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Põlva maakonna koolide rahvastepalli võistlusel edukalt osalenud õpilasi:
10. novembril 2009 toimus Põlva maakonna koolide 4.-5. klasside tüdrukute ja poiste meistrivõistlused rahvastepallis. Põlva ÜG tüdrukute
võistkond saavutas III koha. Võistkonnas mängisid Mirjam Juhandi, Johanna Rüütli, Hanna Maria Rüütli, Hanna-Katre Plato, Eva-Mai
Männiste, Keterli Jõõgre, Kätlin Koosapoeg, Marimal Tilk, Ave-Lii Laas, Teele Ilves. Poiste võistkond saavutas 5. koha. Võistkonnas
mängisid Carl-Erik Uibo, Karl-Markus Jens, Kristo Rööpman, Rait Eerik Rüütli, Ken Mikko Vahtra, Kevari Ploompuu, Henrik Saarna,
Elar Vanahunt, Egert Aalde, Vairo Kotkas. Õpetaja Elina Pähn.
Põlva maakonna koolide võrkpalli karikavõistlustel edukalt osalenud õpilasi:
18. novembril 2009 toimus Värskas Põlva maakonna koolide 10.-12. klasside noorte segavõrkpalli 3T+3P karikavõistlused. Põlva ÜG
võistkond saavutas II koha, võistkonnas mängisid Kristel Kotkas, Merilin Mikko, Eneken Volkov, Tauri Sulg, Priit Jõks, Harri Oberg,
Taavi Vals. Õpetaja Aivar Haan.

P Õ LVA Ü G NÄ I T E R IN G O S A L E S
B E TT I A LV E R IL E P Ü H E N DATU D
LU U L E PÄ E VA D E L “T Ä H E TU N D ”
Möödunud nädalavahetusel esines Põlva ÜG näitering Jõgeva Kultuurikeskuses toimunud Betti Alverile pühendatud luulepäevadel „Tähetund”
etendusega „Teekond sinust minuni”.
Trupi juhendaja, emakeele ja kirjandusõpetaja Maia Punak peab Betti Alveri
sünnilinnas korraldatavat traditsioonilist kultuurisündmust üheks paremaks
teatrifestivaliks kogu Eestis. Tema arvates tõestavad luulepäevad ka
arvamuse „noorus on hukas” paikapidamatusest.
15-minutilised luulelavastused pidid tänavu põhinema poetessi luuletustel
„Naaber‖, „Kuradile mingu mure‖, „Kapten Oleander‖, „Tuulde räägitud‖ ja
„Tuuletriller‖. PÜG-i näiteringi etteaste aluseks oli luuletus „Naaber”, mille
olid valinud ühtekokku kümme truppi.
Õpetaja Punaku juhendamisel on kirjandushuvilised põlvalased osalenud
Alveri luulepäevadel viiel korral. „Tänavu kaasasime luuleetenduse
esitamisse kümme noort harrastusnäitlejat. Olen trupi iga kord sisuliselt
uuesti moodustanud, sest igal aastal õpetan gümnaasiumiastmes uusi inimesi,
kes tahavad tegeleda teatriga. Arvestades seda, pole ka kogemustepagas
ühtlane. Seekordsetest osalejatest olid mõned esinemas ka möödunud aastal”,
selgitas ta.
Žürii, millesse kuulusid teatritegelane Jaak Allik, näitlejanna Kersti
Kreismann, Rakvere Teatri peanäitejuht Üllar Saaremäe, poetess Elo Viiding,
raadioajakirjanik Tarmo Tiisler, kultuuriajakirjanik Gerda Kordemets,
teatripedagoog Toomas Lõhmuste ja kultuurihuviline arst Kalle Piiskoppel
Jõgeva haiglast, autasustas luulepäevade peapreemiaga, grand prix’ga Aseri
Keskkooli näitetruppi Kirdekad.
Maia Punaku arvates olid Aseri noored igati kõrget tunnustust väärt. „See oli
väga siira ja täpse esituse ning suurepärase peaosalisega lugu”.
Betti Alverile pühendatud kultuurisündmust peab Maia Punak suurepäraseks
kooliks nii juhenda-jatele kui ka kooliteatri näitlejatele.
„Siin esitatavate etenduste tase on ikka väga ühtlane, kuid samas tõeline
ideede pillerkaar. Minu jaoks on esimesest korrast peale olnud olulisim
ürituse vaimsus. Kui vaadata seda särasilmset loomevaimustuses publikut,
tunnen alati, et meil on peale kasvamas uus andekas põlvkond inimesi. Teater
on ju lõpuks väga väheste tee, aga kindlasti oskavad nad hinnata pühendumist
tööle ja näha väärtust mitte ainult enese tehtavas, vaid ka teiste tegevuses.
Lisaks on need inimesed, kes kasvavad unistuste publikuks igale teatrile või
mis tahes kunsti avaldus-vormile”, rääkis PÜG-i näiteringi juhendaja.
Suured tänud Maia Punakule ja kooli näiteringi õpilastele!

