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INFOLEHT 

1.-5.klass 6.-9.klass 10.-12.klass 

 8.00 – 8.45 8.00 – 8.45 8.00 – 8.45 

8.55 – 9.40 8.55 – 9.40 8.55 – 9.40 

9.50 – 10.35 9.50 – 10.35 9.50 – 10.35 

Söögivahetund 10.45 – 11.30 10.45 – 11.30 

11.05 – 11.50 Söögivahetund 11.40 – 12.25 

12.00 – 12.45 12.00 – 12.45 Söögivahetund 

12.55 – 13.40 12.55 – 13.40 12.55 – 13.40 

13.45 – 14.30 13.45 – 14.30 13.45 – 14.30 

14.35 – 15.20 14.35 – 15.20 14.35 – 15.20 

T UNDIDE  KELLAAJAD  

HUVIRINGID  P ÕLVA  ÜGS  

2009/10. ÕA  

1. Loovusring (2 kl) – Riina Lond. Toimumisaeg ja 

koht: reedeti alates kell 12.00 A-314 klassis 

2. Kunstiring (1.-5. kl) – Viivi Lilleõis 

3. Algklasside rahvatantsuring – Oksana Aasa. Toi-

mumisaeg ja koht: alates oktoobrist esmaspäeviti  

4. Algklasside spordiring – Elina Pähn. Toimumisaeg 

ja koht: E kell 13.00-14.30, K kell 14.00-15.30 Mesi-

käpa Hallis 

5. Muusikaring (1. kl) - Ulvi Pern. Toimumisaeg ja 

koht: R kell 12.00-12.45 aulas 

6. Mudilaskoor – Ulvi Pern. Toimumisaeg ja koht: T 

kell 12.55-13.40, N kell 12.55-13.40 aulas  

7. Näitering 10.-12. kl – Maia Punak. Toimumisaeg ja 

koht: R kell 14.35 -16.00 aulas 

8. Näitering 5.-9. kl - Maia Punak. Toimumisaeg ja 

koht: K kell 13.45-15.20 aulas 

9. Korvpall – Valeri Zlatin. Toimumisaeg ja koht:T ja 

N kell 15.00-16.30 Mesikäpa Hallis 

10. Kergejõustik (8.-12. kl) – Aivar Haan. Toimumis-

aeg ja koht: E kell 15.00-16.30, K kell 15.00-17.00 

Mesikäpa Hallis 

11. Tööõpetuse ring – Voldemar Ansi. Toimumisaeg 

ja koht: T ja R alates kell 14.30 C-118 (poiste tööõpe-

tus) klassis 

12. PÜG orkester – Peeter Änilane. Toimumisaeg ja 

koht: Individuaaltunnid: E 13.45 – 16.15, T14.35 – 

16.15, K 13.45 – 17.00, N13.45 – 14.35, R 14.35 – 

16.15 ja orkestriproov: N 14.35 – 17.00 C-116 klassis 

13. Plokkflööt (4. kl edasijõudnud)–Ulvi Pern. Toi-

mumisaeg ja koht: K kell 12.55-13.40 A-014 klassis 

14. Plaatpillide ansambel (5. kl)–Ulvi Pern. Toimu-

misaeg ja koht: T kell 13.45-14.30 A-014 klassis 

15. Lauluansambel (alates 5. kl) – Lily Veidenberg. 

Toimumisaeg ja koht: kokkuleppel 

16. Lastekoor (alates 5. kl) – Lily Veidenberg. Toimu-

misaeg ja koht: E ja N kell 13.40-14.30 aulas 

17. Neidude tantsuring – Oksana Aasa. Toimumisaeg 

ja koht: alates oktoobrist esmaspäeviti 

18. 5.-6. Kl tantsuring – Oksana Aasa. Toimumisaeg 

ja koht: alates oktoobrist esmaspäeviti 

19. Meediaring (7.-12. kl)– Viive Rätsep ja Lea Par-

der. Toimumisaeg ja koht: K 14.30-15.20 või 15.20.- 

16.00 B-25 või kooli arvutiklassides 

Kõik PÜG-i huviringid on tasuta!  

Lisainfot ringide kohta küsi ringijuhilt, huvijuhilt või 

vaata kooli infostendi.  

