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4.-6. klasside matemaatikaolümpiaadil edukalt esinenud õpilasi:
20. aprillil toimus Kanepi Gümnaasiumis 4.-6 klassidele maakondlik matemaatikaolümpiaad. Põlva ÜG õpilastest saavutas Kristo Kooskora
(4.a) III koha ja Hanna Maria Rüütli (5.b) I koha. Õpilasi juhendasid Hedvi Rebane ja Tiiu Miina.
maakondlikul muinasjutuvestjate konkursil edukalt esinenud õpilasi:
Maakondlikul muinasjutuvestmise konkursil saavutas 7.-9. klasside arvestuses Karina Toots III koha (juhendaja Annely Hindrikson) ja 6.
klasside arvestuses Birgit Vana I koha (juhendas ema Siret Lillemäe, õpetaja Merle Pintson).
R.Rohu nim kirjanduskonkursil edukalt esinenud õpilasi:
Sel aastal kirjutasid maakonna 16 kooli õpilased jutte ja luuletusi loomadest. Žürii valis 137 võistlustöö hulgast välja parimad. Põlva ÜG
õpilaste parimad tulemused olid järgmised:
4.-6. klasside arvestuses autasustati Sirje Maria Lehestiku tööd Rywett (juhendaja Annely Hindrikson);
7.-9. klasside arvestuses märgiti ära Kadi Kaarsalu töö Vabadus (juhendaja Merle Pintson);
10.-12. klasside arvestuses autasustati Gerlit Kahari tööd Mu kallis pruun karvapallike! ja Reilika Mägi tööd Üks imeline päev
(juhendaja Annely Hindrikson) ning märgiti ära Krista Zimmi töö Mõttekillud looduse mitmekesisusest (juhendaja Merle Pintson).
Palju õnne!
Põlva maakonna koolide minikäsipalli meistrivõistlustel hästi esinenud õpilasi:
14. märtsil 2010 toimus Mesikäpa Hallis Põlva maakonna koolide 1.-5. klasside poiste minikäsipalli meistrivõistlused. Põlva Ühisgümnaasiumi võistkond saavutas II koha. Võistkonnas mängisid Elar Vanahunt, Carl-Eric Uibo, Rait Erik Rüütli, Marken Järv, Mathias Rebane,
Eedi Jäger, Sander Nemvalts, Kaiser Nestra. Õpetaja Elina Pähn.
Põlva maakonna koolide 6.-9. klasside tüdrukute korvpalli meistrivõistlustel hästi esinenud õpilasi:
20. aprilli 2010 toimus Vastse-Kuustes Põlva maakonna koolide 6.-9. klasside tüdrukute meistrivõistlused korvpallis. Põlva Ühisgümnaasiumi võistkond saavutas III koha. Võistkonnas mängisid Merili Helen Lehiste, Mari Abel, Birgit Saarnits, Anett Nuuma, Kaisa Laine,
Lumileid Hälvin, Carina Koppel. Õpetaja Valeri Zlatin.
Põlva maakonna koolide 1.-5. klasside jalgpalli meistrivõistlustel hästi esinenud õpilasi:
21. aprillil 2010 toimusid Lootuspargis Põlva maakonna koolide 1.-5. klasside jalgpalli meistrivõistlused. Põlva Ühisgümnaasiumi poiste
esimene võistkond saavutas I koha. Võistkonnas mängisid Vairo Kotkas, Elar Vanahunt, Karl-Markus Jens, Kristo Rööpman, Kevari
Ploompuu, Karl Hillar Talgre, Carl-Eric Uibo, Timm Rainer Maidla. Teine võistkond saavutas III koha. Võistkonnas mängisid Egert Aalde,
