
7. klasside arvestuses saavutas I koha Lembe Kullamaa (7.b klass). 

8. klasside arvestuses saavutasid Põlva ÜG parimatena 4. koha Marianne Leotoots (8.d), 5. koha Dora Uibo (8.c) ja 6. koha                    

Jürgen-Johannes Jüriöö (8.c). 

9. klassis saavutas I koha Anne Serv (9.a) ja 5. koha Kris-Gerhard Aabrams (9.c). 

Gümnaasiumi arvestuses olid parimad 5.koht Rene Post (11.a), 7. koht Mikk Pihlap (11.b). 

Õpilasi aitasid olümpiaadiks ette valmistada õpetajad Katrin Savi ja Krista Untera.  

Eesti meistrivõistlustel karates edukalt osalenud õpilasi: 

D I REKTO R  TÄNAB  
Maakondlikul geograafiaolümpiaadil edukalt osalenud õpilasi: 
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INFOLEHT 

28. novembril toimusid Kuusalus Eesti meistrivõistlused karates noortele. Võistluse korraldajaks oli Eesti Karate Föderatsioon. Võisteldi 

katas ja kumites. Karateklubi Keiko ridades käis Eesti meistrivõistlustel Põlva ÜG-st kuus õpilast ning ära toodi 8 auhinnalist kohta. Eesti 

meistritena naasid Imre Vätson; Renno Pilberg ja Karl-Markus Jens. 

Õpilaste tulemused olid järgmised: 

Juunioride (16-17. a) katas saavutas I koha Imre Vätson ja II koha Kevin Amon. 

Kumites -61kg saavutas II koha Imre Vätson, +76kg III koha Kevin Amon. 

Kadettide katas saavutas I koha Renno Pilberg. 

Noorte (12-13. a) kumites +57kg saavutas III koha Jaan Koort, -45kg 5. koha Taur Lillestik. 

Noorte (10-11. a) katas saavutas I koha Karl-Markus Jens ja kumites -35kg saavutas II koha Karl-Markus Jens. 

Palju õnne! 

P AUL  HAAVAO KSALE  

P ÜH ENDATUD  KO NKUR SS  

27. novembril osales 11 meie kooli õpilast Värskas toimunud 

Paul Haavaoksale pühendatud etluskonkursil. Kõik esinejad olid 

tublid ning pälvisid kas auhinnalise koha või tänukirja. 
 

I vanuseastmes (4. – 6. kl) 

1. koht - STELLA RÕBAKOV 

2. koht - KERLI KAINE  

Tänukiri NILS ERIK JOHANNES KIISLERILE 

II vanuseastmes (7. – 9. kl) 

3.- 4. koht- ELERIIN KÄO 

3.- 4. koht- LIISA LUTTER 

Tänukiri MARIANNE LEOTOOTSILE 

Gümnaasiumiastmes 

1. koht- ELIISA SEEDRE 

3. koht- REGINA KALDER 

Eripreemia mehise esituse eest: ERKI LIMBAK 

Tänukiri ENELI VALSILE ja ANDRE SIKKALILE 

Õpilaste juhendajad olid Annely Hindrikson, Maia Punak ja 

Merle Pintson. Palju õnne! 

KO O LIDEVAH ELIN E  

JOO NISTUSVÕ ISTLUS  

3. detsembril toimus ERMi näituse-

majas 14. koolidevaheline joonis-

tusvõistlus kolmes vanuseklassis, 

kus osales rekordilised 37 kooli ja 

147 koolilast. Välja kuulutati uus 

jõulujuttude kirjutamise võistlus. 

 

Võistlejad said joonistada kokku neljal näitusel olevaid eksponaate.    

Joonistada tuli vabal valikul ühte muuseumi eksponaati. Kõik pildid    
jäävad huvilistele vaatamiseks jõuludeni. Parimad tööd ja koolid 

valis välja žürii koosseisus Tartu Lastekunstikooli õppealajuhataja ja 

Tartu Ülikooli kunstiõpetuse õpetaja, õppekava programmijuht 

kunstnik Piret Paasmäe, Tartu Lastekunstikooli õpetaja ja kunstnik 
Hando Tamm, vabakutseline maalikunstnik Meiu Münt ning ERMi 

kunstnikud Merike Tamm ja Jane Liiv.  

