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Direktor kiidab
kirjanduslikus otsimismängus edukalt osalenud õpilasi:
Põlva ÜG õpilased võtsid edukalt osa Põlva Keskraamatukogu lasteosakonnas toimunud kirjanduslikust
otsimismängust „Kriminaalsed päevad raamatukogus“. Kõige nutikam lahendaja ehk võistluse võitja on Robin
Heinsoo (4.a klass). Nutikaks lahendajaks tunnistati Elon Holger Vaab (4.b klass), Kelli Nurm ja Laura-Liis
Kütt (mõlemad 7.b klassist).
vabariiklikel olümpiaadidel edukalt osalenud õpilasi:
Ajaloo vabariiklikul olümpiaadil sai Joonas-Dein Plakso (12.a klass) 25-27. koha. Juhendaja Liia Vijand.
Triin Mirjam Tark (8.a klass) saavutas vabariiklikul emakeeleolümpiaadil 13. koha. Juhendaja Lea Parder.
Majandusõpetuse vabariiklikul olümpiaadil sai Liisi Kolpakov (11.a klass) 34. koha. Juhendaja Kaia Tamm.
Vene keele vabariiklikul olümpiaadil sai Siim Rässa (12.b klass) 28. koha. Juhendaja Laine Kippari.
Loodusteaduste olümpiaadil sai Triin Mirjam Tark (8.a klass) 21. koha.
Maakondlikul 7. klasside inglise keele olümpiaadil edukalt osalenud õpilasi:
28. märtsil toimus Tilsi Põhikoolis maakondlik inglise keele olümpiaad 7. klassidele.
Põlva ÜG õpilastest jäi 4.-5. kohta jagama Mark Robin Kalder (7.c klass), 7. koha sai Joosep Miina (7.a klass),
9.-10. kohta jagas Gerrit Teos (7.a klass). Õpilasi valmistasid olümpiaadiks ette õpetajad Florika Kolbakova,
Tiit Rästa ja Siiri Joosep.
Põlvamaa kooliteatrite festivalil edukalt osalenud õpilasi:
Põhikooli näitering saavutas Põlvamaa kooliteatrite festivalil lavastusega „Geeniuse päevik" parimat trupi auhinna. Žürii lisatunnustuse pallipoisi rolli eest sai Tanel Marran. Põlva Ühisgümnaasiumi näitetrupp esindab
Põlva maakonda 25.-26. aprillil Palal toimuval kooliteatrite riigifestivalil. Näiteringi juhendaja on õpetaja Maia
Punak.
Isamaalise omaloomingu konkursil edukalt osalenud õpilasi:
14. märtsil tähistati emakeelepäeva ja autasustati Isamaalise omaloomingu konkursi võitjaid pidulikul aktusel
Orava Põhikoolis. Konkursil osales kokku 11 kooli ning võistlusele saadeti 56 joonistust, 55 luuletust ja 5
esseed.
Gümnaasiumiõpilaste essee kategoorias tunnistati parimaks Maryo Lanno (11.c klass). Luuletuste
kategoorias saavutas III koha Carmen Piirisalu (7.a klass). Õpelasi juhendas õpetaja Merle Pintson.
rahvastepalli võistlusel edukalt osalenud õpilasi:
6. märtsil toimus Lõuna-Eesti piirkondlik rahvastepalli võistlus 1.-3. klassidele. Meie kooli võistkonnad
esindasid Põlvamaad.
Tüdrukud saavutasid tasavägises võitluses 5. koha. Võistkonnas mängisid Birgit Rammo, Marleen Vasser,
Katleen Schmeiman, Kaialiisa Kelt, Marie Helena Luude, Keiti Kurrik, Eliise Haabma, Viktoria Hüneva.
Poisid said 6. koha Võistkonnas mängisid Kevin Tühis, Randel Mattias Lepp, Markus Leesalu, Priit Leppik,
Karl Markus Kannel, Karl Oliver Kurusk, Andreas Paabut, Kevin Pütt.