V ÄG IVA L L AVA BA

PÄ E V

Lastekaitse Liidu eestvedamisel tähistasid Eestimaa
koolid 20. novembril VÄGIVALLAVABA PÄEVA!
Kool on paik, mis on iga koolilapse jaoks kui teine kodu,
seega koolipere on kui teine pere. Selle päeva eesmärk oli
kogu koolipere ühtekuuluvus- ja turvatunde suurendamine, rõhutades vägivallavaba keskkonda.
Põlva ÜG õpilasesindus kutsus kõiki kooli õpilasi ja
õpetajaid valgesse riietumisega näitama oma taunivat
suhtumist vägivalda ülekoolilisel stiilipäeval “VALGE”.
Aineõpetajaid ja klassijuhatajaid kutsuti üles sel päeval
vägivalla teemal tunnis diskuteerima ning õpilased
kirjutasid üles mõtteid, mis aitaks koolikeskkonda
vägivallavabamaks muuta! Nendest väärt ideedest, on
kokku pandud stend, millega saab tutvuda fuajees.
Aitäh kõigile osalejatele!

Stiilinäide stiilipäevalt “VALGE”.
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G I ID ID E

KO O L

Sel õppeaastal alustas maakonna inglise keele ainesektsioon kaheaastast projekti,
mille eesmärgiks on koolitada välja õpilaste hulgast giide, kes oleksid võimelised
inglise keeles tutvustama oma kodukoha vaatamisväärsusi. Noorte giidide esimene
kokkusaamine oli Moostes 06. novembril. Projekti on kaasatud kaheksanda ja
üheksanda klassi õpilased erinevatest maakonna koolidest. Meie kooli esindasid
Moostes Keit Lutsar 9.b klassist ja Gete Meekler 9.c klassist. Päev Moostes oli
vaheldusrikas kuid väsitav. Tulevastele giididele andsid inglise keelse ülevaate
Mooste kooli 5. ja 7. klassi tüdrukud. Koostöös sama kooli inglise keele õpetajaga oli ettevalmistatud põhjalik tutvustus. Giidide päev algas koolimaja tutvustusega, mis on üks osa Mooste mõisa-kompleksist ja lõppes peale kolmetunnist
ringkäiku veskiteatris tassikese kuuma tee ja linajahu koogi maitsmisega. Samas
toimus ka viktoriin selle kohta, mida noored oli kolme sisuka tunni jooksul
kuulnud. Põlva ÜG võistkond saavutas väärika teise koha. Giidide koolile sai
algus tehtud ja järgmine võõrustaja on Valgjärve kool. Kokku saadakse
27. novembril, et tutvuda Valgjärve kooliga ning saada teadmisi huvitavate
inimeste ning kohtade kohta Põlva maakonnas.
Ülle Sarapik