HEA  INFOLEHE  LUGEJA 
Ilusat ja edukat alanud 2009/10. õppeaastat.  

Jätkame ka sel aastal koolielu kajastava infolehe välja-

andmisega.  

Infoleht hakkab ilmuma 2 nädala tagant. 

Teie ettepanekud, arvamused, artiklid on alati oodatud 

aadressil siret@polvayg.edu.ee 

Siret Rammul 

Põlva ÜG õppealajuhataja 

 

KOOLI RAAMATUKOGU 

avatud 

E-R kell 8-16. 

 

Ootame külastama! 

KOOLI PSÜHHOLOOG 

(kabinetis B-26) ja  

SOTSIAALPEDAGOOG 

(kabinetis B-16)  

võtavad vastu E-R kell 8.30-16. 

Aeg tuleb eelnevalt kokku leppida. 

Ära ole oma murega üksi! 

Juba kolm nädalat sellest õppeaastast on möödunud. Nagu igal sügisel, tuli kooli 

arvukalt uusi õpilasi: 1. klassi 22, 5. klassi 57, 10.klassi 78. 

Õpilased ja õpetajad hakkavad kindlasti enamiku uute asjade ja inimestega juba 

harjuma. A-maja ja kooli hoovi uuenenud välimus, koolikapid ja uus koolikell, 

algklasside internaadimajast ärakolimine on ehk suuremad muutused. 

Mõni uuendus võib tunduda ka elu raskemaks tegevana. Lisandunud koridori-

uksed, millest osa veel tavapäraselt suletud asendis olema peavad, raskendavad 

soovitud kiirusega liikumist. Aga tormata ei olegi tarvis, arvestame üksteisega ja 

jõuame kõik soovitud kohta. Tuletõkkeuksed on koolipere turvalisuseks, loodeta-

vasti ei ole neid mitte kunagi vaja, aga kui siiski peaks olema, täidavad need oma 

ülesannet üksnes 

siis, kui saavad ette-

nähtud korras sulgu-

da. 

Soovin kõigile sisu-

kat ja edukat õppe-

aastat, seatud sihtide 

täitumist.  

Õpilastele tahet tööd 

teha ja pingutada - 

omaenda tuleviku 

nimel. 

Koit Nook 

Direktor 
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OHUTULT  KOOLI  JA  KOJU  

P ÕLVA  ÜG SPORDIPÄEV  

4. septembril toimus Põlva Ühisgümnaasiumis ülekooliline 

spordipäev. Spordipäeval võisteldi lisaks võistkondlikele 

aladele ka 60m jooksus (1.-7. klass), 100m jooksus (8. kl), 

kaugushüppes, palliviskes (1.–8. klass T; 1.–7. klass P), kuuli-

tõukes (9. klass) ja krossiteatejooksus. 

Pendelteatejooksu parimad klasside arvestuses olid 1, 2, 3a, 

4b, 5c, 6a ja 7c klassid. Krossiteatejooksu parimad olid 

1.klass, 3b klass ja 4b klass. Teatevõistluses saavutasid klassi-

de arvestuses I koha 9c klass, I-II kohta jäid jagama 10a ja 

10b klass, I koha 11.klasside arvestuses sai 11a klass ja 

12.klasside arvestuses 12b klass.  
 

TÄNAME KÕIKI KOHTUNIKKE JA SPORTLASI!  

Ilmataadilt soovime järgmiseks aastaks veidi kuivemat ilma. 

 LÄHIAJA  ÜRITUSED  

September 

28.09.-2.10. algklasside sügisnäitus  

Õpilasesinduse infotund õpilastele, õpetajatele 

Algklasside sügismatk „Tere, sügis” 

Oktoober 
5.10 õpetajate päev  

23.10  rebastepäev  

24.10 Etlemiskonkurss „Tahan Sulle öelda…” 

Leivanädala tegevused algklassides 

P IRET  T ÄNAV  -   

P ÕLVAMAA  AASTA  ÕPETAJA  2009 

17. septembril külastasid 5a, 5b ja 6d klass koos klassijuhata-

jatega Varbuse Maanteemuuseumis toimunud õppeaasta 

alguse liikluspäeva “Ohutult kooli ja koju”. 2 tundi kestnud 

programmis oli kavas: 

Helkurijaht 

Turvavöö testimine 

Jalgratta osavussõit 

Pooltund Mare Arnaga 

Iga osaleja sai kingituseks helkuri ja voldiku “Ohutu kooli-

tee”. Lapsed jäid üritusega igati rahule. 