Põlva maakonna noorte lauatennise meistrivõistlustel edukalt osalenud õpilasi:
12. märtsil toimusid Põlva maakonna noorte lauatennise meistrivõistlused.
P – 14 vanuseklassis saavutas Marten Külv 5. koha.
P – 18 vanuseklassis saavutas Eero Sonberg II koha, Lauris Lahtvee III koha ja Kaarel Raidmets 4. koht.
Tüdrukutest saavutas Jaanika Kopli I koha ja Laura Koitsaar II koha.
Põlva maakonna 1.-3. klasside saalijalgpalli meistrivõistlustel edukalt osalenud õpilasi:
26. märtsil toimusid saalijalgpalli meistrivõistlused 1.-3. klassi õpilastele.
Põlva Ühisgümnaasiumi poisid saavutasid I koha. Võistkonnas mängisid Priit Leppik (võistkonna parim
mängija), Raiko Ojamaa, Indrek Nemvalts, Ceron Kivi, Kevin Konts, Kevin-Urmet Käämbre, Glen Künnerpä,
Hendrik Kink.
Tüdrukute võistkond saavutas II koha. Võistkonnas mängisid Mia Kristin Prozes, Birgit Rammo (võistkonna
parim mängija), Sirelin Petersell, Viktoria Hüva, Caroly Viljamaa, Kaialiisa Kelt, Eliise Haabma, Marie
Helena Luude. Õpetaja Ulvi Musting.

Koolinoorte MM murdmaasuusatamises
9.-14. märtsil toimusid Otepääl Koolinoorte Maailmameistrivõistlused murdmaasuusatamises. Kohal olid
osavõtjad Prantsusmaalt, Venemaalt, Saksamaalt,
Lätist, Sloveeniast, Austriast, Belgiast, Valgevenest ja
Eestist. Eestit olid esindamas 6 kooli: Toila
Gümnaasium, Haanja Kool, Audentese Spordigümnaasium, Tallina Saksa Gümnaasium, Otepää
Gümnaasium ja ka meie oma Põlva Ühisgümnaasium.
MM toimus neljas vanuseastmes: nooremad poisid ja
nooremad tüdrukud ning vanemad poisid ja vanemad
tüdrukud. Enamasti olid välisriikide võistlejad kõik
spordikoolidest, sakslased õppisid lausa kuulsa Axel
Deichmanni spordikoolis, kus on aastaringselt lumega
sisehall. Tavakooli õpilastel oli raske nendega
konkureerida, kuid siiski anti endast parim. Väike
ülevaade viie päeva jooksul toimunud üritustest.
10. märtsil, esmaspäeval, leidis aset vanematel osavõtjatel proloog, 1 kilomeetrine võistlus, mille järgi
selgus järgmise päeva stardinimekiri. Esmaspäeva
õhtul toimus ka suurejooneline avamine, mis oli väga
ilus ja meeldejääv. Teisipäeval said võistlustulle asuda
ka nooremad. Distantsideks vanematel poistel 10 km,
teistel osalejatel 5 km. Kolmapäeva kultuuriprogramm
nägi ette ringreisi Tartus ning rahvusteõhtut. Tartus
külastati AHHAA keskust ja uudistati linna. Õhtul
toimus Otepää Gümnaasiumis rahvusteõhtu, kus kõik
riiigid olid ette valmistanud midagi enda rahvuse ja
riigi tutvustamiseks. Mõni tantsis, mõni laulis ja mõni
näitas ilusaid looduspiltidega filme. Pakuti ka erinevaid rahvustoite, jagati erinevaid infovoldikuid ja
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muud. Neljapäeval toimus teatevõistlus. Igasse
võistkonda kuulus 4 liiget. Võistlus oli väga põnev
ning võistluste lõppedes olid kõik rõõmsad, et rasked
jõukatsumised seljataga. Kõik kolm päeva sõideti
vabatehnikas. Eelviimase päeva õhtul, 13. märtsil,
toimus pidulik lõpetamine ja kutsuti ette iga
vanusegrupi kolm parimat kooli.

