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Direktor kiidab
HITSA tehnoloogiakonkursil edukalt osalenud õpilasi:
23. aprillil toimunud HITSA tehnoloogiapäeval selgitati välja õpilastööde konkursi „Maailmariik Eesti“ võitjad.
Finaali oli kutsutud Põlva ÜG 5.b klassi õpilased Sirelin Petersell ja Marie Helena Luude ning 10.a klassi
õpilased Tanel Marran ja Mattias Käärik. Õpilasi juhendas õpetaja Tiina Saago.
Sakse keelsete laulude konkursi Lõuna-Eesti voorus edukalt osalenud õpilasi:
Põlva ÜG 2. klassi õpilased said saksa keelsete laulude võistlusel Lautstark Lõuna-Eesti voorust edasi 7. mail
Tallinnas toimuvale lõppkontserdile. Tublid lauljad on Seleri Haidak, Rebeca Hiiesalu, Selene Kaupmees,
Stella Kevvai, Anelle Kukk ja Kertu Viljamaa. Õpilasi juhendasid Tiina Villako ja Ulvi Pern.
6.-7. klasside vene keele konkursil edukalt osalenud õpilasi:
20. aprillil toimus maakondlik vene keele konkurss 6.-7. klassidele. Võistlemiseks moodustati erinevate koolide
õpilastest võistkonnad. Põlva ÜG õpilased Sireli Pruus ja Anete Saar kuulusid võistkonda, mis saavutas I koha,
Kristo Pille ja Aurora Vierland kuulusid võistkonda, mis saavutas III koha.
Õpilasi juhendasid Kersti Adamson, Anne-Liis Tamm, Lidia Petrova ja Nadežda Latkina.
Looduskonverentsil “Meie elukeskkond” osalenud õpilasi:
22. aprillil tähistati Tartu loodusmajas Maa päeva looduskonverentsiga “Meie elukeskkond”.
Konverentsil esinesid ettekannetega ka Põlva ÜG õpilased Karin Kivisild (12.b klass) ja
Hene-Kreete Hoop (11.b klass). Õpilasi juhendasid ja innustasid õpetajad Urve Lehestik ja Inga
Tiivoja.

Saksa keele päev
8. aprillil toimus Põlva Põhikoolis saksa keele
päev "Deutsch mit Spass und Spiel" 6.-7. klassi
õpilastele (eesti keeles „Saksa keel nalja ja
mänguga“). Meie koolist osalesid 7. klassi
õpilased Kenno ja Taavi. Sel korral toimus
üritus Saksa Kevade raames, mis toimub
4. aprillist kuni 7. maini 2016. Saksa Kevad
pakub rohkem kui kuu aja jooksul põnevaid
kohtumisi Saksamaaga, keskendudes seekord
Hesseni liidumaale. Programmis on erinevad
näitused, kontserdid, digitaalsed projektid ja
kirjandus- või majandusvaldkonna tutvustused,
võistlused, keeleõpe, üliõpilasnõustamine, sotsiaalmeedia – igaühele leidub erinevates Eesti linnades
avastamiseks midagi.
Põlva Põhikooli oli õpilasi kohale tulnud lisaks meile
ja võõrustajatele ka Vilustest ja Ruusalt. Arvutiklassis said kõik kohad hõivatud ja ühe ekraani taga
istusid tüdrukud isegi kahekesi.
Ürituse juhatas sisse õpetaja Aimi Jõesalu, kes
meeleolu loomiseks pani mängima laulu „Romanze im
Perfekt“, kaasakiskuv oli ka lauluke „Fliegerlied“
Tim Toupeti esituses, mille abil on hea õppida või
korrata käskivat kõneviisi.
Ühiselt loeti ja arutleti teemal, et miks on vaja õppida

Väljavõte õpetaja A.Jõesalu Padleti seinalt

võõrkeeli.
Seejärel mängiti mitmeid mänge nii õpetaja Aimi kui
õpetaja Raeli juhtimisel. Mängud on leitavad:
www.kahoot.it, www.quiz.al või õpetaja Aimi loodud
seinalt:
www.padlet.com/aimi58/deutschmitspielundspass. Iga
mängu järel kutsuti võitja auhinnalaua juurde ja ta
sai valida endale meelepärase meene. Maiustada sai
Haribo kummikommidega ning iga osaleja sai
mälestuseks Goethe Instituudi käepaela ja
pastapliiatsi. Aitäh korraldajatele toreda ürituse eest.
Tiina Villako
Saksa keele õpetaja