Reimo-Taavi Lõbu, Märt Pilliroog, Ranno Liivago, Ken Mikko Vahtra, Kevin Hakk, Jörgen Jõõgre, Heigo Kuldmets, Kristofer Kiudorv.
Tüdrukute võistkond saavutas 4. Koha. Võistkonnas mängisid Teele Ilves, Keterli Jõõgre, Marimal Tilk, Elina Amon, Ave-Lii Laas, Sirly
Sõmerik, Liisi Anette Mark, Hanna-Maria Rüütli, Mirjam Juhandi, Britt Ojamets. Õpetaja Elina Pähn.
Eesti Koolispordiliidu 1.-5. klasside jalgpalli meistrivõistlustel hästi esinenud õpilasi:
5.mail toimusid Valtus Eesti Koolispordi Liidu 1.-5. klasside jalgpalli meistrivõistlused.
Põlva Ühisgümnaasiumi tüdrukud saavutasid I koha. Võistkonnas mängisid Ave-Lii Laas, Sirly Sõmerik, Elina Amon, Brit Ojamets,
Marimal Tilk, Liisi Anete Mark, Hanna Maria Rüütli, Mirjam Juhandi, Keterli Jõõgre, Teele Ilves. Ave-Lii Laas oli ka võistkonna parim
mängija ning saavutas osavusharjutuses II koha.
Põlva Ühisgümnaasiumi poiste võistkond saavutas III koha. Võistkonnas mängisid Egert Aalde, Kevari Ploompuu, Ken Mikko Vahtra,
Kristo Rööpman, Karl-Markus Jens, Vairo Kotkas, Carl-Eric Uibo, Karl Hillar Talgre, Elar Vanahunt. Võistkonna parim mängija Vairo
kotkas.
Õpetaja Elina Pähn
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R A H V U S VA H E L IN E C O M E N IU S E
KO O L ID E KO O S TÖ Ö P RO J E K T
Põlva Ühisgümnaasium osaleb Comeniuse koolide koostööprojektis
„Here I am: Your Mirror“, mis kestab 2009 – 2011. Koostööprojektis
osalevad koolid Türgist, Poolast ja Eestist. Projekti eesmärgiks on
läbi partnerluse parandada oma teadmisi teiste maade ja kultuuride
kohta, vahetada oma ideid ja suhelda teistest rahvustest inimestega.
Projekti esimese aasta jooksul oleme tegelenud mitmete tegevustega.
Sügisel moodustasime Comeniuse grupi ja koostasime veebilehekülje. Meie koolis on Comeniuse grupis järgmised õpilased: Juta
Kruusmäe, Siim Tirp, Ken-Martti Mürk (10.c), Anneli Rosin, Maria
Tšerepaha, Laura-Elisa Kägra (11.c), Ingrid Olesk, Helen Kure,
Trifon Sedõh, Gerlit Kahar (11.a) ning õpetajad Siiri Joosep ja
Florika Kolbakova. Oleme suhelnud ja infot vahetanud õpilastega
ja õpetajatega partnerkoolidest. Meie viimased tegevused on seotud
rahvuslike laulude kuulamisega ja rahvuslike filmide vaatamisega, et
leida sarnased teemasid.
Esimene projektikohtumine toimub Eestis 25.-31. mai. Nende
päevade jooksul toimuvad mitmed töötoad ja arutelud, tutvustame
külalistele oma kooli, Põlva ümbrust, Tartut ja Tallinna. Samuti
saavad külalised võimaluse külastada ka mõningaid tunde. Türgist
tulevad kohtumisele 7 õpilast ja 8 õpetajat, Poolast 5 õpilast ja 2
õpetajat. Järgmisel aastal toimuvad kohtumised Poolas ja Türgis.
Siiri Joosep - projekti koordinaator