P ÕLVA  MAAKONNA  KOOLIDE   

10.-12.KLASSIDE   

MEISTRIVÕISTLUSED  JALGPALLIS  

17. septembril 2009. a toimusid Põlva maakonna koolide 10.-12. klasside 

meistrivõistlused jalgpallis. 

Kokku osalesid 9 noormeeste ja 6 neidude võistkonda üle maakonna. 

Põlva ÜG noormeeste 1.võistkond koosseisus Kahru Kaasik, Tarvin Kald-

vee, Juss Jäger, Priit Jõks, Kristjan Haan, Henri Käo, Vladislav Mihnovitš, 

Mihkel Tamm  saavutas I koha ning 2.võistkond koosseisus  Peter Kaine, 

Marten Musta, Garry Murumets, Taavi Vals, Kaarel Värton, Siim Kellamäe, 

Juho Mattus, Taaniel Tooming, Silver Adamson saavutas II koha. Noor-

meeste õpetajad Aivar Haan ja Valeri Zlatin. 

Neidude arvestuses pärjati I kohaga Põlva ÜG võistkond, kuhu kuulusid  

Kirta Talgre, Laura Musting, Kristel Kotkas, Keidi Käis, Merit Moro, Kairit 

Kährik, Grete Kolbakov, Kadi Einola, Hanna Rein. Neidude õpetajad Elina 

Pähn ja Lidia Petrova. 

M INU  UNISTUSTE  SÖÖGIVAHETUND  

Lõppenud on õpilaste loovtööde konkurss „Minu unistuste söögivahetund“, 

mis näitas, et koolinoored peavad oluliseks neid ümbritsevat keskkonda ja 

tahavad ise selle kujundamisel aktiivselt kaasa lüüa.  

Loovtööde konkursi kuulutas Tervise Arengu Instituut (TAI) välja tänavu 

märtsis. Kolmandat korda toimunud konkursil said 1.-12. klasside õpilased 

läbi joonistuse või video näidata, milline on nende unistuste söögivahetund. 

Kokku saabus 26 erinevast üldhariduskoolist üle Eesti 167 tööd.  

Konkurss „Söögivahetund“ toimus tänavu kolmandat aastat. Konkursi 

peamine eesmärk on pöörata suuremat tähelepanu koolitoidu tervislikkuse-

le ja innustada kooliõpilaste tööde varal koolitoitlustajaid muutma kooli-

sööklate toit mitmekesisemaks ning tervislikumaks. 

Žürii poolt leidsid äramärkimist Põlva ÜG õpilaste Janeli Kullami ja Randy 

Soosaare tööd. Õpilasi juhendas Õpetaja Viivi Lilleõis. 

Jõudu ja loomingulisust! 

T ULEKUL  ETLEMISKONKURSS  

“TAHAN  SULLE  ÖELDA…”  
Põlva Ühisgümnaasiumi raamatukogu koostöös emakeeleõpe-

tajatega korraldab 9. aastat etlemiskonkurssi „TAHAN     

SULLE ÖELDA…” 

24. oktoobril kell 10.00 ootame kooli aulasse osalejaid kolmes 

rühmas: 4.–6. kl, 7.–9. kl ja 10.–12. kl. 

Esinemise pikkus on 4 – 7 minutit. Teemade ja autorite osas 

kindlaid piire pole – peaasi, et esitatu sisaldaks sõnumit „tahan 

sulle öelda…” Teretulnud on tekstid, mis sisaldavad mõtet 

raamatu ja raamatukogu rollist inimese elus. Kava koosneb 

kahest osast: luuletus ja proosapala. Oodatud on kindlasti oma-

looming. 