Saksakeelne lauluvõistlus Lautstark 2016

Põlva Ühisgümnaasiumi 2. klassi õpilased osalesid
9. aprillil Lõuna-Eesti eelvoorus. Laupäeva hommikul
kell 11 kogunesid Põlvas 6 särasilmset tüdrukut:
Rebeca, Anelle, Seleri, Selene, Stella ja Kertu, et sõita
Tartusse Lotte lasteaeda, kus toimus saksakeelse
lauluvõistluse Lautstark Lõuna-Eesti eelvoor.
Esmalt saime oma silmaga üle vaadata lasteaia
hoone, kus maja sees on koridor, mida pidi liikuda on
väga põnev. Nimelt on seal muhud ja lohud, voolav
oja, väike sild, liumäed, ronimisköitest tihnik, võsa,
raba, mägismaa, talumajapidamisnurgake ja veel
palju muud toredat. Minul tekkis küll tunne, et just
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selline peakski üks lasteaed olema. Seejärel saime
läbi proovida, kuidas on mikrofoniga laulda.
Maja oli täis laste laulu ja rõkkamist. Võistlusele
“Lautstark” olid osalema tulnud lapsed nii lasteaedadest kui koolide 1.-6. klassidest. Lapsed olid palju
vaeva näinud, et õppida selgeks saksakeelsed laulud
ja neid veel korraliku hääldusega ja musikaalselt
esitada.
Žüriil on kolm hindamiskriteeriumit, mida jälgitakse:
ilus hääldus, musikaalsus ja esituse veenvus.
1.-3. klasside arvestuses astusid üles kokku 6 rühma
Tartust ning Viljandist ja meie olime ainsamana
esindamas Põlvamaad. Hääldamise saksa keeles
õpetas selgeks õpetaja Tiina Villako ja muusikalise
poolega tegeles õpetaja Ulvi Pern, humoorikad pildid,
mis ilmestasid meie esinemist, joonistas õpetaja
Anneli Kaasik. Eks näeb, kuidas meil läheb. Publiku
vastuvõtt oli soe, sest meie tüdrukute esinemise ajal
oli saalist kuulda nearupahvakuid ja aplaus oli
tormiline.
Põlva ÜG tublid laululapsed pääsesid finaalkontserdile, mis toimub 7. mail Tallinna Rahvusraamatukogu suures konverentsisaalis
Tiina Villako
Saksa keele õpetaja

7.a klassi õppekäik loodusmuuseumisse
Käisime oma klassiga loodusmuuseumis 10. veebruaril. Seal oli väga lahe. Mina ja minu klassikaaslased
saime palju teada loodusest, sest esmalt toimus tund
sealses õppeklassis.
Muuseumis töötav õpetaja rääkis meile pisut sellest
majast. Siis jagunesime gruppidesse ja asusime meie
jaoks laudadele valmis pandud huvitavaid ülesanded
lahendama. Näiteks tegime kindlaks, et milline lind
just nii laulab, üritasime kolju mõõtmete järgi
kindlaks teha, et millisele loomale see kuulub, ka
nahatükkide järgi püüdsime ära arvata, kes kunagi
kandis just sellist kasukat ning tegime veel muudki
huvitavat.
Peale seda tundi läksime värskelt avatud muuseumisse. Seal oli palju, mida vaadata. Mulle meeldisid kõige
rohkem loomade topised. Kahjuks jäi meil aega ringi
vaatamiseks väheks.
Mina isiklikult tahaksin iga kell sinna tagasi minna,
sest olen alati tundnud huvi looduse vastu ja tahan
sellest rohkem teada saada.
Karily Klaus
7.a klassi õpilane

7.a klassi Põlva avastusrajal

Grupp 7.a klassi õpilasi käis 15. aprillil Põlva avastusrajal. Rajale läksime kaheksakesi: Kristiin Kalle,
Kristin Kooskora, Kristin Kivioja, Hanna-Lora
Traagel, Johanna Laanoja, Karily Klaus, Elisabeth
Olesk ning klassijuhataja Tiina Villako. Koos vaatasime lähemalt oma kodukandi loodust ning kogusime
teadmisi keskkonna kohta.

pidime ise välja mõtlema. Raja läbisime umbes
pooleteise tunniga.

