
Karate võistlustel Corpore Cup 2009 edukalt esinenud õpilasi: 

Muusika-alaste saavutuste eest tunnustatavaid oli üheksa noort ja 

kaheksa muusikakollektiivi. 

Vastuvõtule kutsututest ligikaudu pooled on paistnud silma 

sportlike saavutuste poolest. Esindatud spordialasid on väga 

erinevaid: kergejõustik, vehklemine, rannavõrkpall, orienteeru-

mine, sõudmine ja male. 

Põlvamaalt oli kutsutud Põlva Ühisgümnaasiumi abiturient 

RAIDO MITT ja tema treenerid Nikolai Järveoja ning Rainis 

Mitt. Raido võitis juunikuus Serbias toimunud orienteerumise 

Euroopa noorte meistrivõistlustel  teatejooksus poiste 18.klassis 

pronksmedali. 

30. septembril kell 12 toimus Tartus Haridus- ja Teadusministeeriumi 

saalis minister Tõnis Lukase vastuvõtt rahvusvahelistel võistlustel 

edukalt esinenud õpilastele ja üliõpilastele. 

Vastuvõtule oli kutsutud 88 õppurit, kelle hulgas oli nii üliõpilasi, 

üldhariduskoolide õpilasi kui kutsekoolide õpilasi üle Eesti, samuti 

laulukooride esindajad. Lisaks neile olid kutsutud ka noorte juhenda-

jad ja treenerid. 

Vastuvõtul osalejatele pakkus muusikalist meelelahutust ansambel 

Urban Symphony. 

Häid loodusteaduste tundjaid oli vastuvõtule kutsutute seas 17, lisaks 

sellele oli tipptasemel saavutusi veel lingvistikas ja kirjanduses. 

6.-9.klasside jalgpalli meistrivõistlustel edukalt osalenud võistkond: 
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Eesti Koolispordi Liidu valikorienteerumisvõistlustel edukalt osalenud õpilasi: 

Nr 2 (12) 9. oktoober 2009 

INFOLEHT 

2. oktoobril 2009 toimusid Eesti Koolispordi Liidu valikorienteerumisvõistlused Valgehobusemäel, kus Põlva Ühisgümnaasiumi võistkond 

saavutas gümnaasiumide/keskkoolide arvestuses III koha. 

Individuaalarvestuses saavutas I koha Raido Mitt, II koha Rene Post, 5. koha Taaniel Tooming, 5. koha  Linda Puusalu, II koha Oliver  

Jõgeva, III koha Priit Võsupärg, 4. koha Martin Zvirblis, 8. koha Villu Serv ja 5. koha Getter Matto. Õpetaja Elina Pähn. 

Põlva Ühisgümnaasiumi õpilased osalesid Karateklubi Keiko koosseisus võistlustel Corpore Cup 2009, mis viidi läbi Pärnus ja on ühtlasi 

ka Eesti Karikaliiga 1. etapp. Võistlustel osalesid ka naaberriigi Läti karatesportlased. Võisteldi nii katas, kui kumites ning Põlva 

ÜG õpilased saavutasid järgmised tulemused: 

1. koht Kevin Amon, juunioride kata; 1. koht Lennar Lehestik, kadettide kata;  1. koht Karl-Markus Jens noorte 10-11a. kata;  

2. koht Renno Pilberg, kadettide kata. 

Eesti Loodusteaduste olümpiaadil edukalt esinenud õpilast: 

25. ja 26. septembril toimus 2009. a Eesti Loodusteaduste (bioloogia, keemia, füüsika) olümpiaadi voor, kuhu oli kutsutud ka Põlva ÜG  

õpilane Anne Serv. Anne saavutas  48 osaleja seas 26. koha, teooriavoorus oli ta 19-s.  

Põlva maakonna koolide 6.-9. klasside jalgpalli meistrivõistlused toimusid 22. septembril 2009. a Põlva ÜG staadionil (Lootospark). 

Põlva Ühisgümnaasium poiste võistkond saavutas I koha. Võistkonnas mängisid Marek Puik, Sander Jõeots, Sander Mandel, Temari    

Nuuma, Erik Listmann, Ragnar Käsk, Ben-Ruuben Kaljuvee, Oliver Jõgeva, Alvar Tint. Õpetajad Valeri Zlatin ja Aivar Haan. 

Tüdrukute võistkond saavutas II koha. Võistkonda kuulusid Mari Abel, Anett Numa, Merili-Helen Lehiste, Maris Punga, Jessika Roger, 

Keit Lutsar, Birgit Saarnits, Helena Mutso, Eva Tasso. Õpetajad Elina Pähn ja Lidia Petrova. 

Mõlemad võistkonnad lähevad edasi mängima ka vabariiklikku poolfinaali. 