Põlva Ühisgümnaasiumi esindasid nooremate
tüdrukute tiim koosseisus: Johanna Treier, Karoli
Villako, Mirjam Juhandi, Herti Juhandi ja Marimal
Tilk ning vanemate poiste meeskond koosseisus:
Siim Villako, Joonas Selgis, Klaus Peeter Rüütli,
Janar Kopli ja Rait Erik Rüütli. Tüdrukud saavutasid kokkuvõttes kuuenda koha. Poisid teatevõistlustel ei osalenu, kuid tublid olid nad igatahes.
Peale pidulikku tseremooniat toimus ka veel disko,
kus kõik koos tantsisid ja mõni isegi suures
tantsuhoos püksid jalast viskas. Reedel lahkusid
kõik oma kodumaale, eestlased lihtsalt koju.
Need võistlused jäävad kindlasti kõigile positiivselt
meelde. Alustades asjaolust, et iga kord, kui vastu
kõndis mõni välismaalane, naeratati meile väga
armsalt ja abivalmilt ning see muutis südame kohe
väga soojaks. Ilmad olid ülimalt päikselised,
õhkkond ja inimesed mõnusad. Kuidas siis selline asi
kunagi meelest võiks minna!
Marimal Tilk
9.a klassi õpilane

8.b klassi õppekäik pealinna
Alustasime oma õppekäiku kell 8.00 hommikul. Pärast
pikka bussisõitu jõudsime Tallinnasse ja kõigepealt
külastasime Paksu Margareeta suurtükitorni. Seal
nägime Eesti merenduse ja kalanduse ajalugu
kajastavat näitust, kust jäid meelde erinevad laevade
mudelid. Paksu Margareeta katuselt avanes väga ilus
vaade sadamale ja vanalinnale ning paistis ka
Tallinna linnale kuuluv Aegna saar. Paksu Margareeta torni külastamise põhieesmärgiks oli meil näha
näitust „Jäine väljakutse“. Eesti mees Timo Palo tegi
polaarretke põhjapooluselt Teravmägedeni ja seda
retke näitus kajastaski. Huvilised said istuda Timo
Palo süstas, uudistada ringi tema telgis ning pugeda
magamiskotti, kus oli tõesti väga soe. Näitusel saime
näha ajakirja National Geographic fotograafi Paul
Nickleni fotosid, mis olid pildistatud polaarretkel.
Edasi tegime väikse tiiru päikselises Tallinna vanalinnas ning jõudsimegi Eesti Loodusmuuseumisse, kus
kõigepealt läksime putuktoiduliste taimede teemalisse
loengusse. Loengus kuulsime palju uut informatsiooni
üle maailma kasvavate putuktoiduliste taimede
ehituse ja elutegevuse kohta. Täitsime ka töölehti, et
kõik kenasti meelde jääks. Seejärel käisime loodusmuuseumi püsinäitusel. Teisel korrusel kohtasime
Läänemere, Eestimaa jõgede ja soode asukaid,
kolmandal korrusel aga metsade ja niitude asukaid.
Nägime kalu, kahepaikseid, roomajaid, linde,
imetajaid, aga ka selgrootuid loomi ja erinevaid taimi.
Mõtlesime, kuidas looduses kõik omavahel seotud on.
Lõpetuseks oli meil võimalus vaadata elusaid
ämblikke näitusel „Imelised ämblikud“. Õnneks asusid
kõik ämblikud tugevast klaasist tehtud terraariumites. Enamus ämblikest olid hästi suured, karvased ja
kuulusid linnutapikute hulka. Mõni ämblik oli

kestunud. Mõnes terraariumis laulsid kilgid, kes olid
ämblikele toiduks toodud. Nägime väga mürgist
Musta Leske, kes oli üllatavalt väike. Nägime ka
skorpione ja meie üllatuseks üks skorpion muutis
värvi ning helendas teatud valguse käes. Loodusmuuseumis oli meie giidiks Tiiu Liimets. Ta osaks
väga huvitavalt rääkida, me täname teda uute
teadmiste eest! Pärast loodusmuuseumist lahkumist
sõitsime bussiga loomaaia juurde, kus kohtusime
7.b klassi õpilastega ja hakkasime kodu poole
liikuma. See oli üks väsitav, aga huvitav päev.