L Ä H IA JA L

TO I M U M A S

25. november - Algklasside mardi- ja kadrikarneval
26. november - Põlvamaa noortekonverents „Pärime uue―
26.-27. november—Tulevikulinna mäng Põlva Huvi– ja
Kultuurikeskuses
24.-27. november - töövarjunädal
1. detsember - ülemaailmne AIDSi ohvrite mälestamise
päev, loengud 8. klassidele 30. novembril ja 1. detsembril

K O DA N IK U –

JA A JA LO O NÄ DA L

23.-27. novembrini toimub Põlva Ühisgümnaasiumis kodaniku– ja ajaloonädal, mille tegevused keskenduvad sel aastal Afganistani temaatikale.
23. november: kooli fuajees avatud fotonäitus Põlva Ühisgümnaasiumi
Afganistanis asuva sõpruskooli õpilastest.
24. november: 4. tunni ajal kooli aulas kohtumine Farah`ga Afganistanist
(nüüd küll elab Rootsis, aga on Afganistanist pärit). Farah räägib oma kodumaast, islami kommetes ja traditsioonidest, samuti sellest, kuidas on
moslemina elada lääne ühiskonnas.
25. november: 6. klassid valmistavad õpetaja Leena Haugase ja Liia
Vijandi juhendamisel Mesopotaamia- ja Afganistani-teemalisi mõistekaarte ja plakateid (tutvuda saab kabinetis B-14);
27. november: Kell 8.55 räägib leitnant Avo Kosk 12. klasside õpilastele
ajateenimisest Afganistanis.
Lisaks vaatavad 12. klasside õpilased ühiskonnaõpetuse tundides dokumentaalfilmi "Afgan Star" ehk kuidas valiti Afganistanis superstaari…
Traditsiooniliselt toimub abiturientidele kodaniku- ja ajaloo nädala raames
ka töövarjunädal.
Aktiivset osalemist!

K U IDA S

KO O L I R A A M ATU KO G U S
H A K K A M A S A A DA (1 )

Kooliraamatukogu koosneb kahest kogust - põhikogust ja õppekirjanduse
kogust. Raamatukogus on teavikud (raamat, ajakiri, ajaleht, käsikiri, auvis,
elektrooniline teavik ja muu teavik) paigutatud riiulitele vasakult paremale, ülalt alla. Teavikud liigitatakse UDK liigitustabeli alusel riiulitele
liikide kaupa ning liigi piires tähestikuliselt.
Riiulite otstesse pannakse sildid liiginimetustega, liikide algusesse liigiviidad.
Ilukirjanduse puhul kasutatakse tähe- ja nimeviitasid.
Meie raamatukogus on ilukirjandus paigutatud järgmiselt:
lastekirjandus 1. - 4. kl.
noortekirjandus 5. - 9. kl.
ülejäänud ilukirjandus.
Lastekirjandus on riiulitele paigutatud teemade kaupa. Ilu-kirjandus aga
nii, et enne on eesti kirjandus eraldi, ülejäänu käib väliskirjanduse alla.
Paigutuses on kasutatud alfabeeti, ehk kogu ilukirjandus on paigutatud
autorite järgi tähestikus. Ühe autori piires on raamatute pealkirja järgi
tähestikus.
Alati saab abi küsida raamatukoguhoidjalt.
Järgmises infolehes alustame liikide tutvustamist, kõneleme sellest, mida
huvitavat võib antud liigi piires meie raamatukogust leida.
Tiia Ojanurm
raamatukogu juhataja
Põlva Ühisgümnaasium, Kesk 25, Põlva 63308, www.polvayg.edu.ee
Toimetaja: Siret Rammul siret.rammul@polvayg.edu.ee tel: 799 9203
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ON GRIPP?