48. Põlva linna laste jooksupäeval edukalt esinenud õpilasi: 

1. klass: 7. a poiste arvestuses saavutas Erko Vanahunt  I koha ja Sander Lõbu II koha. 7. a tüdrukute arvestuses saavutas Johanna Laanoja 

II koha ja 6. a tüdrukute arvestuses Kairit Ülend III koha. Õpetaja Ester Kalder. 

3. klass: 9. a poiste seas sai I koha Raiki Vassil. Õpetaja Katrin Veskioja. 

9. a tüdrukutest saavutas III koha Kerli Rand. Õpetaja Kersti Kõiv. 

RAIDO  M ITT HARIDUS–  JA  TEADUSMIN ISTRI VASTUVÕTUL  

Põlva maakonna koolide murdmaateatejooksul edukalt osalenud õpilasi: 

7. oktoobril 2009 toimus Värskas Põlva maakonna koolide murdmaateatejooks. 1.-3. klassi poisid (Raiki Vassil, Ranno Liivago, Marken 

Järv) saavutasid  III koha  ning tüdrukud (Caroli Villako, Laura Nagel, Kerli Rand) saavutasid II koha. 4.-5. klassi arvestuses saavutasid 

posid (Elar Vanahunt, Karl-Markus Jens, Kristo Rööpman) II kohta ja tüdrukud  (Marimal Tilk, Isabel Padumäe, Hanna-Maria Rüütli II 

koha. 10.-12. klasside poistest saavutasid Juho Mattus, Rene Post ja Raido Mitt II koha ning tüdrukud Kristel Kotkas, Kaari Susi, Laura 

Vals II koha. 
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15. septembril toimus 10. loodusklassi esimene õppekäik    

Võrumaale Vällamäele. Õppekäigu viis läbi Võrumaa Kesk-

konnahariduse peaspetsialist Maris Kivistik.  

Läbiti Vällamäe õpperada, mille käigus õpiti sealset pinna-

moodi, kaardi järgi liikuma, mõõtma suhtelist kõrgust ja saadi 

rohket infot Haanja Looduspargist. Külastati ka Hinni kanjoni, 

mis on Eesti kõige sügavam liivakividesse uuristatud kanjonorg. 

LOODUSKLASSI  ÕPPEKÄIK  

VÄLLAMÄELE  

ALGKLASSIDE  TEGEMISTEST  

29. septembril külastasid  1. kl ja 4. b kl Tartus teatrietendust "Lotte 

ja Bruno muusikatund". 

08. oktoobril on 4.a ja 4.b kl Leivapäeva üritusel Karilatsi Talu-

rahvamuuseumis ja 12.oktoobril toimub  4.a ja 4.b klassi õppe-

ekskursioonil Tõravere Observatooriumisse. 

12. oktoobril osaleb 1.klass  programmis „Rabast põlismetsa”. Es-

malt tutvutakse Kiidjärve looduskeskuses metsloomadega ja siis 

matkatakse Valgesoos. Väljasõit 11.40 

20. oktoobril kell 13.00 peavad 1. klassi õpilased klassis kohvikut. 

21. oktoobril kell 11.00 on 1. klassi ühiskülastus Põlva Kultuurikes-

kuses toimuvale Endla teatri etendusele „Reinuvader Rebane‖. 

M AJANDUSTUND  12.KLASSIDELE  

5.-9. oktoobrini toimuva ettevõtlusnädala raames andis 6. oktoobril 

Põlva ÜG abiturientidele majandustunni Riigikogu majanduskomis-

joni esimees Urmas Klaas. 

45 minutit kestnud loengus andis Urmas Klaas ülevaate Eesti ma-

janduse hetkeseisust ning rääkis ettevõtlusest. 

ÕPPEKÄIK  LUHASOO  

MAASTIKAITSEALALE  
22. septembril toimus 7.b loodusklassil esimene õppekäik. Kuidas 

see paistis õpilaste silmade läbi, sellest allpool… 

 

22. septembril kell 9 hakkasime sõitma Luhasoo rabasse. Raba asus 

üsna Läti piiri ääres. Alguses pidime moodustama grupi—tüdruk ja 

poiss, aga keegi polnud sellega nõus. Siis moodustamise nii grupi 

nagu meile meelepärane. Meiega olid kaasas ka keskkonnaametist 

kolm inimest. Alguses läksime läbi metsa kuni tuli madalsoo. Seal 

täitsime töölehti. Nägime ka palju taimi. Uurisime taimede pikkust 

ja laiust. Käisime Mustjärve vett uurimas. Käisime siirdesoos ja 

rabas. Lõpuks jõudsime Meiesaarele. Seal oli üks majake. Kahjuks 

me edasi minna ei saanud, kuna kopra tamm oli tee üleujutanud. Siis 

tulime tagasi ja hakkasime sööma. 

Minule meeldis see päev väga. Ma loodan, et me käiksime iga vee-

rand sellistel väljasõitudel. 

