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18. märtsil toimus vabariiklik etluskonkursil „Ellen Niiduga Midrimaal“. 

Põlva ÜG 2.b klassi õpilane Sireli Salum saavutas oma vanuseastmes II koha, juhendaja Katrin Veskioja.  

6.b klassi õpilane Jessike Koort saavutas III koha, juhendaja Annely Hindrikson. 

Vabariiklikul etluskonkursil edukalt esinenud õpilasi: 

7. klasside inglise keele olümpiaadil edukalt esinenud õpilasi: 

26. märtsil toimus Põlva Ühisgümnaasiumis Põlva- ja Võrumaa pranglimise finaalvõistlus.  

1.-3. klasside arvestuses saavutas Hendrik Kink (2.b klass) 11. koha kogudes 5158 punkti. 10.-12. klasside ja 

täiskasvanute arvestuses saavutas Põlva ÜG õpetaja Tiina Saago 7. koha, tema punktisumma oli 12538.  

Põlva– ja Võrumaa pranglimise finaalvõistlusel esinenud õpilasi ja õpetajaid: 

27. märtsil toimus Põlva keskkoolis Põlvamaa 7.-8. klasside saksa keele olümpiaad.  

Põlva ÜG õpilastest saavutas 7. klasside arvestuses René-Kristjan Jüriöö II koha ja Triin Mirjam Tark 5. koha.  

8. klasside arvestuses saavutas Mihkel Kurvits II koha ja Robert Kannik III koha. 

Õpilasi juhendasid õpetajad Ulvi Musting, Maive Zolgo ja Tiina Villako. 

2. aprillil toimusid Räpinas Põlva maakonna minivõrkpalli meistrivõistlused. 

Maakonna meistrid minivõrkpallis on Põlva ÜG 6. klassi õpilased Laura Nagel, Vanessa Varend, Karmen 

Zeiger, Kerli Rand, Grete Aust, Regle Raadik. Õpilasi juhendas  õpetaja Karin Vassil. 

Põlva maakonna koolide 3.-4. klasside viktoriinisarjas ―Tea ja tunne‖ edukalt esinenud õpilasi: 

5. aprillil 2013 toimus Põlva Keskkoolis Põlva maakonna koolide 3.-4. klasside õpilaste viktoriinisari „Tea ja 

tunne“  teemal „Säästev eluviis“. Põlva ÜG võistkond saavutas III koha. Võistkonda kuulusid  Priit Luuk-

Luuken (3.a klass), Triinu Vijar (3.b klass), Kerten Matto ja Anete Saar (mõlemad 4. klass). Õpilasi juhendasid 

Hedvi Rebane, Maili Kaupmees ja Ester Kalder. 

võistlusel ―Tähelepanu, Start!‖ edukalt esinenud õpilasi: 

Põlva Ühisgümnaasiumi võistkond võistles 4. aprill Viljandis toimunud võistlusel „Tähelepanu, start!“. Pool-

finaalis sai meie kooli võistkonna 12. koha. Võistkonda kuulusid: 

Birgit Rammo, Mia Kristin Prozes, Marie Helena Luude, Kevin Tühis, Randel Matthias Lepp, Indrek Nemvalts 

(2. klass); 

Samanta Suitsik, Melissa Turba, Aleksandra Must, Markus Villako, Mihkel Maspanov, Priit Luuk-Luuken, 

Markus Lina, Ken Martti Holber, Erki–Erik Kaupmees (3. klass); 

Indra Liz Nemvalts, Johanna Laanoja, Hanna Lora Traagel (4. klass); 

Karoli Villako, Maarja Kongi, Kairiin Märtson, Sten Naruson, Ruben Pütt, Karol-Ari Krimses (5. klass). 

Õpetaja Ulvi Musting. 

Põlva maakonna koolide 6.-9. klasside tüdrukute korvpalli võistlustel edukalt esinenud õpilasi: 

11. aprillil toimus  Põlva maakonna 6. – 9. klasside tüdrukute korvpalli võistlused. Meie tüdrukud saavutasid  

II koha. Võistkonnas mängisid Rutt Kahre, Selma Rein, Tuuli Ilus, Greete Märtson, Teele Utsal, Anhelika 

Lodeson, Maarja Kongi, Laura Noormets, Gendra Vahtra. 