“ M IDA

NA E R A D , KO O L IJ Ü T S ? ”

29. aprillil oli Tartus Raatuse tn 22 Ühiselamu fuajees koolinoorte üle eestilise karikatuurinäituse „Mida naerad, koolijüts?“ („MINAKO“) avamine ja autasustamine.
Seekordne võistlus "MINAKO" toimus juba 18 korda ja
teemaks oli "Meedia". 22 koolist laekus kokku 438 tööd.
Meie koolist esitati konkursile 10 tööd. Neljapäeval avatud
näitusel olid eksponeeritud ca 120 karikatuuri ja meie koolist 5 õpilase tööd: Laura Ilusmets (12.c), Silvia Suvi (9.c),
Kadri Petersell (8.c), Kätlin Protsin (10.a) ja Peeter Aasmaa
(8.e). Õpilasi juhendas Maris Tigas.

L Ä H IA JA L

P Ä R IM U S O LÜ M P I A
24. mail toimub Põlva Ühisgümnaasiumi pärimusolümpia.
Eesmärk: korraldada Põlva linna pärimusaasta ja PÜG-i matkapäeva raames ülekooliline pärimusolümpia.
Koht ja aeg: 24. mai kell 11.30-15.00 Põlva linnastaadion ja lähiümbrus.
Osalevad: kõik PÜG õpilased ja õpetajad (va 12. klass).
Pärimusolümpia idee on tutvustada õpilastele vana aja töid, traditsioonilisi eesti toite, seltskonnamänge, maarahva tähtpäevi ja eesti
rahvajuttude tegelasi. Staadionil ja lähiümbruses toimuvad klassidevahelised pärimusolümpiavõistlused.
Igale klassiastmele on loositud olümpial üks vanarahvajuttude
tegelane (nn olümpiamaa). Olümpiale palutakse tulla kostümeeritult, kaasa võtta tegelase nimesilt/plakat (nt 1. kl võtab kaasa sildi/
plakati „pokud“).
Pärimusolümpia tegelased klassiastmeti:
1 klass - pokud
2 klass - siilid
3. klassid - haavikuemandad ja käbikuningad
4. klassid - võsavillemid ja reinuvaderid
5. klassid - puulased ja tohtlased
6. klassid - vaeslapsed
7. klassid - sortsid
8. klassid - haldjad
9. klassid - vanapaganad
10. klass - Kalevipojad ja Lindad
11. klassid - näkid
Kohtunikud, abilised (õpetajad) - sulased ja talutüdrukud
Täpsem info ja päevakava lähiajal!!!

TO I M U M A S

6. mai – 7.b klass reljeefiprogramm Vaprsamäel
7. mai – teadusbussi Tuleetendus
7. mai – 3. klasside matemaatika tasemetöö
7. mai – 9. klassidele Tartu Kutsehariduskeskuse erialade
tutvustus
12. mai – Roomajate näitus kooli aulas
13. mai – EMÜ erialade tutvustus 10. ja 11. Klassidele
13. mai – tänuvastuvõtt õpetajatele, õpilastele ja nende
vanematele
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J Ä R J E KO R D N E

G I ID ID E KO O L

Reedel 16. aprillil sõitsime Oravale giidide kooli. Kaasas olid 2 õpetajat - Pille Pilberg ja Siiri
Joosep ning 3 õpilast - Keit Lutsar (9.b), Joonas-Dein Plakso ja Mihkel Hakk (8.b). Oraval
tutvustati meile pikalt ja põhjalikult Orava Põhikooli ja küla. Hiljem sõitsime Piusa liivakoobastesse. Seal tutvustati koopaid ja maa-alust kaevandust, kus meil läks ka õnneks näha magavat nahkhiirt. Kõndisime Piusa liival ringi ning saime teada, et kui veidike liiva kaevata, saame
looduslikku meiki. Piusalt sõitsime tagasi Oravale, kus ootas meid ees maitsev lõunasöök ja
väike koolidevaheline viktoriin. Meie saime esimese koha. Auhinnaks oli suur šokolaad ja
kruus Orava Põhikooli vapiga. Oli huvitav ja hariv päev Oraval.
Keit Lutsar
9.b klassi õpilane

