
• 13. jaanuaril toimunud Põlva maakonna koolinoorte meistrivõistluste sisekergejõustiku võistlustel edukalt osalenud õpilasi: 

• edukalt matemaatika-füüsika ainenädalal osalenuid: 

D IREKTOR  TÄNAB  
• piirkondlikel aineolümpiaadidel edukalt esinenud õpilasi ja õpetajaid: 
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INFOLEHT 

Inglise keel 
30.01.2009 toimus inglise keele olümpiaadi piirkonnavoor. Hästi 
esinesid järgmised Põlva ÜG õpilased: 

10.-12. klass: I koht - Maria Kinnunen, II koht - Maigi Rannamets, 
III-IV koht - Maarja Renter. 

Õpetajad Tiit Rästa ja Anne Truupõld 

Matematika 
31.01.2009 toimus matemaatikaolümpiaadi piirkonnavoor. Tublilt 
esinesid järgmised meie kooli õpilased: 

5. klass: III-IV koht - Brita Post. 

6. klass: II koht - Liisi Kolpakov, 6.-8. koht - Mirjam Sarnit. 

7. klass: 6.-8. koht - Lennar Lehestik. 

8. klass: I-II koht - Anne Serv. 

9. klass: I koht - Peeter Olesk. 

10. klass: I koht - Martin Mägi, II koht - Kevin Amon, III koht - Erika 
Vares, 4. koht - Jete Numa, 5.-6. koht - Mikk Soha. 

11. klass: I koht - Auli Reitel, II-III koht - Liisa Roop, 4. koht -    
Marko Soomets. 

Õpetajad Ene Rattur, Egne Kindsigo, Kaja Kilusk, Pilvi Rammul, 
Viivi Ansi, Heli Piiri, Tiiu Miina. 

• Põlva maakonna koolide 6.-9. klasside poiste korvpalli meistrivõistlustel edukalt esinenud õpilasi: 

22. jaanuril 2009 toimusid Mesikäpa Hallis Põlva maakonna koolide 6.-9. klasside poiste korvpalli meistrivõistlused. Põlva Ühisgümnaasiu-
mi võistkond saavutas III koha. Võistkonnas mängisid: Mathias Põlluveer (9.d), Kaur Vaino (9.e), Maicel Uibo (9.c), Alari Kukk (9.a),  
Taavi Tšerkassov (9.c), Alvar Tint (8.c), Ben-Ruuben Kaljuvee (7.b), Janar Kruuda (8.a), Tauri Tigasson (9.a). Õpetaja Valeri Zlatin. 

Grete Sikk (5.a) – 60m jooks I koht, kaugushüpe II koht, 600m 
jooks 6. koht. 

Anett Simga (6.a) – 60m jooks III koht, kaugushüpe 4. koht, 600m 
jooks I koht. 

Dora Uibo (7.c) – 60m jooks 6. koht, kaugushüpe 7. koht. 

Eleriin Aalde (7.a) – 600m jooks III koht. 

Andrus Golberg (1.a) – kuulitõuge II koht. 

Lennart Heinoja (6.c) – 60m jooks I koht, kaugushüpe I koht, 
600m jooks I koht, kõrgushüpe II koht. 

Siim Villako (6.b) – 60m jooks 18. koht, kaugushüpe 9. koht,  
kõrgushüpe 6 koht. 

Jessika Roger (7.c) – kaugushüpe 5. koht, kuulitõuge II koht, kõr-
gushüpe 6. koht. 

Ben-Ruuben Kaljuvee (7.b) – kaugushüpe I koht, kuulitõuge I 
koht, 60m jooks I koht, kõrgushüpe III koht. 

Alvar Tint (8.c) – kaugushüpe 6. koht, 60m jooks 5. koht. 

Sten Soodla (7.a) – kaugushüpe 17. koht, kõrgushüpe 4. koht. 

Katre Ammer (10.c) – 60m jooks I koht, kaugushüpe I koht, kuuli-
tõuge II koht. 

Kerli Juhandi (8.b) – 60m jooks I koht, kuulitõuge I koht. 

Vairo Visnapuu (10.c) – kaugushüpe I koht, 60m jooks II koht. 

Maicel Uibo (9.c) – kaugushüpe III koht, kõrgushüpe I koht. 

Olgert Tamm (12.a) – kuulitõuge III koht. 

Ragnar Käsk (8.b) – 60m jooks III koht, 800m jooks II koht. 

Kristo Edenberg (12.b) – kõrgushüpe 5. koht. 

Tarvin Kaldvee (10.a) – 60m jooks 6. koht, 800m jooks II koht. 

Kätlin Prostin (9.b) – kaugushüpe 6. koht, kõrgushüpe 4. koht. 

Kristel Kotkas (10.a) - 800m jooks I koht. 

Õpilasi juhendas õpetaja Aivar Haan. 