15. märtsil toimus maakondlik 7. klasside inglise keele olümpiaad. Martti Lusti saavutas olümpiaadil 5. koha 

ning Triin Mirjam Tark jäi jagama 8.-9. kohta. Õpilasi juhendasid õpetajad Viive Lätt ja Ülle Sarapik. 
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Reis Iirimaale 

Alustasime oma reisi Iirimaale 16. märtsil kell 15.00 

Mesikäpa halli juurest. Tellitud bussiga sõitsime 

Tallinna lennujaama ning bussisõit läks üldse väga 

kiiresti. Kõik olid väga ärevil ja ootasid juba lennuki 

peale minemist. Meie lennuk Iirimaale väljus 20:25. 

Need, kes akna all istusid, said nautida all linna-

tulede sära, mis oli tõeliselt ilus ja kaunis. Iirimaale 

jõudes võttis meid vastu külm ja tuuline ilm, otsisi-

me kiirelt oma bussi üles ja sõitsi-

me hotelli. Hotelli jõudes ei jäänud 

me aga istuma, sest kõhud oli   

tühjad ning lähedal asuv 

McDonald's täitus kiiresti meie 

reisiseltskonnaga. 

Teisipäeval, 17. märtsil ootas meid 

ees tihe päev. Äratus oli varajane, 

kõhu sõime täis hotellis ning juba 

pool kaheksa liikusime bussi-

peatusse. Iirimaal tuleb bussi    

hääletada ning kui tahad maha 

minna, pead stopp nuppu vajuta-

ma. Meie hotell asus Swordsis ning 

Dublinisse sõitsime kuskil 30-40 

minutit. Dublinisse jõudes polnud 

ilm ikka veel paremaks läinud, 

muudkui ladistas vihma aga see 

meid ei heidutanud. Sõitsime     

tellitud bussi ja toreda giidiga Wicklow mägedesse. 

See oli väga huvitav tuur, kus meie giid ohtralt infot 

jagas. Kui me bussiga muudkui kõrgemale sõitsime, 

siis inimesi nii palju ei kohanudki, ainult lambad 

olid igal pool. Wicklow mägedes saime uudistamiseks 

palju aega, kui aga aeg hakkas otsa saama, sõitsime 

Kilkenny'sse. Seal saime pausi söömiseks ning kes 

tahtis sai St.Patricku päeva 

paraadi ka vaadata. Giid tegi 

meile taas linnatuuri, samuti 

saime kirikus käia. Päev koos 

giidiga venis päris pikaks ning 

kui me taas Dublinisse jõudsi-

me, otsustasime hotelli sõita. 

18. märtsil sõitsime taas  

hommikul Dublinisse ning 

käisime linna peal ja 

Dublinias. Dublinia on üks 

väga huvitav muuseum, kus 

oli näitus viikingitest ja      

arheoloogide tööpõldu nägime 

samuti. Kui kultuurne osa 

lõppes siis saime vaba aega 

O'Connelli tänavale, mis on 

Dublinis tähtsamaid kauban-

dustänavaid. Saime osta suve-

niire, riideid ja ehteid. Igaüks 

leidis midagi endale! Peale suurt poodlemist sõitsime 

hotelli ning oligi meie viimane õhtu Iirimaal. Aeg läks 

ikka väga kiiresti! 

Viimasel päeval, 19. märtsil läksid veel mõned        

poodidesse ning mõned logelesid ja magasid. Kell 12 

lahkusime hotellist ja sõitsime lennujaama. Oli väga 

tore reis ning väga kurb oli lahkuda, sest oleks      

tahtnud veel kauemaks jääda! 

Reisil käisid 11.c, 9.c, 10.c ja 9.b õpilased. Õpetajatest 

olid kaasas Florika Kolbakova ja Ülle Sarapik. 

