
 Põlva maakonna koolinoorte sisekergejõustiku meistrivõistlustel edukalt osalenud õpilasi: 

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

19. jaanuaril 2009 toimusid Võru Spordikeskuses Põlva maakonna koolinoorte sisekergejõustiku meistrivõistlused. Võistlustel osales    

maakonna 9 kooli 207 osalejaga. Põlva ÜG õpilaste parimad tulemused: 

D IREKTOR  TÄNAB  
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INFOLEHT 

SUUSATUNNID  II I  VEERANDIL  

25. jaanuarist III veerandi lõpuni toimuvad PÜG kehalise kasvatuse tunnid 5.-12. kl 
õpilastele pärast õppetunde. 
Kehalise kasvatuse tunnid on III veerandil tunniplaanist välja võetud selleks, et pare-
mini korraldada kehalises kasvatuses suusatamise õpetust. Nüüd ei pea õpilane suuski 

kooli kaasa tassima, vaid saab valida talle sobiva aja suusatamiseks nii nädala sees kui 
nädalavahetusel. Võib tulla ka koos perega. Kehalise kasvatuse tunnid on endiselt 
kohustuslikud kõigile õpilastele ja nendes õpitut hinnatakse. Suusatreeningutel käimi-
ne ei vabasta kehalise kasvatuse tundidest. 
III veerandi 8 nädala jooksul on õpilasel vajalik käia vähemalt 8 korda 60 minutit 
korraga Intsikurmus või Mammaste radadel suusatamas. Õpetajad on väljakuulutatud 
aegadel Intsikurmus ja Mammastes. 
Suusatamas saab käia esmaspäevast laupäevani väljakuulutatud kellaaegadel. Õpilane 

valib ise, millal ta tundi tegema läheb. Tundide toimumise graafikud on kooli kodule-
hel ja stendidel 22. jaanuarist. 
Tunnist osavõtu registreerib õpilane tunni alguses õpetaja juures Intsikurmus tiigi 
ääres (parkla läheduses) või Mammastes staadionil, samuti tunni lõpetamise. 
Õpilasel on võimalik laenutada koolist suusavarustust (suusad, saapad, kepid) ette-
registreerimisel kehalise kasvatuse õpetaja juures. 
Kes ei soovi suusatada, võib samadel aegadel vähemalt kaheksal korral 80 minutit 

korraga õpetajate juhendamisel (registreerida nii tunni algus kui lõpp) jooksmas või 
kepikõndi tegemas (kepid saab eelnevalt laenutada koolist) käia. 
Vabastatud õpilastele toimuvad (on kohustuslikud) teoreetilised kehalise kasvatuse 
tunnid (2 tundi nädalas), kus hinnatakse teoreetilisi teadmisi, õpetaja konsultatsiooni-
aegadel (ajad kodulehel ja stendil). 
5. klassidel toimub kehalise kasvatuse tund terve klassiga korraga õpetaja teatatud 
ajal. 
Suusatunde Intsikurmus ja Mammastes ei toimu, kui õhutemperatuur on -15 kraadi ja 

madalam www.ilm.ee/polva andmetel hetkeseisuga. 

Mirjam Juhandi – 60m jooks II koht, 
Marimal Tilk – 60m jooks III koht ja 600m jooks I koht, 
Andry Aust – 60m jooks I koht, 
Karl Markus Jens – 60m jooks II koht ja kaugushüpe II koht 

Elar Vanahunt – 600m jooks I koht, 
Anett Simga – 600m jooks III koht, 
Eleriin Aalde – kõrgushüpe III koht ja 600m jooks III koht, 
Jessika Roger – kuulitõuge III koht, 
Ben-Ruuben Kaljuvee – 60m jooks I koht, kaugushüpe I koht 
ja kuulitõuge I koht, 
Lennart Heinoja – kaugushüpe III koht, 

Leho Lerner Lehis – kõrgushüpe III koht ja 800m jooks II koht, 

Erik Listmann – 800m jooks I koht, 
Kerli Juhandi – 60m jooks I koht, kõrgushüpe I koht ja kuulitõuge I koht, 
Kätlin Protsin – kaugushüpe II koht ja kõrgushüpe II koht, 
Markus Käo – kuulitõuge III koht, 

