat, vaid 

pöörasime tähelepanu sellele, et võimalikult paljud õpilased saaksid proovile panna aasta jooksul omandatud 

oskused ning õppida midagi uut. Esimese klassi õpilastele oli see päris esimene võistlemiskogemus. Male-

õpetaja Viktor Kassi juhtimisel oli õpetlik ja huvitav pärastlõuna.  

1.-4. klasside õpilased lugesid Julius Oro luulet 

16. märtsil möödus 115 aastat lastekirjanik 

Julius Oro (Julius Oengo) sünnist. Emakeele-

nädalal toimusid igas klassis raamatukogu-

tunnid. Aitäh meie kooliraamatukogu         

juhatajale Anne Ojastele, kes tutvustas      

kirjaniku eluteed ning loomingut. Juhataja 

oli hankinud maakonna teistest kogudest 

puuduva hulga raamatuid juurde, nii et iga 

õpilane sai ise lehitseda luuleraamatut ning 

otsida endale meeldivad värsiread. Hiljem 

õpiti need pähe ning esitati klassides. Igast 

klassist valiti kolm või neli etlejat luule-

päevale.  

6. aprillil kogunetigi ühiselt aulasse.           

Külaliseks oli raamatukogujuhataja, kes    

rõõmustas, et lapsed loevad luulet. Ta tõi  

esile, kui kindlalt ja julgelt õpilased esinesid 

ning jagas asjalikke näpunäiteid. Külalisel oli 

hea meel, et siit on sirgumas tulevasi etlejaid 

luulekonkursile „Tahan sulle öelda…“.  

Tore on mõelda, et iga algklassiõpilane teab 

nüüd peast vähemalt ühte Oro luuletust. 

Suur tänu klassiõpetajatele õpilaste           

juhendamise eest.  

Ester Kalder 

algklasside ainekomisjoni juhataja 