Foto: http://www.loodusmuuseum.ee/avaleht/uudised/elusamblikud-eesti-loodusmuuseumis/

Oleme tänulikud Keskkonnainvesteeringute Keskusele selle toreda õppekäigu rahastamise eest!
Grete Lõiv ja Stella Maasik
8.b klassi õpilased

Õpilased ja õpetajad õppisid
mängides koostööd
Põlva Ühisgümnaasiumi 5. klassi ja 6.b klassi
õpilastel ning õpetajatel oli möödunud nädalal hea
võimalus osaleda meekonnatöö arendamise
koolitusel. Mänguliste meeskonna harjutuste
eesmärgiks oli suurendada üksteise usaldamist,
koostöö tegemist ja ühisel eesmärgil tegutsemist.
Koolitust viisid läbi energilised GAME
koolitajad Aleksei Razin ja Kristiina Lees.

club’i

Nii õpilased kui õpetajad jäid koolitusega väga
rahule. Aitäh Põlva maavalitsusest Elle Vidderile ja
rõõmsameelsetele koolitajatele, tänu kellele meie
õpilased ja õpetajad sellest vahvast ettevõtmisest
osa said.
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Märtsikuu toimetusi algklassides
Omaloomingu lugemine
Algklassidel on saanud toredaks traditsiooniks koguneda
igal aastal emakeelepäeval aulasse, et mõelda Kristjan
Jaak Petersonile ning lugeda omaloomingut.
Seekord tutvustasid Kristjan Jaak Petersoni elu ja
loomingut 4.a klassi õpilased õpetaja Hedvi Rebase
juhendamisel.
Kuigi luuletaja elutee jäi lühikeseks, elab õpilaste
loomingus edasi tema soov, et selle maa keel otsiks
kõrgustesse tõustes igavikku. Klasside kaupa astusid
õpilased lavale ja lugesid oma luuletusi ja jutukesi.
2. klassist lugesid luuletusi sügisest Liisa Lang ja Lisbeth
Lepp. Jutu sõbrast esitas Merili Nagel. Juhendaja Riina
Lond.
Arabella Rajaste, Marleen Vasser ning Elisabeth Pehk
3.a klassist esitasid oma lugusid Eestimaast. Õpilaste
juhendaja Kersti Kõiv.
Ceron Kivi ja Randel Lepp 3.b klassist olid kirja pannud
hällilaulu. Neist Randeli lugu sai II preemia Fr. Tuglase

nim omaloomingukonkursil. Indrek Nemvalts luges
loo ühest imelikust koolipäevast. See töö sai samal
konkursil eripreemia. Juhendaja Katrin Veskioja.
4.b klassi õpilased Triinu Vijar, Mihkel Liivago ja
Jan Markus Salum lugesid luuleridu kodumaast.
Juhendaja Maili Kaupmees.
4.a klassi õpilased Rainer Vana, Hanno Käärik ja
Rudolf Pragi üllatasid võrukeelsete lugudega. Robin
Heinsoo ja Patric Kurvits esitasid oma nägemuse ühe
koolilapse päevast. Õpilasi juhendas Hedvi Rebane.
Õpilaste lood olid huvitavad ja hästi ette kantud.
Rudolfi jutust „Mu väärt kodokotos“ said kuulajad
teada, kes oli Jakob Hurt ja miks tema mälestussammas just Põlvas seisab.
Õpilased saalis kuulasid hiirvaikselt. Küllap tärkas nii
mõnelgi soov ise midagi kirjutada.
Üheskoos otsustati: kui me ise kirjutame, loeme ja
räägime ilusas eesti keeles, elab see keel edasi.
Kohtumiseni järgmisel aastal samal ajal! Seniks aga
häid mõtteid ja osavaid näppe nende kirja panemiseks!

Üllatus aknalaual
1. klassi õpilased koos õpetajaga osalevad sel aastal Räpina
Aianduskooli „Sõbrapäeva tomatikasvatusprojektis“.
Täpselt sõbrapäeval toodigi klassi neli tomatitaime (kaks
kollast, kaks punast) ning kahte sorti väetist – „tavalist“ ja
„mahedat“.
Igal esmaspäeval on meil klassis tomatite mõõtmise päev.
Algul olid taimed päris pisikesed, nüüd on sirgunud juba
peaaegu 20 cm pikkuseks.
Koolivaheajalt tulles rõõmustasid punased tomatid juba
esimeste õitega.
Vahepeal tuli taimed ümber istutada. Eelnevalt vaatasime
klassis õpetlikku filmi ja siis asusime tööle. See oli huvitav
tegevus. Ka filmi vaadati tähelepanelikult. Lause lause
kaupa kordasid õpilased, mida tuleb teha, et taimeke õigesti
uude potti saaks. Seejärel oli oluline kastmine. Õnneks on
taimi neli, nii sai iga huviline näpu mullaseks ja törtsu kasta.