Peastarvutamise parimad klasside kaupa 

Mari-Liis Kõiv (5.a), Brita Post (5.b), Janar Kopli (5.c), Liisa 
Lutter (6.a), Mariaana-Aleksandra Tereste (6.b), Mirjam Sarnit 
(6.c), Martin Piirisalu (6.d), Geron Kottise (7.a), Lennar Lehestik 
(7.b), Kaili Viira (7.c), Mari-Liis Ruuvet (7.d), Anne Serv (8.a), 
Kerli Juhandi (8.b), Kris-Gerhard Aabrams (8.c), Tanel Viira 
(9.a), Karl Asi (9.b), Henri Asi (9.e), Martin Mägi (10.a), Tormi 
Tobreluts (10.b), Toomas Ojasaar (10.c), Hardi Maran (11.a), 
Triin Ilves (11.b), Rahel Variko ja Tiina Luht (11.c),  

Tiit Neeme (12.a), Kaisa Viira (12.b), Eveli 
Tühis (12.c). 

Pranglimise I etapi parimad 
Janar Kopli (5.c), Siim Villako (6.b), Jaanika 
Kopli (7.b), Anne Serv (8.a), Reimo  Mägi 
(9.c). Kokku osales PÜG-st 210 õpilast. 

Füüsikateatri läbiviijad 

Siim Kalder (11.b) ja Janno Kasepuu (11.b). 

Eesti keel 
24.01.2009 toimus eesti keele olümpiaadi piirkonnavoor.        
Põlva ÜG edukamad klasside arvestuses olid: 
5.-6. klass: II –III koht - Stella Rõbakov ja Pirke Prii, 4.-5. koht - 
Petra Nook, 6.-9. koht - Marge Käis. 
7.-8. klass: II koht - Eva Tasso, 5.-6. koht - Kaili Viira ja         
Marianne Leotoots. 
9.-10. klass: I koht - Mikk Pihlap, II koht - Nele Laur, III koht - 
Kätlin Protsin, 4. koht - Reilika Mägi. 
11.-12. klass: I koht - Henet Kurvits, III koht - Mari Pent, 4. koht - 
Triin Ilves, 5. koht - Maike-Liis Rebane. 
Õpetajad Merle Pintson, Virve Luiga, Annely Hindrikson, Viive 
Rätsep, Lea Parder, Maia Punak. 

Saksa keel 
30.01.2009 toimus saksa keele olümpiaadi piirkonnavoor. Hästi 
esinesid järgmised Põlva ÜG õpilased: 

10. klass: 4. koht - Alo Valge. 

12. klass: I-II koht - Edi Luuk-Luuken, I-II koht - Annemari 
Vaniko. 

Õpetajad Tiina Villako ja Kersti Seeba. 

• TV 10 olümpiastarti 38. hooaja I etapil Tartu Ülikooli Spordihoones edukalt esinenud Ben-Ruuben Kaljuvee´d: 

Ben-Ruuben Kaljuvee (7.b) saavutas 60m jooksus II koha (aeg 7,79 s) ning kaugushüppes I koha (6,09m). 



ÕPPEKÄIGUD  

ÕPILASESINDUS  KÜLASTAS  TARTU  
VANGLAT  

♥  Võtke oma salajasele sõbrale kaasa väike kingitus (pulgakomm, 

isemeisterdatud kaart, meene jne) ja üllatage oma sõpra toreda 
kingitusega. 

♥  Kogunege klassiga ning viige õpetaja, klassivanema abiga läbi 

äraarvamismäng, kus kõigil õpilastel tuleb mõistatada, kes   
klassikaaslastest on SALA-sõber. Mäng kestab seni, kuni kõik 
SALA-sõbrad on ära arvatud… (ps arvestage ka puudujatega!). 

♥  Viige klassis läbi pimesikumäng: üks õpilane istub kinniseotud    

silmadega klassi ees, istuja ette tuleb tema SALA-sõber.       
Kinniseotud silmadega õpilane peab nüüd oma SALA-sõbra ära 
tundma… 

 

Võimalusi on palju, olge loovad, peaasi, et on LÕBUS!  
 

• Neljapäeval, 12.veebruaril on sõbranädala raames kavas stiili-
kas. Õpilastel, õpetajatel, koolitöötajatel palutakse juhinduda  
stiilist  „Plätud ja parukas“. 

 

• 13. ja reedel on PÜG peamaja garderoobis koolipäeva jooksul 
live-esinemine! Täpsem info infostendil. 

 

TUGIÕPILASTE  KOOLITUS  T.O.R.E 

SÕBRANÄDALAL ON KAVAS: 
• 9.-13.02 sõbrapost NB! kaardid tuleb klasside esindajatel huvijuhi ja õpilasesinduse 

ruumist (B-26) ise ära otsida! Näiteks valida selleks üks kuller… 

• Kooli raamatukogus on juba avatud  sõbranädalalale pühendatud näitus. Minge uudis-
tama! 