Küsimusi oli prügi sorteerimise, Põlva ajaloo,
erinevate objektide ning isegi kerkiva riigigümnaasiumi hoone kohta. Küsimustele võis
vastuseid otsida internetist, kuid mõne vastuse

Elisabeth Olesk
7.a klassi õpilane
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Rajal oli kokku 16 punkti. Viimane punkt oli Põlva
rannas. Lõpuküsimus oli laupäeval toimuva südamekõnni kohta. Igatahes, meie tegime oma südamed
tugevaks. Ning, et see päev jäädvustada, tegime Põlva
rannas ka ühe väikese klõpsu!

10.b klass õppekäigul Tartu Ülikooli Loodusmuuseumi
23. aprillil külastas meie klass Tartu
Ülikooli Loodusmuuseumi, kus oli
av atud uus püs ie ks p o sitsio o n
„Maa.Elu.Lugu“. Püsiekspositsioon
oli jagatud teemade järgi kolme saali.
Esimese saali teemaks oli geoloogiakogu. Sealsesse kogusse kuulub üle
120 000 mineraali, kivimi, meteoriidi
ning kivististe üle maailma. See saal
oli meile üks meelepärasemaid, sest
käsitlesime geograafia tunnis äsja
erinevaid mineraale.
Järgmises saalis asus zooloogiakogu,
kus asetses üle 640 000 eksemplari
selgrootuid ja selgroogseid loomi
üle maailma. Ka see kogu meeldis
meile väga, sest need topised olid

Edasi suundusime õppeklassi, kus pidime
tegema põhjalikud plakatid, et ka teistele
oma rühma teemat tutvustada.
Kui plakatid esitatud ning pinged maas,
tänasime oma koolituse läbiviijaid ning
sammusime rõõmsalt garderoobi ja edasi
bussi.
Väsinult, kuid targemana, algas meie sõit
koju.
Karolin Krikunov
10.b klassi õpilane

väga tõetruud ja huvitavad.
Viimases saalis oli näituste ja loodushariduse osakond. Seal saalis nägime
peale topiste ka elus loomi ning mõne
looma skeletti.
Peale tunnist muuseumi uurimist oli
meil aeg kätte jõudnud rändnäituse
„Elav Läänemeri“ jaoks. Sellest
teemast rääkisid meile täpsemalt
Külli Kalamees-Pani ja Aivo Tamm.
Edasine töö toimus meil rühmades,
kus iga rühm pidi töölehel teemakohastele küsimustele vastama.
Peale tööd mängisime natukene ka
padja memoryt, mis oli hea vaheldus.
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Eesti ÕE Liidu XXXIV üldkoosolek
1.-3. aprill toimus Elva Gümnaasiumis Eesti
Õpilasesinduste Liidu XXXIV üldkoosolek, kus sel
korral olid meie koolist kohal Hardi Põder, Hanna
Renata Kottise ning Mirjam Juhandi, kes kuulus ka
üldkoosoleku korraldustiimi.
Üldkoosoleku avas ja õpilasi tervitas õiguskantsleri
nõunik Andra Reinomägi laste ja noorte õiguste
osakonnast ning Elva Gümnaasiumi direktor Tarmo
Post. Lisaks toimus kooli ees Eesti Õpilasesinduste
Liidu lipu heiskamine. Kokku osales sel sündmusel
üle 200 noore.
Kolme päeva jooksul jõuti töögruppides rääkida ja
arutleda erinevatel õpilasesindusi ja haridussüsteemi

puudutavatel teemadel. Koosolekul osalejad said
ülevaate valdkondade tegevustest ja tehtud töödest,
samuti tutvustati majandus- ja tegevusaasta
aruannet. Põhirõhk oli uue juhatuse kandidaatide
tutvustamisel ja proovile panemisel Teisel päeval
toimus Eesti Õpilasesinduste Liidu Gala! Lisaks
tantsimisele visati pilk peale tehtud tööle ning tänati
neid kes õpilasliidu töösse ja toimimisse panustasid.
Eesti Õpilasesinduste Liidu esimeheks valiti
Andreanne Kallas ja aseesimeesteks Killu Kolsar ja
Mikk Tarros.
Hanna Renata Kottise
8.a klassi õpilane