11.B

K Ä IS KO M B E ID Õ P P I M A S

21. aprillil peale tunde asus osa 11.b klassikollektiivist Taagepera
lossi poole teele. Kavas olid õppida pisut lossi ja koha ajalugu
ning õppida lauakombeid ja kuidas peenemas klassikalises
restoranis käituda.
Taagepera on viimane Eestimaa mõis, mis asub kaugel Lätimaa
piiril, rohkem kui kaks ja poolsada kilomeetrit Tallinnast. Loss on
ehitatud 1906. a kaitseks revolutsionääride eest. Mõisomanikuks
oli Hugo Ferdinand Bernhard von Stryck, kes ei hoidnud lossi
ehitamisel raha kokku. Ehitusmaterjali veeti isegi Riiast. Lossist
on saanud meeldiv ja hubane hotell 32 toaga. Samuti on see
populaarne pulmapeopaik.
Peale väikest ekskursiooni suundusime restorani, kus meid võeti
ilusti vastu ning asuti rääkima viisakast käitumisest peenemas
söögikohas. Tarkused omandatud, võisime asuda etiketi kohaselt
enda kolmekäigulist menüüd nautima.
Kui kõht viisakalt täis „pugitud”, viis tee edasi Viljandisse
teatrisse.
Etendus, mida vaatasime oli „Nii nagu taevas”. See jutustas
maailmakuulsa dirigendi elust, kes peale terviseriket otsustab aja
enda lapsepõlvekülas maha võtta. Seal olles võttis ta vastu
pakkumise juhendada kohalikku kirikukoori. Pealtnäha vaikne
külarahvas hakkab dirigendi ja vaatajate silme all avanema ning
välja tuleb nii mõndagi üllatavat.
Peale harivaid tunde algas läbi vihma taaskord sõit kodupoole,
kuid nüüd olime kõik tunduvalt viisakamad daamid ja härrad.
Egle Hani
11.b klassi õpilane

V E L L AV E R E

M E IE

E LU K E S K KO N D

1970. aasta 22. aprillil tähistati USA-s esmakordselt Maa päeva, et
tähelepanu juhtida looduskeskkonna saastumisele. Ameeriklaste
algatusest on tänaseks saanud ülemaailmne Maa päeva tähistamise
komme iga aasta 22. aprillil. Samuti on laienenud tähtpäeva temaatika, lisaks looduskeskkonnale tegeldakse kaasajal üha enam ka ülejäänud keskkonna osadega.
Just Maa päevaks kutsus Tartu Loodusmaja lahke rahvas kokku
külalisi, et saaks toimuda järjekordne õpilaskonverents “Meie
elukeskkond”. Ka meie kooli 10.a klassi tütarlapsed Iris ja Lisett
võtsid Tartu tee jalge alla, olid neil ju vastselt valminud keskkonnaalased uurimistööd. Olgu siinkohal öeldud, et kõik meie kooli
10.ndate klasside õpilased peavad ühe uurimise teostama, selle
vormistama ning komisjonile ja kaaslastele ette kandma. Uurimistööde kaitsmised toimuvad meil koolis aprilli lõpus ja mais ning nii
juhtus, et Iris ja Lisett said oma uurimistööde esmaettekanded teha
konverentsil üle-eestilise publiku ees.
Konverentsil osalemine osutus üllatavalt mõnusaks, kõhtutäitvaks ja
üsnagi harivaks tegevuseks. Tartu Keskkonnahariduse Keskuse
hubane saal oli täis särasilmseid noori inimesi, noorimad neist lõpetamas kolmandat kooliaastat, vanimad kaheteistkümnendat. Kõiki
ettekandeid nauditi huviga. Jalgade kõlgutamise hetki ei tekkinudki,
sest ettekanded olid tõesti põnevad. Räägiti koolides teostatud
keskkonnaprojektidest, loodusvaatlustest ja uurimistöödest.
Hämmastav, mida kõike erinevates Eestimaa koolides tehakse ja
uuritakse! Süvenes teadmine, et uurimistööd teha on huvitav ja hea
tunde tekitas, et meie tööde vastu huvi tunti.
õpetaja Urve Lehestik
10.a klassi õpilased Iris Hermann, Lisett Lees