Kris-Gerhard Aabrams – 800m jooks II koht, 
Katre Ammer – 60m jooks I koht, kaugushüpe I koht ja kuulitõuge II koht, 
Kristel Kotkas – 800m jooks I koht, 
Marten Musta – 60m jooks I koht ja kaugushüpe III koht, 
Maicel Uibo – 60m jooks II koht, kaugushüpe I koht ja kõrgushüpe I koht, 
Priit Jõks – kuulitõuge II koht, 
Peter Kaine – 800m jooks II koht. 

Palju õnne! 

Suusatundide toimumise ajad: 

INTSIKURMUS esmaspäevast reedeni kell 

14.00-17.00 (tund algab kell 14.00, 15.00 ja 

16.00), MAMMASTES teisipäeval ja neljapäeval 

kell 16.30 – 18.30 (tund algab kell 16.30 ja 17.30) 

ja laupäeval kell 10.00 – 12.00 (tund algab kell 

10.00 ja 11.00). 

NB!!! Laupäevadel, 30. jaanuaril ja 27. veebrua-

ril, toimuvad suusatunnid Intsikurmus, mitte 

Mammastes. Mammastes on nendel päevadel 

võistlused. 

LIBEDAT SUUSKA! 

27.  jaanuaril 2010 toimunud Põlva maakonna koolide 6.-9. klasside poiste korvpalli meistrivõistlustel saavutas Põlva Ühisgümnaasiumi 
võistkond III koha. Võistkonnas mängisid Janar Kruuda, Stenvar Tigasson, Alvar Tint, Ben-Ruuben Kaljuvee, Kert Lõhmus, Sander    

Mandel, Geio Illus, Lennart Heinoja, Robert Palo. Õpetaja Valeri Zlatin. 

 keemiaviktoriini 1.voorus edukalt osalenud õpilasi: 

Keemiaõpetajate Liidu poolt korraldatud keemiaviktoriini 1.voorus esines edukalt Põlva ÜG võistkond saavutades 10. koha. Võistkonna 

juht on Anne Serv (9.a) ning lisaks kuuluvad võistkonda Veronica Ööbik (9.c) ja Triin Kamja (9.a). Õpilasi juhendab õpetaja Inga Tiivoja.  



Lk 2 

Põlva Ühisgümnaasium, Kesk 25, Põlva 63308, www.polvayg.edu.ee  

 Toimetaja: Siret Rammul  siret.rammul@polvayg.edu.ee   tel: 799 9203 

Nr 7 (17) 01. veebruar 2010 

O LÜMPIAADIDEL  

EDUKALT  OSALENUD  

ÕPILASED  

Füüsikaolümpiaad 

16. jaanuaril toimus Eesti koolinoorte 

57. füüsikaolümpiaadi maakondlik voor. Põlva ÜG 

õpilaste tulemused klasside arvestuses: 9.klass -

Anne Serv I koht, 10.klass - Vladislav Mihnovitš 

I koht, Andre Rõõmus II koht, 11.klass - Mikk Soha 

I koht, Kevin Amon II koht, Toomas Lepik III koht, 

Margus Veeber 4.-5.koht. Õpilasi juhendas õpetaja 

Jaak Kepp. 
 

Emakeele olümpiaad 

23. jaanuaril 2010 toimus Põlva Maakonna koolide 
emakeeleolümpiaad. Meie kooli parimad: 
5.-6.klass: Marge Käis I koht, Katre Vares II koht; 
7.-8.klass: Pirke Prii I koht, Marianne Leotoots ja 
Kadri Koor jagasid  II-III kohta; 
9.-10.klass: Evelin Haavamäe III koht, Hedi Armu-

lik 4.koht; 
11.-12.klass: Mikk Pihlap I koht, Mari Pent II koht, 
Hanna Rein III koht, Egle Hani 4.koht. 
Õpilasi valmistasid olümpiaadiks ette  õpetajad 
Annely Hindrikson, Merle Pintson, Maia Punak, 
Viive Rätsep, Lea Parder ja Virve Luiga. 
 