TOREkad panid kirja oma mõtted—jagame neid ka teistega
Olen rahul…
Absoluutselt kõigega: TORE seltskond, lahedad
ülesanded.
TORE grupiga..
Et on inimesi, kes tahavad käia TOREs.
Koolitajatega.
Teemadega, mis me läbi võtsime.
Nendega, kes siin ringis käisid.
Kõikide korraldajatega ja kaasTOREkatega.
Oli väga TORE, sest kõigil lasti kaasa rääkida ning
kuulati üksteist alati ära kui midagi öelda oli. Isegi
siis, kui enda mõte läks sassi.
Mind häiris:
Kui kõik õpilased kohal ei käinud.
Mõned õpilased käisid ainult paar korda.
Et aega jäi väheks mõni tund.
Koolitajatele tahan öelda:
Olge lahedad edasi.
Nad said hästi hakkama.
Tänan!
Aitäh selle toreda ringi korraldamise eest.
Kolm asja, mida õppisin:
Õppisin nii palju asju, et ma isegi ei oska kolme
asja välja tuua.
Õppisin oma arvamusele kindlaks jääma, mitte alla
andma ning lahendama keerukamaid probleeme.
1) juhendamist 2) seletamist 3) uusi mänge.
Käitumine, arvestamine.
1) Koostöö 2) Kuidas tulla toime kiusamisega.
Enesekindlust, esinemist, suhtlemist.
Koostööd, ausust, lojaalsust.
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TORE ringis osalemine on muutnud minu…
Elu.
Suhtumist ellu.
Harjumusi..
Mõtlemist. Muutnud mind positiivsemaks
TOREdamaks inimeseks.

ja

Tore, kui koolis on TORE, sest siis…
On lahe.
On tore.
On, mida oodata..
Õpivad õpilased selliseid suhtlemise asju..
Õpivad lapsed üksteist aitama ja koolikiusamist
vähendama
Sa saad kõike seda TOREdat kogeda, mida mina
kogesin. 
Soovitan TORE koolitust ka teistele, sest…
Siin on hea seltskond ja head ideed..
Saab palju uut teada.
Lahe seltskond ja mõnus viis aega veeta.
Siin on lõbus ja saan kokku sõpradega. Loodan, et
järgmisel aastal tuleb TOREsse rohkem inimesi ja
siis on jälle uued sõbrad.
Siin õpib väga toredaid asju, lastakse kaasa
rääkida ning tehakse lahedaid mänge..
Kõik inimesed on väärilised seda kogemust
kogema.

Abituuriumi tutipäev
20. aprillil helises viimane koolikell
81-le Põlva ÜG abituriendile. See
lend ehk 63. lend jääb ühtlasi ka
Põlva ÜG viimaseks lennuks.
Infolehe ilmumise ajaks on tublidel
abiturientidel juba eesti keele
eksam tehtud, kohe-kohe ootavad
ees inglise keele ja matemaatika
eksam ning valikaine eksam.
Soovimine neile kõigile
eksamitel ja tuult tiibadesse!
Fotode

autor:

edu

Karina Kaldvee
9.a klassist
12.a klass

12.b klass

12.c klass
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Kevadkontsert
21. aprillil toimus Põlva ÜG traditsiooniline kevadkontsert, kus sai näha ja kuulda huviringides aasta jooksul
õpitut. Esines Põlva ÜG puhkpilliorkester, kandleansambel, flöödimängijad, sai kuulata võrukeelseid luuletusi
ja tublisid laululapsi ning vaadata põhikooli näiteringi etendust “Me saame hakkama”.
Aitäh kõigile esinejatele ja juhendajatele!
Kevadkontserdi kokkuvõtva videoga saad tutvuda siin
https://www.youtube.com/watch?v=nI72z-rmG1A&feature=youtu.be

Number 9 (93)

Lk 7