• 9.-13.02  SALA-sõber  (osalejad 1.-12. kl õpilased, kooli õpetajad, töötajad) 
Kes on SALA-sõber? 
 SALA-sõber on oma klassi õpilaste seast loositud klassikaaslane, kelle eest tuleb nädala    
jooksul salaja (st et isik ise seda ei märkaks) hoolt kanda (olla abivalmis, rääkida juttu, avada 
sõbrale uksi jne). Klassijuhataja või klassivanema abiga loositakse endale nädalaks salajane 
sõber. NB! ära avalikusta oma SALA-sõbra nime, sest siis ei ole nii põnev enam! Nädala lõpus (reedel 13.02) või ka esmaspäeval 
(16.02) viige oma klassides läbi SALA-sõprade avalikustamine. Selleks on mitmeid võimalusi, näiteks:  

• 9.-13.02 näitus „Ideaalne sõber“ (kus osalejad on 1.-12. kl 
õpilased. 1.-4. klasside näitus on algklasside majas). 

Ehk ... mõelgem selle üle, missugune näeb välja ja millised on 
ühe IDEAALSE SÕBRA omadused! 

Ülesanne on järgnev (1.-12. kl): 

1) küsige huvijuhi ja ÕE ruumist (B-26) selle nädala (3.-6. 
veebruar) jooksul suur paber, kirjutage paberile oma klass (nt 
13a). 

2) mõelge klassiga koos sellele, mis omadustega (iseloomu-
joontega jne) ideaalne sõber olla võiks (nt sõbralik?, abival-
mis?.....) 

 3) joonistage või  maalige teie klassi nägemus ideaalsest  
sõbrast (soovitatavalt pealaest jalatallani) suurele paberile. 
Lubatud on kõik joonistusvahendid, peaasi, et valmiks suur 
pilt või plakat. 

4) tooge (va algklassid) oma „Ideaalne sõber“ tagasi huvijuhi 
ruumi (B-26) hiljemalt esmaspäeva ennelõunaks (9. veebruar). 

Toodud piltidest, plakatitest valmibki näitus „Ideaalne sõber“. 

Sõbralikku sõbranädalat kõigile ja ärge siis oma SALA-
sõpru unarusse jätke! 

Täpsema info huvijuht Jaana Aedmäe käest. 

FÜÜSIKATEATER  
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Nr 3 3. veebruar 2009 

Alustatud on Põlva Ühisgümnaasiumi arengukava uuendamise 
protsessiga. Läbi on viidud ajurünnak 5.-12. klasside õpilaste-
le, kus õpilased püstitasid probleemid ning teemad, mille  
kohta valmisid grupitöö tulemusel ettekanded. 
Arengukava koostamiseks on moodustatud erinevad töö-
rühmad, kes koostavad oma valdkonna tegevuskavad kolmeks 
järgnevaks aastaks. 
 

Esimene suurem töökoosolek, kus selgitatakse välja kooli    
tugevused, nõrkused, võimalused ja ohud, toimub 
9. veebruaril kell 15.30 kabinetis C-12. 
 

Teine üldkoosolek toimub 19. märtsil kell 10 kabinetis C-12. 
Töökoosolekutele on oodatud ka lapsevanemad, vilistlased ja 
kõik ülejäänud huvilised. 
 

Täpsem info arengukava valmimise protsessi kohta õppeala-
juhataja Siret Rammuli käest (siret@polvayg.edu.ee). 

PÕLVA  ÜHISGÜMNAASIUMI  
ARENGUKAVA  2009-2012 

GÜMNASISTID  TUTVUSID  
EDASIÕPPIMISVÕIMALUSTEGA  

Möödunud nädalal toimunud matemaatika-füüsika ainenädalale pani 
ilusa punkti neljapäeval ja reedel etendunud füüsikateater. Füüsika-
teatri juhendajaks oli õpetaja Jaak Kepp, show viisid läbi 11. klassi 
poisid Siim Kalder ja Janno Kasepuu. Kaasahaarava etenduse käigus 
näidati lämmastiku võlujõudu ja tehti pauku.  

Reedel, 31. jaanuaril said PÜG tugiõpilased Merlin Juks, Merili 
Reinlo ja Laura Vals ning nende juhendaja kooli sotsiaalpedagoog 
Ulvi Kollom Tartus tugiõpilaste aasta-konverentsil tunnistused tugi-
õpilaskoolituse (T.O.R.E) läbimise kohta. Õnnitlused tüdrukutele ja 
nende juhendajale! Edu tugiõpilastöös! 

28. jaanuaril toimus 11.-12. klassidele loeng, kus tutvustati edasiõp-
pimise võimalusi. Koolilõpetajatega arutleti nende edasise haridustee 
üle, tutvustati kutsevalikuid ja lähemalt tehti juttu õppimisvõimalus-
test Tartu Ülikooli haridusteaduskonnas. Haridusteaduskonna     
õpetajakoolituse projektijuht Alo Lõoke rääkis oma kogemustest 
kutsevalikul ja riigieksamite valikul ning vastas gümnasistide     
küsimustele. 

Kolmapäeval, 28. jaanuaril külastasid kooli õpilasesindajad ja kooli-
lehe tegijad Tartu vanglat. 

12. veebruaril on 10.b klass õppepäeval Oandu loodus-
keskuses. 

13. veebruaril külastavad 11.b ja 12.c klassid Intellektika|09 
messi. 

SÕBRANÄDALA  (9 .-13.02)  ETTEVÕTMISTEST  