Kaari Kallas 

11.c klassi õpilane 



Lk 3  

Projektikohtumine Hollandis 

Saabusime Hollandisse 2. märtsi hilisõhtul, vahetus-

pered olid meid plakatitega lennujaamas vastu     

võtmas. Tutvusime perekonnaga ja sõitsime igaüks 

oma koju. Järgnesid üsna sisutihedad päevad. Püha-

päeval käisime rongiga Utrechtis, see oli hea võima-

lus vahetusõpilastega tutvumiseks. Esmaspäevast 

algas kool, kus meile korraldati orienteerumismäng 

Zaltbommelis. Ängu mõte oli selles, et me saaks tut-

vuda nende endi kodulinnaga ja õppida selle linna 

ajalugu. Teisipäeval käisime linnas nimega Bosch, 

kus tutvusime Hieronymus Bosch’i muuseumiga, 

karnevalimuuseumiga ja St Jan’s katedraaliga.   

Peale seda käisime Sportiumis, kus saime valida 

squashi mängimise ja veepargi vahel. Kolmapäeval 

oli meil taas kool, kus jaotati meid töötubadesse. 

Töötubade teemadeks olid näiteks ajalugu, supertoit, 

majandus, kehaline kasvatus ja meedia. Õhtu-

poolikul toimus koolimajas mängude-võistluste õhtu, 

mis oli igati lõbus. Neljapäevane päev möödus meil 

Amsterdamis, kus avastasime linna, käisime paadi-

reisil ja shoppasime. Reedel jätkasime koolis töö-

tubadega ja omade projektidega, mida hiljem ka  

esitlesime. Õhtuti sõime me alati kellegi 

juures õhtust ja veetsime lõbusalt aega. 

Laupäeval käisime puukinga meistri      

juures, kus saime aimu puukingade valmis-

tamisest ja ajaloost. Hiljem avanes võima-

lus ise puuking maalida, mille saime endale 

mälestuseks. Nädal möödus väga kiiresti ja 

lahkumine oli raske. Olime selle lühikese 

ajaga tõeliselt lähedasteks saanud ja meil 

on hea meel majutada neid 6.-13. aprillil 

enda juures Eestis. See projektikohtumine 

oli üks väga lõbus kogemus, mis jääb pikaks 

meelde. 

Jessika Roger ja Kadi Kaarsalu 

11.c klassi õpilased 
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Koolikiusamine—müüdid ja tegelikkus 

Mulle meenub oma kooliajast,  

kuidas klassikaaslased kiusasid 

endast pisemat poissi. Panid ta 

mõneks ajaks kappi kinni, togisid 

– ja seda alati valju naeru saatel. 

Mõnele kõrvalisele võis see paista 

naljatamisena, ka kiusatav poiss 

püüdis läbi valu juhtunut naljaks 

keerata. Pääsenuna kiusajate 

käest, võis teda näha nutmas – asi 

oli naljast kaugel. Probleemiga ei 

tegelenud keegi, sest koolis      

puudus psühholoog, kooliarst, ka 

politseid ei kutsutud kooli asja 

lahendama. Olukord lahenes alles 

ajapikku, kui saadi vanemaks, 

targemaks, paranes omavaheline 

suhtlus ning klassis valitses taas 

sõbralik õhkkond. 

Sarnaseid juhtumeid võib leida 

pea igast koolist ning sageli ei  

oska või taha keegi mõistagi, et 

tegu on tõsimeeli koolikiusamise 

ja mitte naljateoga.  

Millised on põhilised müüdid   

koolikiusamisest ja milline       

tegelikkus?  

Kas ainuke lahendus kooli-

kiusamisest pääsemiseks ongi 

vaid vanemaks ja targemaks     

saamine?  

Müüt: koolivägivald leiab aset 

siis, kui kedagi kooli territooriumil 

pekstakse. 

Tegelikkus: koolivägivald ei ole 

ainult peksmine. Füüsiliselt võib 

see tähendada näiteks löömist ja 

tõukamist, psühholoogiliselt aga 

sõimamist, narrimist, ähvarda-

mist, väljapressimist. Lisaks    

kuulub kiusamise alla ka kaas-

õpilase pahatahtlik grupist välja-

arvamine, tõrjumine, grimassita-

mine, ignoreerimine, teksti ja   

piltidega alandamine ning mõnita-

mine. 