Lk 4

Hommikuti käib ülevaatus, mis toimub aknalaual.
31. märtsi hommikul aga levis klassis suur uudis.
Punastel tomatitel on esimesed viljahakatised. Nüüd
ootame, millal viljad värvi hakkavad näitama ning
millal ometi hakkavad kollased tomatid õitsema.

Meie kooli esimene maleturniir
Sel õppeaastal lisandus 1. klassi õpilaste tunniplaani
maleõpetus. See jõudis meie kooli tänu MTÜ Kasparov
Chess Foundation projektile. Rääkides teiste klassiõpetajatega selgus, et malehuvilisi leidub ka kolmandates
ja neljandates klassides. Kuna 1. klass alustas päris
algusest, aga suuremad õpilased olid juba koduste või
tuttavate abiga mänguoskuse omandanud, otsustasimegi
korraldada maleturniiri 3.- 4. klassi õpilastele.

mängisid end Artur Johannes Prangel 3.a ja
Kevin Tühis 3.b klassist.
Meie kooli 3.- 4. klasside esimene malemeister on
Jan Markus Salum 4.b klassist.

24. märtsil sai üritus teoks. Maleõpetaja Viktor Kass oli
turniiri peakohtunik. Osalejaid oli kaheksa: Artur
Johannes Prangel, Hendrik Kink, Kevin Tühis ja Randel
Matthias Lepp 3. klassist ning Rainer Vana, Mihkel
Liivago, Mihkel Maspanov, Jan Markus Salum 4. klassist.
Külalisena osales väljaspool arvestust Osvald Nigola
Mammaste Koolist.
Turniir oli põnev. Peaaegu lõpuni oli keeruline arvata, kes
tuleb võitjaks. Kuigi kõik osalejad olid tublid, punktideta
ei jäänud keegi, oli mõnikord kaotusega valus leppida.
Võit ja kaotus käivad ikka käsikäes. Mõnikord on
kaotusest palju rohkem õppida.
Kuna tegemist oli esimese võistlusega, otsustasime võrdse
punktisummaga välja anda kaks teist kohta. Kolmanda
koha saavutas Rainer Vana 4.a klassist. Teisele kohale
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Maleturniiri võitja Jan Markus Salum (4.b klass)

Lood kogus kokku ja fotod tegi Ester Kalder,
algklasside ainesektsiooni juhataja

“Palume lavale…!”
Naljakuu esimesel õhtul toimus Põlva Ühisgümnaasiumi aulas heategevuslik meelelahutuslik
mõõduvõtmine õpetajate ja õpilaste vahel „Palume õpsid
ja õpilased lavale!“.
Televisioonist tuntud formaadi ja meie õpilasesinduse
liikmete poolt kohandatud ülesannetega asusid üksteisega mõõtu võtma ja publikut naerutama õpetajate
võistkond (Maia Punak, Anneli Kaasik, Aivar Haan,
Valeri Zlatin) ja abiturientide võistkond (Kertu Roost,
Sigrid Salomon, Joonas-Dein Plakso ja Raido Kõiv).
Õhtut juhtis 11.d klassi õpilane Henry Mandel.
Mõõtu võeti järgmistes ülesannetes: pildimiim,
tähestikumäng, uudistesaade, abistavad käed, kehakeel, tantsukava, sportlikud võistlused ja lõpetuseks
laululahing. Punktitabeli järgi said võidu õpetajad, aga
tegelikult selles mängus kaotajaid ei olnudki. Kõik
võitsid endale hea tuju, nii osalejad kui ka publik.
Piletimüügist saadad tulu läheb kõige sportlikuma
klassi auhinnafondi.
Aitäh Jaanale ja õpilasesinduse liikmetele ürituse
korraldamise eest, õpetajate ja õpilaste võistkondadele
osalemise eest ning publikule kaasaelamise eest!

Õpetajate võistkond: Maia Punak, Anneli Kaasik, Aivar Haan,
Valeri Zlatin

Abiturientide võistkond: Joonas-Dein Plakso,
Kertu Roost, Sigrid Salomon, Raido Kõiv
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