Janeli (7.b klass) 

Luhasoo 
 

Me Luhasoosse läksime  

tundide ajast. 

Väga rõõmsad olime, 

et välja saime majast. 
 

Palju huvitavaid taimi 

leidus laudtee kõrval. 

Punaseid jõhvikaid 

lebab pruunil turbal. 
 

Oi, kui suur see järv on, 

ei tahaks sisse kukkuda. 

Seal isegi ei uju kärnkonn, 

vees lihtsalt pole H20-d. 
 

Kui rabast välja jõudsime, 

saime burgerit süüa. 

Ja kui koju jõudsime, 

saime leiba luuse lasta. 

Lembe (7.b) 

OHUTULT  KOOLI  

21. septembril võtsid 5.c klassi õpilased osa liiklusteemalisest kam-

paaniast ―Ohutult kooli‖. Lapsed vastasid viktoriini küsimustele ning 

võitjad värvisid 

kooli läheduses enim 

probleeme tekitanud 

tänavalõigule meel-

detuletuse, mis juhib 

jalakäija tähelepanu 

sellele, et tänavat 

tuleb alati ületada 

selleks ettenähtud 

kohas. 
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Raine Lahtvee gaidide ringi tutvustamas 
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ÕPETAJATE  PÄEV  P ÕLVA  ÜHISGÜMNAASIUMIS  

Esmaspäeval, 5. oktoobril oli koolis õpetajate päev, ainetunde andsid 

abituriendid, õpetajad maskeerusid tänavuse õpetajate päeva teema   

kohaselt aga selgeltnägijateks, nõidadeks, šamaanideks... Võimu üleand-

miseks koolis allkirjastati 2. oktoobril abiturientide ja kooli juhtkonna 

vahel nn  Heade kavatsuste deklaratsioon. Deklaratsioonis lubati jätkata 

koolis õpetajate päeva korraldamise traditsiooni ning abistada üksteist 

õpetajate päeva läbi viimisel. Õpetajate päev ise sujus hästi- abituriendid 

said hakkama nii tundide andmisega kui ka  õpetajatele mõeldud tundi-

dega. Kõik õpetajad läbisid edukalt ka abiturientide poolt korraldatud 

„Selgeltnägijate tuleproovi“, kus „nõidadel“ tuli proovile panna oma 

maagilisi võimeid ja ka abiturientidele iseseisev ülesanne ette kanda. 

Kokkuvõttes oli tänavune õpetajate päev meeldejääv ning andekalt kor-

raldatud ja läbi viidud. Aitäh 12. klassidele, nende klassijuhatajatele ja 

õpetajatele! 

HUVIRINGIDE  LAAT  

6.-9. oktoobrini toimus koolis HUVIRINGIDE LAAT. Ürituse eesmärk oli 

ühe nädala jooksul erinevate tegevuste kaudu tutvustada koolis tegutsevaid 

huviringe, teha reklaami uutele ja alles koolis tööd alustada soovivatele 

ringidele ning värvata huviringidesse uusi liikmeid. Uute ringidena       

esitlesid end gaidide ring (Raine Lahtvee juhtimisel) ja malering (Viktor 

Kass). Lisaks korraldasid HUVIRINGIDE LAADA raames ka näidistunnid 

huvilistele PÜG orkester (Peeter Änilane) ja näitering (Maia Punak), Ulvi 

Perni muusikaringide lapsed lindistasid kooliraadio jaoks ka 2 lugu, kunsti-

ring pani välja pisikese näituse jne.  

Aitäh ringijuhtidele, aitäh kõigile, kes huviringide laata aitasid läbi viia! 

LASTEVANEMATE  

ÜLDKOOSOLEK  

Lastevanemate üldkoosolek toimus 8. oktoobril kell 18. 

1. Toidutalumatusest ja selle seosest laste tervise- ja käitumisprob-

leemide ning õpiraskustega – Annely Soots, Tervisekooli juhataja  

2. Ülevaade käesolevast õppeaastast koolis - direktor Koit Nook  

3. Ülevaade lastevanemate küsitlusest – direktori asetäija Siret 

Rammul (kokkuvõte asub kodulehel aadressil 

http://www.polvayg.edu.ee/addons/Lastevanemate_kysitlus2009.pdf 

4. Kooli hoolekogu eelmise õppeaasta jooksul tehtud töö aruanne - 

hoolekogu aseesimees Peeter Änilane  

5. Kooli hoolekogu liikme valimine  

6. Klassikoosolekud. 
 

Hoolekogu uueks liikmeks valiti Andrus Juhandi. 

ÕPILASESINDUS  VALIS  

PRESIDENDI  

Õpilasesindus valis 6.10. endale taaskord presidendiks Liisbet 

Tilga.  

Õnnitleme presidenti, soovime jõudu ÕE presidendi ametis! 

Stiilinäide õpetajate päevast 
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