Eripreemia vanemas astmes saavutas Põlva ÜG 11.b klassi õpilane 

Alo Valge. Auhinna sai ka 11.a klassi õpilane Ingrid Olesk. Õpilasi 
juhendas Maris Tigas. 

Lisaks kuulutati joonistusvõistlusel välja ka järjekordne                    

üle-eestiline  jutuvõistlus „Minu jõul“. Järgmise aasta jaanipäevaks    

oodatakse igas vanuses kirjutajate proosa-, essee-, luule-, memuaari-,  
muinasjutu-, koomiksi- või mõnes muus vormis lugusid jõuludest.      

Põnevamad jutud jõuavad raamatukaante vahele 2010. aasta jõulu-
deks. 

Jõulujuttudest parimad valib välja kirjanikest ja Eesti Rahva Muu-

seumi töötajatest koosnev žürii.  

Võistluse tingimused ja ankeedi leiate veebiaadressil www.erm.ee/
jutt 

Palju õnne ja nüüd jõulujutte kirjutama! 

http://www.erm.ee/jutt
http://www.erm.ee/jutt
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G IID IDE  KOOLI  TEINE  

KO H TUMINE  
Giidide kooli teine kohtumine toimus 27. novembril Valgjärvel. 

Kõigepealt andsid Valgjärve kooli õpilased ülevaate oma   

koolist. Sellele järgnes jalutuskäik kooli ümbritsevas pargis ja 

järve ümbruses. Noored giidid tutvustasid Valgjärve asulat, 

näitasid suuri rändrahne ja kolme majesteetlikku tammepuud. 

Kohtumise lõpus sai iga osaline trükitud materjali Valgjärve 

kohta. Vaatamata jahedale ilmale ja porisele teele oli õppus 

huvitav ja Valgjärve noored giidid said oma tööga hästi      

hakkama. Meie koolist osales kohtumisel Keit Lutsar (9.b) ja 

Gete Meekler (9.c). 

AFG AN ISTANI  NÄDAL  

Põlva Ühisgümnaasiumis 
toimus 23.- 27. novembrini 

ajaloonädal, mis oli pühenda-

tud Afganistanile, kus asub 

ka Põlva Ühisgümnaasiumi 
sõpruskool – Aqkupruki 

tüdrukute kool. 

Afganistanist tuli meile rää-

kima Farah Saighani (42), 
kes sündis ning elas Afganis-

tanis kuni 21-eluaastani. 

Praegu elab ta Rootsis ning 

on kolme tütre ema. 

Farah pere oli väga liberaal-

ne, seetõttu ei pannud tema 

vanemad teda varakult mehe-
le, mis on muidu traditsioo-

niks Afganistanis. Talle või-

maldati saada haridust, mis 

on samuti e rakordne .       
Hariduse andmine oli ka 

eelduseks, miks kujunes  

t em as t  ü h is ko n d liku lt      
aktiivne naine. Teatud reeglid 

siiski olid tema perekonnas, 

nt võis ta vabalt suhelda poistega, aga tal ei tohtinud olla peigmeest. Seega 

kõik tema poistest tuttavad said olla vaid tema sõbrad. 

Nõukogude Liidu vastu protestis Farah kõigil erinevatel võimalustel, nii jäi 

ta ka meedia tähelepanu orbiiti Nõukogude Liidu lippu põletades. Lõpuks 

muutuski olukord teravaks ja Farah ning tema abikaasa mõisteti vangi ning 

siis otsustati Afganistanist pageda. Samuti pages Afganistanist tegelikult 

kogu Farah perekond.  

Farah side kodumaaga siiski ei katkenud. Ta on olnud sõjaväetõlgina Rootsi 

vägede juures ning samuti töötab ta Rootsi Afganistani Komitee juures, kus 
keskendub peamiselt naiste- ja inimõiguste temaatikale Afganistanis.  

Esimest korda pöördus Farah tagasi Afganistani üheksateist aastat peale 

sealt lahkumist. Tema sõnul ootas teda ees hoopis teistsugune maa kui see, 

mille tema oli toona maha jätnud, sest pikaaegne sõjategevus oli jätnud oma 

sügava jälje. 