Müüt: kiusatav on ise selles    

süüdi, et teda kiusatakse. 

Tegelikkus: enamjaolt satuvad 

kiusamise ohvriks need, kes     

teistest mingil moel erinevad.   

Olgu selleks siis välimus, iseloom 

või mõni muu tegur. Kiusaja leiab 

vajadusel alati põhjuse, miks    

kellelegi liiga teha ning seejuures 

ei anna ta endale aru, et kiusatav 

ise oma seisu või olemuse          

parandamiseks midagi ette võtta 

ei saa. Kindlasti ei ole kooli-

kiusamine ühelgi juhul õigustatud 

ega põhjendatud. 

Müüt: kiusaja on pärit probleem-

sest perest ning kodused problee-

mid elab ta välja koolis, kaas-

õpilaste peal. 

Tegelikkus: sageli on kiusajaks 

just korralikust perest ja küllaltki 

hea õpiedukusega nooruk. Enam-

jaolt on nende näol tegu oskuslike 

manipuleerijatega, kes võivad  

ühtedele olla parimaks sõbraks, 

teistele jõhkraks tagakiusajaks. 

Ässitades teisi kiusamisele, jäävad 

nad ise sageli süüst puhtaks ja 

arvavad ekslikult, et nad ei olegi 

kellelegi midagi halba teinud. 

Müüt: teiste kiusamine on lahe ja 

naljakas. 

Tegelikkus: kellegi tagakiusami-

ses ei ole midagi lahedat või     

naljakat – see on seaduserikkumi-

ne. Igasugune vägivald, ka     

psühholoogiline, on seadusega 

keelatud ning seadusega pahuk-

sisse minejat ootab ees karm    

karistus. Alaealise saab politsei 

suunata komisjoni, kus talle    

määratakse sobilik mõjutus-

vahend. Tõsisemate juhtumite 

korral võib asja hakata arutama 

juba kohtunik.  

 

Noorsoopolitseinikuna olen oma 

töös seisnud sageli silmitsi olu-

kordadega, kus noored ei taju, et 

nende „mäng“ ja „nali“ üle piiri 

lähevad. Meenub juhtum, kui    

poisid mängisid vahetunnis lume-

sõda ning loopisid lumekuule ühe 

klassikaaslase pihta. Vaatamata 

sellele, et lumekuulidega pihta-

saanu palus häälekalt enda kiusa-

mine lõpetada, ei teinud teised 

suures lumesõjahoos seda kuulma-

gi. Sel ajal, kui teistel lõbu jätkus, 

olid poisi silmad juba pisarates, ta 

tundis alandatust ja pahameelt 

kaasõpilaste julma käitumise osas. 

Ent kool peab olema kohaks, kus 

kõik õpilased heameelega käivad 

ja end hästi tunnevad. Selleks  

tuleb kõigil anda oma panus, et 

koolikeskkond oleks turvalisem 

ning õhkkond sõbralik.  

Sageli on just kaasõpilased sekku-

nud erinevatesse kiusamis-

juhtumitesse, abistanud abivajajat 

ja lõpetanud seeläbi tarbetu vaenu 

kiusatava suhtes. Parima panuse 

koolikiusamise vähendamiseks 

saab mõistagi anda kiusaja ise. 

Olles kaaslaste vastu sõbralik ja 

lugupidav, õpid ka endast lugu 

pidama. Ära tee teistele seda,   

mida sa ei taha, et sulle tehtaks 

ning ära riku oma noorusaega ära 

seaduserikkumise eest saadud 

karistusega. 

Kui oled koolikiusamise ohver või 

näed kiusamist pealt, ära jää oma 

murega üksi. Anna juhtunust 

kindlasti teada oma vanematele, 

õpetajale, sotsiaalpedagoogile,  

mõnele usaldusväärsele täiskasva-

nule või otsejoones politseile.     