Saksa keele olümpiaad 
29. jaanuaril toimus Põlva Keskkoolis üleriigilise 
saksa keele olümpiaadi piirkondlik eelvoor. Tublilt 
esinesid meie kooli järgmised õpilased: 
1.-2.koht - Toomas Lepik (B-keel) 

3.-5.koht - Liisbet Tilk (B-keel), Ragne Raudkett  
(A- keel) 
6.koht – Hedy Liin (B-keel). 
Õpilasi juhendas Kersti Seeba. 
 

Palju õnne! 

11.A  KLASSI  REIS  PEALINNA  

Hiljuti võttis 11.a koos klassijuhataja Jaak Kepp’iga ette reisi pea-

linna. Teele asuti pärast viiendat tundi täis kõhu ja hea tujuga. 

Mitte just kõige paremates teeoludes sõitnud buss jõudis Tallinnasse 

kella kolmeks pärastlõunal ja esimeseks sihtpunktiks oli Eesti      

Televisioon. Õpilasi juhtis läbi telemaja meie seast lahkunud näitleja 

ja lavastaja Mikk Mikiveri õde Mai Mikiver. Tema eestvedamisel 

külastati mitmeid stuudioid, kus filmitakse hetkel ETV tuntumaid 

saateid – ,,Terevisoon’’, ,,Erisaade’’, ,,Bingo Loto’’, ,,Sind otsides’’. 

Kõige huvitavamaks osutus arvatavasti ,,Aktuaalse kaamera’’ võtte-

paiga külastamine, sest seal avanes kõigil võimalus istuda uudiste-

toimetaja ametitoolis ja näha end kaameratest, just nagu oleks tegu 

tõelise otsesaatega. Ringkäigu jooksul anti võimalus põigata ka ETV 

lastesaadete nukumuuseumisse, kus nii mõnigi tundis ära juba lapse-

põlves sümpaatseks saanud tegelasi: Pätu, Kessu, Tripp, Leopold jne. 

Väljasõidu teises pooles külastati teatrit NO 99 ning saadi osa      

lavastusest ’’Margarita ja meister’’. 

PÕ LVA  MAAKONNA  KOOLIDE  

SAALIJALGPALLITURNIIR  
Põlva Ühisgümnaasium korraldab koos-

töös jalgpalliklubi Lootosega 16. ja 

17. veebruaril Vabariigi aastapäeva auks 

sisejalgpalliturniirid Põlva      Ühisgüm-

naasiumi rändkarikatele. 

16. veebruaril toimub põhikoolide  poiste 

turniir ja 17. veebruaril gümnaasiumide 

noormeeste turniir. Turniirid toimuvad Mesikäpa hallis algusega 9.00. 

Turniiri eesmärk on populariseerida noorte seas jalgpalli ja tervislike     eluviise ning 

luua Põlva maakonna noortele lisavõimalusi omavaheliseks suhtlemiseks.  

Eesti kaitsevägi vajab sportlike ja terveid noori. Meie poolt korraldatav jalgpalli-

turniir liidab erinevate huvidega noori, süstib neisse spordipisikut, aktiivset ellu-

suhtumist, mis tulevikus aitab olla neil mehelik, otsustusvõimeline ja auga teenida 

Eesti riigi kaitseväes.  

Põlva ÜG on maakonna koolide seas esimene, kes taolise omanimelise spordiürituse 

algatab. Kooli juhtkond ja kooli õpilased soovivad, et see saaks traditsiooniks.  

Lisainformatsioon: Koit Nook, Põlva ÜG direktor, Telefon: 5134363,         

E-post:koit@polvayg.edu.ee 

Kuna teater asub hiljuti valminud kurikuulsa kaubanduskeskuse Solarise lähedal , siis enne etenduse algust õnnestus õpilastel ka sealt läbi 

astuda. Eelkõige kinnitati keha ja alles seejärel uuriti jõulumeeleolus asutust lähemalt. 