I L M A Õ P P E P RO G R A M M

Käisime Vellaveres, kus tegime läbi ilmaõppeprogrammi.
Termomeetriga mõõtsime temperatuuri kolmel erineval ajal, üks
kord lagendikul ja teised korrad augus, kus ei olnud nii tuuline.
Psühromeetriga mõõtsime õhuniiskust. Mõõtsime ära kuiva termomeetri näidu, märja termomeetri näidu, arvutasime välja näitude
vahe ja suhtelise niiskuse.
Baromeetriga mõõtsime õhurõhku. Vaatasime baromeetri näitu ja ka
seda, kas ilm oli pilves, poolpilves, päikseline.
Käsianemomeetriga määrasime tuulekiirust. Vaatasime algnäidu,
lõppnäidu ja nende põhjal saimegi arvutada tuule kiiruse. Tuulelipuga vaatasime tuule suunda. See päev puhus tuul edelast.
Kogu selle õppepäeva juurde kuulusid ka erinevad mängud. Paljude
lemmikpaik oli mänguväljak, kus sai kiikuda, turnida ja niisama
jalga puhata.
Päeva lõpuks tegime päeva ilmaennustuse. See oli päris naljakas.
Oli põnev ja lõbus matk.
Sirje Maria Lehestik ja Maris Lutsar
6.c klassi õpilased
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T EGUS

PÄ E V E

KIRDE- E ESTIS

Esmaspäeval, 26. aprillil võttis buss koos Põlva ÜG 11.a klassi õpilaste ja klassijuhatajaga suuna
Kirde-Eestisse. Õppe-eesmärgil planeeriti külastada Eesti Elektrijaama.
Sisukas päev sai alguse kell 8 hommikul. Kuna ees oli pikk ning üksluine maantee, siis kasutas nii
mõnigi sõiduks kuluvat aega magamiseks. Kahe ja poole tunnise bussis loksumise järel jõudsime Kohtla
-Nõmmele, kus külastasime nüüdseks juba suletud põlevkivikaevandust. Ajaloolises paigas tegi meile
ringkäigu sümpaatne vanem härra, kes ka ise on poole oma elust kaevurina töötanud. Mees tutvustas
meile Kohtla Kaevanduspark-Muuseumi ajalugu ning viis meid maa-aluseid kaevanduskäike oma silmaga vaatama. Turistidele on seal ette valmistatud mitmeid peatuspaiku, kus võib näha kaevurite töökohti,
töötavat maa-alust tehnikat, sõita maa-aluse rongiga ning heita pilk kasutusel olnud lõhkeainele.
Kohtla-Nõmmelt suundusime Eesti Elektrijaama. Kohale jõudmisest andsid märku tohutu suured tuhamäed ning kaugele paistvad korstnad. Enne ringkäiku Eesti ühes suurimas ettevõttes kinnitasime keha
sealses sööklas. Seejärel anti meile loengu vormis ülevaade Eesti Energia tegevusest, näidati piltlikult
elektrijaama tööd, selgitati tulevikuplaane ning tehti lühiülevaade möödunud majandusaastast. Siinkohal
tuleb ära märkida, et Eesti üks suuremaid tööandjaid lõpetas möödunud majandusaasta kasumiga, numbritest aga kahjuks ei räägitud. Tulevikuperspektiivis on
plaan ettevõtet laiendada ning vahetada vanad turbiinid uute ning efektiivsemate vastu.
Loeng lõppenud, panime pähe kollased kiivrid, mis
jagati meile hoonesse sisenedes, ning läksime oma
silmaga hiiglaslikke turbiine vaatama. Järjestikku paiknevad seadmed asusid üle 500 m pikkuses hoones ning seega pidime edasi-tagasi kõndides läbima rohkem kui kilomeetri. Uskumatult suures varjualuses oli raske kuulata, mida giid rääkis, sest selle täitis masinate töö
müra.
Teatavasti ei asu Eesti suurim tööandja päris Narvas, kuid juba seal kandis olles otsustasime
ka piirilinna külastada. Tee viis meid Narva piiripunkti, kus jalgsi silda ületada lubatakse
vaid kohalikel elanikel. Ametnike tööd tutvustas meile hea huumorisoonega mees, kes
illustreeris oma juttu mitmete huvitavate, erakordsete ning mõtlemapanevate näidetega
piiriteenistujate tööst. Lisaks näidati meile ka tulirelvi.
Päev õhtusse jõudnud, oli aeg Põlva poole teele asuda. Enne seda külastasime veel kohalikku
kaubanduskeskust, et siis, hea-parem ostetud, kojusõitu alustada.
Hanna Rein
11.a klassi õpilane

H E TK I

A B I TU R IE N TI D E TU T I PÄ E VA LT
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