Nõu saad küsida ka veebi-

konstaablitelt, lasteabi telefonilt 

116111 või veebileheküljelt 

www.lasteabi.ee. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kersti Raiküla 

Lõuna prefektuuri noorsoopolitseinik 

http://www.lasteabi.ee
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Priiuse põlistumise päev 

„Eestimaal on tore olla, 

see on minu sünnimaa. 

Kaugelt mõnus koju tulla, 

sest ta ilus, vaba maa…“ 
 

Nii laulsid 27. märtsil aulas 1.-4. klasside õpila-

sed omaloodud regilaulu. Eeslauljaks muusika-

õpetaja Ulvi Pern, kelle õhutusel laul valmiski.  

Sel ainulaadsel hommikul algas koolipäev teisiti 

kui tavaliselt. Kõlas Eesti Vabariigi hümn nagu 

paljudes teisteski koolides Eestimaa eri paigus. 

Püüdsime leida vastust, mis on Eesti. Üheskoos 

jõudsime järelduseni, et Eesti – see on eelkõige 

inimesed, kes siin elavad. Eestimaa homse näo 

kujundavad ka need õpilased, kes hetkel saalis 

õlg-õla kõrval laulsid. Tähtsaimaks etteasteks 

kujuneski oma laul. 
 

„… Eesti on küll väike maa, 

kuid hoiame ta vabana. 

ELAGU EESTIMAA!“  
 

Ester Kalder 

Algõpetuse ainekomisjoni juhataja 

Mõtteid vabariiklikust bioloogiaolümpiaadist 

9.-10. märtsil avanes mul võima-

lus osaleda vabariiklikul bioloogia-

olümpiaadil, mis toimus Tartu 

Ülikooli õppehoonetes. Samas va-

nusegrupis võistlesid õpilased 10.-

12. klassini, mistõttu konkurents 

oli suhteliselt tihe ja palju oli neid, 

kes on vabariiklikul olümpiaadil 

„vanad tegijad“. Minu jaoks oli see 

aga esmakordne osavõtt, mida 

saaks võrrelda tundmatus kohas 

vettehüppamisega. 

Olümpiaadi esimesel päeval toi-

musid praktilised tegevused, mis 

kestsid hilisõhtuni. Sel aastal tuli 

võistlejatel osaleda 4 praktikumis, 

mis kõik nõudsid suurt keskendu-

mist ja täpsust – mikrobioloogias, 

botaanikas, zooloogias ja esma-

kordselt bioinformaatikas. Kuigi 

bioinformaatikat oli ka korraldaja-

te poolt kõige keerukamaks prak-

tikumiks peetud, sest õpilastel oli 

vaja arvutis disainida vastavate 

programmide abil DNA süteesiks 

vajalikud praimerid nii, et oleks 

võimalik teha rinnavähi avastami-

seks olulist geenitesti, osutusid 

osavõtjate tulemused aga oodatust 

veelgi kehvemaks. Seetõttu lõpp-

konverentsil toodi ühe lahenduse-

na välja bioinformaatika algtead-

misi jagava kursuse sissetoomine 

gümnaasiumi õppekavasse, mis 

esialgu näib olevat küll mõtte ta-

sandil. 

Teine probleem koorus välja seo-

ses botaanika praktikumiga, kus 

oli ülesandeks taimede määrami-

ne. Selgus, et gümnasistid ei oska 

kasutada taimemäärajat, sest ena-

mikes koolides pole neid olemaski. 

Ka õpilaste taimemääramisoskus-

te parandamiseks pakuti lahendu-

sena välja sellelaadse kursuse sis-

setoomist gümnaasiumiõppesse. 

Tundub, et meie koolis on asjad 

päris head, sest loodusklassidel on 

õp Maie käe all neid teadmisi ko-

gutud - 10. klassi praktikumides 

tegeldakse taimede määramise ja 

herbariseerimisega. Botaanika 

praktikumis saingi enda kõige pa-

rema tulemuse – 8. koht 50 osaleja 

seas on ikka päris rõõmustav! 