Registreeruda 16. oktoobriks tel 799 9208 või e-posti aadressil 

tiia.ojanurm@polvayg.edu.ee 

Registreerimisel palume teatada kõik andmed esitajast, esitata-

vast ja juhendajast. Samaks kuupäevaks ootame ka omaloo-

mingulisi võistlustöid. Ootame rohket osavõttu! 

Sel aastal pärjati Põlvamaa Aasta 

Õpetaja 2009 tiitliga Põlva  Ühis-

gümnaasiumi ajaloo ja ühiskon-

naõpetuse õpetaja Piret Tänav. 

Piret töötab Põlva ÜGs ajaloo ja 

ühiskonnaõpetuse õpetajana aas-

tast 2006.  Lisaks igapäevasele 

õpetajatööle, õpilaste järeleaita-

misele ja andekate võistlusteks 

ning konkurssideks ettevalmista-

misele, tegeleb Piret aktiivselt 

enesearendamisega, luues õppe-

metoodilist materjali, mida on 

metoodikakonkurssidel hinnatud 

auhinnakoha väärilisteks. Õpeta-

jate Tänava ja Untera eestveda-

misel liitus Põlva ÜG kolmeaas-

tase Eesti ja Afganistani koolide 

vahelise projektiga rikastamaks 

nii geograafia-, ajaloo - kui ka 

ühiskonnaõpetuse tunde. 

Õpetaja Tänav kasutab mitmekesiseid, efektiivseid meetodeid igapäevatöös. 

Noor, energiline ja alati särav õpetaja on leidnud tee õpilaste ja kolleegide 

südamesse. Ta on pälvinud nii õpilaste kui nende vanemate lugupidamise 

oma positiivse ellusuhtumise ja erilise pedagoogilise takti tõttu. 

Aitäh Sulle Piret ning jõudu ja jaksu ikka sama eredalt särada! RAHVUSVAHELINE  

ÕPILASVAHETUS  

23. 09 kell 12.55-13.40 toimub arvutiklassis B-29 rahvusvahe-

list õpilasvahetust YFU tutvustav esitlus. Endised vahetusõpi-

lased tutvustavad välismaal õppimise võimalusi, räägivad oma 

vahetusaasta kogemustest, vastavad küsimustele. 

mailto:info@polvayg.edu.ee
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Põlva Ühisgümnaasiumi õpilasesinduse liikmed osalesid suvel 24.-31. juulini Belgias 

toimunud noortevahetusel "The ecological foot steps". Lisaks eestlastele ja         

belglastele kaasas projekt  ka noored Türgist ning Saksamaalt. 

8 päeva kestnud noortevahetuse jooksul keskenduti  tegevuste kaudu keskkonna       

säästmise  ja tarbimise temaatikale,  õpiti osalejatemaade kultuuri ja -traditsioone      

lähemalt tundma, külastati pealinna Brüsselit, mitmeid Belgia loodusparke, käidi isegi 

võsa lõikamas ning pandi oma võimed ning julgus proovile ühel Belgia kõrgseiklusrajal. 

Tutvustamaks õpilasesindust ja Põlva linna valmistasid PÜG õpilasesindajad spetsiaalselt 

noortevahetuse tarbeks ka lühifilmi „Põlva gone MAD“.  

Kokkuvõttes oli tegemist vahva nädalaga, kus sai väga palju nalja, sõlmiti uusi tutvusi 

ning laiendati oma silmaringi... 

Noortevahetust rahastas Euroopa Noored noortevahetusprogramm, PÜG õpilaste osale-

mist toetas ka Põlva Linnavalitsus. Eelmisel aasta suvel käisid PÜG õpilaseindajad noor-

tevahetusel Türgis. 

ÕPILASESINDUS  B ELGIAS  NOORTEVAHETUSEL  

Võsa lõikamas 

Rongi ootamas, et Brüsselisse lennujaama sõita 

Belgia on kuulus oma šokolaadi, pissiva poisi skulptuuri ja 

loomulikult friikartulite poolest, mida fritüüritakse 2 korda 

ja nad on väga rammusad 

Eesti tüdrukud eesti õhtuks eesti toitu valmistamas 

Ja ikka looduses… kogu grupp 

Hinnang kogu nädalale kõikide osalejate poolt 

mailto:info@polvayg.edu.ee