Gripp on erinevate gripiviiruste poolt põhjustatud tõsine nakkushaigus,
mis kahjustab kiiresti hingamisteede limaskesti.
Gripp on eriti ohtlik väikestele lastele ja vanematele inimestele, kuna
võib kergesti põhjustada tõsiseid tüsistusi, näiteks eluohtlikku kopsupõletikku.
Gripi tundemärgid:
kiire enesetunde halvenemine
kõrge palavik
peavalu
lihase- ja liigesevalu
kuiv köha ja/või nohu
väsimus ja nõrkus
Kuidas viirus levib?
Gripiviirus levib tavaliselt aevastamisel või köhimisel vabanevate
piiskadega ja saastunud käte abil. Käed saastuvad viirusega näiteks
pihku köhimisel, aevastamisel või nuuskamisel.
Kui käsi kohe ära ei pesta, siis saastuvad viirusega edasi kõik pinnad,
mida kätega puudutatakse: ukselingid, mobiilid, ostukärud, arvutiklaviatuurid jms. Seega varitseb gripp meid iga pool, kus enne meid on käinud
gripiviirusega inimene.
Enamik täiskasvanuid on nakkusohtlikud 1 päev enne sümptomite
tekkimist ja 5 kuni 7 päeva pärast haigestumist. Lapsed võivad olla
nakkusohtlikud isegi 10 või enam päeva pärast haigestumist.
Kuidas gripi vastu võidelda?
4 kõige tõhusamat nippi:
Pese tihti käsi – see kaitseb sind ja sinu lähedasi viiruste eest. Iga
kätepesu kestku vähemalt 20 sekundit. Just kätele jääb kõige rohkem
viiruseid ja sealt satuvad need edasi sinu organismi või teistele
inimestele.
Aevastades või köhides kata nina ja suu varruka või ühekordse
taskurätikuga – sellega hoidud nakatamast teisi enda ümber. Pärast
kasutamist viska taskurätik kohe prügikasti. Ära köhi ega aevasta
peopessa, sest nii satuvad viirused otse kätele ja levivad sealt edasi
teistele.
Võimalusel hoidu haigetest vähemalt ühe meetri kaugusele – nii ei
levi viirused sinuni. Kui sa ise haige oled, hoia teistest inimestest
kaugemale, et ka nemad ei haigestuks. Samuti ära kätle, kallista ega
musita haige või haiguskahtlusega inimesega.
Haigena püsi kodus – nõnda ei nakata sa teisi ja saad ise kiiremini
terveks. Kui vähegi võimalik, jää haiguse ajal töölt või koolist koju.

T A N TS U G A

Järgida tasub ka neid nõuandeid:
Esimeste gripinähtude tekkimisel helista oma perearstile –
tema oskab sind kõige paremini nõustada ja vajadusel
soovitada õigeid vahendeid gripinähtude leevendamiseks.
Väldi oma silmade, nina ja suu puudutamist – nii hoiad
viirused endast eemal. Viirused levivad väga kergesti, kui
puudutad pisikutega saastunud esemeid või erinevaid
pindasid ning seejärel oma silmi, nina või suud.
Tuuluta sageli töö- ja eluruume – nii saad siseruumides
paljudest haigustekitajatest lahti.
Ela tervislikult – see hoiab sinu immuunsussüsteemi
tervena. Maga piisavalt, ole füüsiliselt aktiivne, hoia stress
kontrolli all, joo piisavas koguses vedelikke ja söö
täisväärtuslikku toitu.
http://www.gripivastu.ee/

G R I P I VA S TU

Põlva ÜG-s toimusid 12. novembril nn gripiennetuse tantsuvahetunnid algklassidele kooli aulas ning spontaansed gripitantsu esinemised vahetundides. Tantsimisega juhiti gripiennetuse seisukohast tähelepanu neljale lihtsale põhimõttele, mis on
abiks grippi haigestumise vältimiseks:
1)
pese käsi,
2)
aevastades kata suu varrukaga,
3)
hoia haigega meeter vahet,
4)
haigena püsi kodus.

Suur tänu kõigile gripitantsu läbiviijatele ja osalejatele!
Põlva Ühisgümnaasium, Kesk 25, Põlva 63308, www.polvayg.edu.ee
Toimetaja: Siret Rammul siret.rammul@polvayg.edu.ee tel: 799 9203