Teisel päeval toimus kaheosaline 

teooriavoor. Kuna kõik küsimused 

olid ülimalt keerulised, siis nende 

süvitsi  läbi töötamiseks ei jätku-

nud kuidagi aega. Selles seisneski 

suures osas teooriavooru konks.  

Esialgu võib tunduda, et kokku-

võttes 30. koht 50 õpilase seas pole 

nagu midagi erilist, kuid ise olen 

küll väga rahul, sest kõrgemal ta-

semel bioloogiat olen õppinud ju 

ainult pool aastat ja seega 

tre fne l laste le  ja Tal l inna 

reaalikatele ning kaheteistküm-

nendikele pole ju mingi häbi kao-

tada. Tahaksingi kaasõpilastele 

südamele panna, et nad kergekäe-

liselt ei loobuks olümpiaadidel 

osalemast, sest täiesti hindamatu 

väärtusega on kahe päeva jooksul 

saadud kogemused ja teadmised, 

kõik see, millega koolitunnis kok-

ku ei puutu. 

Nii et – olümpiaadideni! 

Katrin Pent 

11.b klassi õpilane 
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Päev Tartus 

Üle pika aja avanes võimalus ka 

meil, 12.a klassi õpilastel, käia    

väikesel õppekäigul. Toimus see küll 

kõigest Tartus, kuid emotsioone  

jätkus meil kauemaks. 

Esmalt külastasime A Le Coq’i    

tehast. Ringkäik algas tootmis-

hoonest, kus nägime, kuidas valmib 

õlu ning millise moodsa tehnikaga 

seda kogu protsessi kontrollitakse, 

et hea maitse ikka tarbijateni viia. 

Meie üllatuseks oli püttide suurus, 

kus õlut hoitakse. Seista ligi 19 

meetri kõrgusel, võttis nii mõnelgi 

jalad nõrgaks. 

Edasi saime näha, kuidas joogid 

pudelisse saavad. Müra ruumis oli 

küll suur, kuid vaade oli huvitav 

ning pakkus elamusi pikkadeks mi-

nutiteks. Nägime kuidas pudeleid 

kontrollitakse, sildistatakse ning 

villitakse. Ja valmis ta saigi! 

Peale moodsaid lahendusi, liikusime 

ajas tagasi-meile tutvustati vanu 

tootmistehnikaid. Üheks põnevai-

maks protsessiks oli see, kuidas  

vanasti linnast kuivatati. Linnast 

kuivatati ruumis, mis läbis mitut 

korrust. All oli ahi ning kuna soe 

õhk tõuseb üles, siis nõnda pandigi 

linnas kõrgemale kuivama. 

Lisaks kuulsime ka üleüldse A Le 

Coq’i ajaloost, kuidas see oma nime 

sai ja palju muud.  

Lõpuks jõudis kätte ka kauaoodatud 

hetk, mil saime minna ja degusteeri-

da A Le Coq’i poolt pakutavaid    

tooteid, saime pikast jalutuskäigust 

puhata ja omavahel muljeid vaheta-

da. 

Teiseks külastuspaigaks oli 

Tõravere observatooriumi. Tõra-

verest saime teada seda, et just seal 

asub Tartu parim ilmaennustus-

jaam. Kõige täpsem! Lisaks näidati 

meile uhket Lagle Israeli mosaiiki, 

mis võtab lihtsalt kokku kogu meie 

taeva koos tähemärkidega. Liikusi-

me edasi, et näha observatooriumi 

suurimat teleskoopi. Kahjuks ilm 

meid ei soosinud ja seekord taevast 

imetleda ei saanud, kuid vähemalt 

nägime, kuidas kogu see süsteem 

liikuma panna ja millises ruumis 

üldse suuri astronoomilisi avastusi 

tehakse.  

Kokkuvõtteks võin öelda, et päev oli 

teadmisterohke ning mõnus vahel-

dus rohkele õppimisele. Kogesime 

nii füüsikalisi nähtusi kuid saime 

tunda ka ajaloo hõngu. Seda kõike, 

kõigest Tartus ! 

Katre Tamm 
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