Farah oli kohtumisele õpilastega kaasa võtnud Afganistani käsitööd ning 

julgemaid said proovida Afganistani pruudi rõivastust, mis oli musta värvi 
ning rohkete kaunistustega. Kõige enam küsimusi tekitaski Afganistani 

naiste rõivastus ehk burka kandmine, mis Farah sõnul võeti kasutusele eel-

kõige selle eesmärgiga, et kaitsta end liigse päikese eest ning oli märk sel-

lest, et tegemist on jõukama naisega, kes ei pea töötama põllul. 

Afganistani naised pannakse mehele väga varakult, sest nad peavad olema 

süütud. Nii kujunevadki paarid, kus on teismeline naine ja keskealine mees. 

Kahjuks rasestumisvastaseid vahendeid ei kasutata, seetõttu on peres palju 
lapsi ja naine on pea igal aastal rase. Kuna Afganistani puhul on tegemist 

ühe vaesema riigiga maailmas, siis on seal arstiabi väga kehvas seisus ning 

emade suremus sünnitusel ja laste suremus enne 7. aastaseks saamist on 

väga kõrge. 

Oluline elatusallikas on käsitöö, näiteks vaipade kudumine, 

millega tehakse algust juba varakult. Kaheksa-üheksa aastased 
oskavad valmistada juba tõelisi meistriteoseid. Kuna see töö 

on väga aeganõudev ja kurnav, siis pole harv nähe, kui naised 

tarvitavad enese üleval hoidmiseks oopiumit. Kui Farah`lt 

küsiti, kas narkootikumide kuritarvitamine ja sõltuvus on tõsi-
ne probleem, siis ta ütles, et pigem võetakse seda loomulikuna 

teatud olukordades ja osana kultuurist ning teatud olukordades 

asendamatuna. 

Pikaaegne sõjategevus on mõjunud laastavalt koolisüsteemile. 

Aastal 2001, vahetult peale sõda ja Talibani režiimi, oli     

olukord Afganistanis väga raske. Koolis käis vaid umbes 40 % 

kõigist Afganistani põhikooliealistest lastest ning nende seas 
oli tüdrukuid 3%. Need näitajad on küll tasapisi paranemas. 

Poiste ja tüdrukute õpetamine toimub eraldi. Eriti keeruline on 

leida tüdrukutele vajaliku tasemega naisõpetajaid. Paljud    

koolimajad on hävinud, mistõttu pole harv nähe, kui õppetöö 
toimub vabas õhus või kui korraga on klassis 100 õpilast.  

Kirjaoskamatuid on kogu rahvastikust 70%. 

Ka Põlva Ühisgümnaasiumi sõpruskool on keerulises seisus. 
Nimelt hommikuti õpivad koolimajas poisid, pärastlõunal 

tüdrukud, sest valitseb ruumipuudus. Kooliga ühendust pidada 

on võimalik ainult sõjaväelaste kaudu. Puudub internetiühen-

dus ning postiteenus. Seega kool on muu maailma eest üsna 

suletud.  

Loomulikult ei saanud üle ega ümber küsimustest, mis puudu-

tasid Afganistani tulevikku. Farah rõhutas seejuures korduvalt, 
kui oluline on, et lääne maailm  ei unustaks Afganistani ega 

lõpetaks oma sõjalisi missioone, sest siis kaob igasugune  

võimalus riigi väljatulemiseks vaesusest ja kaosest, mida pikk 

sõdade periood on põhjustanud. Nii on ka meie sõpruskoolile 
oluline, et kusagil kaugel keegi neile mõtleb ja on neist     

huvitatud. 

Piret Tänav 

Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja 

EE STI  KOOLINOORTE  VII MÄLUMÄNG U-  

MEIS TR IVÕ IS TLU S TE  E ELVOO R 

Laupäeval, 12. detsembril algusega 12.00 toimub Põlva ÜG aulas Eesti 

koolinoorte VII mälumängumeistrivõistluste maakondlik eelvoor. 

Igast koolist võib osaleda kuni kolm neljaliikmelist võistkonda nii         

põhikooli- kui gümnaasiumiastmes. 

Registreerumine direktori juures. 

Täpne juhend Eesti Mälumänguliidu kodulehel http://www.kilb.ee/

index.php/ekmv 

Põlva ÜG ei ole seni võitnud, parimad on olnud Kanepi ja Räpina. 

See olukord tuleks lõpetada! 

mailto:info@polvayg.edu.ee
http://www.kilb.ee/index.php/ekmv
http://www.kilb.ee/index.php/ekmv


Eelmises infolehes oli juttu sellest, kuidas raamatukogu külastades vajalikku infokandjat 

riiulitelt leida. Saime teada, et raamatukogus süstematiseeritakse kõik olemasolevad 

teavikud ja selleks kasutatakse kümnendliigitussüsteemi 0 -st 9-ni (UDK). 

Kõige esimene liik/indeks liigitustabelis, kust raamatukogutöötaja liigid ehk indeksid 

saab on 0 - Üldteadused. Teadus ja teadmised. Informatsioon. Dokumentatsioon. Arvuti-

teadus- ja tehnoloogia. Raamatukogundus. Asutused. Publikatsioonid. 

Nagu lugesite, on 0 väga laiateemaline liik, mis omakorda jaguneb paljudeks alaliikideks 

ja alaliigid omakorda veelkord alaliikideks. Mida rohkem numbreid, seda täpsem liigi-

tus. Kui raamatukogus leidub palju samasisulisi raamatuid, saame rääkida juba konkreet-

se liigi väljatoomisest avariiulitele. Raamatute eraldamiseks vastavatesse liikidesse kasu-

tatakse liigieraldajaid. Meie raamatukogus leiad liik 0 alt järgmised alaliigid raamatute-

ga: 

001 - Teadus ja teadmised üldiselt 

Balchin, J. Teadlased, kes muutsid maailma. Ersen, 2008 

Bosch,  G.   1000 põnevat eksperimenti. Ersen, 2000 

Pärl, Õ. Ainult uudishimulikele! : noored teadlased. Kaasas CD-ROM Archimedes, 2005 

Hiina. Taevadraakoni maa. Tln: 2002 

Sundsten B.Laste oma avastamisraamat. Ilo,2003 

Craig, A.Laste teaduseentsüklopeedia. Koolibri, 1996 

Holt, M. Leiutised : [entsüklopeediline teatmeteos lastele] Koolibri, 1996 

Hausdorf,  H.Mitte sellest maailmast : asjadest, mida ei tohiks olemas olla. Olion, 2009 

James P; Thorpe N. Muistesed leiutised. Olion, 2001. 

Ardley N. Põnevaid katseid loodusest ja tehnikast. Odamees, 2000. 

Suur katseteraamat. Koolibri, 2000 

Köthe, R. Teadus argielus: nutikad küsimused, arukad vastused. Koolibri 2003 

Tule tutvu ka teiste selle alaliigi raamatutega. 
 

002 – Dokumentatsioon. Raamatud. Kirjutised. Autorsus . 

Eesti raamatu kronoloogia. Vau, 2000 

Ganeri, A. Roosulest arvutitekstini: kirja ja trükikunsti ajalugu. Tln.: 2000 

Treumann, H. Vanemast raamatukultuuriloost. Eesti Raamat, 1977 

Antud liigi alt leiad veel teisigi sulle huvipakkuvaid kirjutisi. 
 

003 – Kirjasüsteemid ja kirjad. Märgid ja sümbolid. 

Bruce.Mitford M. Kogu maailma märgid @ sümbolid. Varrak, 1997 

Pincock,  S; Frary,  Koodimurdja : salajase sidepidamise ajalugu. Koolibri 2007 

Ganeri,A. Roosulest arvutitekstini: kirja ja trükikunsti ajalugu Tln.: 2000 

Saare, T. Sümbolileksikon. Avita, 2001. 

004 – Arvutiteadus. Informaatika. 

Selle liigi alt leiad rohkesti arvutialast kirjandust, toon ka mõned näited 
 

Parker, S. Arvutid nüüd ja tulevikus. Koolibri, 2001 

Kirna, A. Arvutikaitse ABC. Vaata Maailma, 2008 

Stephens,  ; Treays,  R. Minu sõber arvuti : [algajale arvutikasutajale]. Avita, 1995 
 

008 – Tsivilisatsioon. Kultuur 

Hart, M. 100 : maailma sada mõjukaimat inimest. Olion, 2001 

Graupmann J. Apsud ja äpardused: noppeid ajaloost. Olion, 2003 

Vahtre, L. Eesti kultuuri ajalugu. Virgela, 2000. 

Tammer, E. Elu jõud: tuntud eestlaste elulood. Tänapäev, 2004 

Sassoon. Euroopa kultuuri ajalugu aastast 1800 kuni tänapäevani. Varrak, 2008 

Laanemäe, A. Kultuurilugu. Ilo, 2003 
 

Kõikide ära toodud alaliikide alt leiab rohkesti kirjandust, siin said välja toodud üksnes 

uuemad. Kui tekkis huvi antud teemade järele, tule raamatukokku! 

Sulle, lugeja, teadmiseks, et liiki O kuuluvad veel alaliik 030 - üldteatmeteosed, entsük-

lopeediad ja sõnaraamatud, mille asukoht on raamatukogu lugemis – ja laenutusruumis. 

Samuti on eraldi riiulitele paigutatud liik 070 – ajakirjandus (ajalehed ja ajakirjad). 
 

Kõiki huvilisi ootame raamatukokku. Küsi julgesti, kuidas orienteeruda ja leida omale 

õige raamat. 

Tiia Ojanurm 

KUI DAS  KOOLIRAAMATUKOG US  H AKKAMA  

SAADA  (2)   
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AIDS- I  O H VRI TE  

MÄLESTAMISE  PÄE V 

1. detsember oli punase lindi päev AIDS-i ohv-

rite mälestuseks. 

30. novembril ja 1. detsembril pidas Punase 

Risti Seltsi sekretär Kaja Leppoja Põlva ÜG 

8. klasside õpilastele AIDS-i teemalist loengut. 

Viidi läbi erinevaid rühmatöid ning õpilastel oli 

võimalus oma arvamust avaldada. 

1. detsembri varahommikul kogunesid paljud 

8. klassidele õpilased varahommikul kooli-

majja, et olla abiks AIDS-i ohvritele pühenda-

tud mälestusküünalde süütamisel. Tugevat tuult 

trotsides saadi küünaldest moodustatud lint 

lõpuks ilusti põlema ning ilmselt ei jäänud see 

1. detsembri hommikul kooli tulijatel märkama-

ta. Lisaks jagasid Punase Risti Seltsi vabatahtli-

kud noored õpetajatele ja kaasõpilastele väik-

seid punaseid lindikesi rinda kinnitamiseks ning 

fuajees oli AIDSi teemaline stend. 

Suured tänud Kaja Leppojale ja kõigile abi-

valmitele 8. klassi õpilastele. 

JO O NISTUSTE  NÄI TUS  

Algklassi õpilaste linnujoonistuste näitus on 

üleval Põlva Ühisgümnaasiumi garderoobis. 

Lapsevanemad on oodatud külastama! 

 

mailto:info@polvayg.edu.ee
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T ULE VI KULI NNA  

MÄNG  

26.-27. 11 toimus Põlva Kultuuri- ja Huvi-

keskuses Briti Nõukogu ja Eesti Noorteühen-

duse Liidu korraldatud Tulevikulinna mäng. 

Kahe päeva jooksul määratleti 50 head ideed, 

millest mängijad pidid valima viis peamist. 

Kõigi viie tulevikumõtte vettpidavust kont-

rolliti nii linnarahva kui ametnike arvamusi 

uurides ning samuti tuli võistkondadel mõel-

da, kes oleks projektide finantseerijad kui ka 

toetajad.  

Mängust võtsid osa ka Põlva ÜG õpilased. 

Mängu esimesel päeval toodi esile globaal-

sed ja kohalikud probleemid ning see-järel 

pakuti nendele ka lahendusi. Ideid ja mõtteid 

oli seinast seina. 

Võiduideeks osutus Tulevikukohvik. Noored 

leidsid Põlvas puudu olevat koha, kus huba-

selt aega veeta ning koos käia. Samuti nähti 

kohvikut erinevaid põlvkondi liitva paigana. 

Blogireportaaži ,,tuleviku Põlva” mängust 

saab lugeda http://noorus.wordpress.com/  

mailto:info@polvayg.edu.ee