Üldiselt  keeruka sisuga, kuid hästi väljamängitud tükk erineb trükiväljaandest mitte ainult nime, vaid ka lavastaja omanäolise lähenemise 

poolest teosele. Noored näitlejad suutsid oma rollidesse väga edukalt sisse elada. 

Ligi kolm tundi kestnud etenduse  järel suunduti tagasi Põlva poole. Bussisõitu saatsid  MTV populaarseimad hitid kaheksakümnendatest. 

Hanna Rein 

11.a klassi õpilane 

LUGEMISAASTA  2010  

… kutsub meie kooliperet tegelema järgmiste  
teemadega: 
 

Veebruar – armastuskirjandus,  
luuletuste ja armastuskirjade kirjutamise konkurss 
 

Märts - huumoriteater 
 

Aprill - muinasjutt 
 

Mai – kriminaalkirjandus 
 
Täpsem info stendidel ja varsti ka meie kooli kodu-
lehel! 

 

mailto:info@polvayg.edu.ee
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ALGKLASSIDE  Õ PILASED  KO HTUSID  MAARJA  KOGUDUSE  ÕPETAJAGA  

15. detsembril oli kooli raamatukogus algklasside õpilastel kohtumi-

ne Põlva Püha Neitsi Maarja Koguduse õpetaja Toomas Nigolaga. 

Õpetaja rääkis ja näitas õpilastele raamatute raamatut Piiblit peatu-

des evangeeliumil – „rõõmusõnumil” e kuulutusel Jeesusest Kristu-

sest. Ta luges katkendi Luuka Evangeeliumist, kus juttu Jeesuse 

sünnist, sest just siit saabki alguse kristlike pühade - Jõulude tähista-

mise traditsioon. 

Juttu tuli ka Universumist, milles kodune Põlva on justkui täpike, 

aga meie jaoks maailma naba. Sarnase võrdluse saab teha ka Jeesuse 

tulekuga maailma või näiteks Madonna külaskäiguga Tallinnasse, 

mis mõlemad on ainukordsed, ent ometi sama tähtsusega sündmu-

sed inimeste elus. 

Edasi räägiti antud pühade kommetest, mis on üle võetud paganli-

kest pööripäeva tavadest, sest algkristlus oli vaeste inimeste usk. 

Muistsed eestlased tõid ikka pööripäevaks talutarre õlgi, kus lastel 

oli hea hullata. Antud näite varal selgitas õpetaja, et Jeesuslapski 

sündis laudas sõimes loomade keskel. Loomade asemeks oli põhk, 

mis andis sooja ja kaitses laudasolijaid külma eest. Mitte keegi 

meist ei tahaks sündida laudas, vaid sooviksime ilmavalgust näha 

rikkas peres, kõneles Toomas Nigola. Küllap tahtis õpetaja lastele 

oma jutuga näidata, et ka Jumala poeg on ainult  lihtne inimene 

nagu me kõik ja ei pea mitte sündima luksusesse.  

Meie Tallinna reisi tee 21. jaanuaril algas üle kivide ja kändude. Õpetaja ja bussijuhi möödarääkivus läks meile maksma 2 tundi ja 20 minutit, 

kuid see viga on õpetajale juba andeks antud. 

Peale ootamist asusime teele, kuid külm näpistas ka bussis edasi. Pidasime vastu ning esimene jalasirutuskoht oli Tallinna Tehnikaülikooli 
Geoloogia Instituut. Seal võttis meid vastu Alvar Soesoo, kes rääkis meile traditsioonilistest maavaradest ja loodusvaradest,  kuid ka uuematest, 

nagu näiteks kiltadest saadav gaas. 

Peale tema loengut siirdusime Atko Heinsalu juurde, kes on kvaternaarigeoloog. Tema uurib järvesetteid, täpsemalt ränivetikaid. Ränivetikate 
järgi saab kindlaks teha, et kas püütud kalad pole mitte keelatud järvest välja õngitsetud. Muidugi on tema tööl ka teisi väl jundeid, kuid need 

on pisut raskemalt mõistetavad. 

Edasi võttis meid vastu vanemteadur Enn Kaup, kes tegeleb muuhulgas ka Antarktika järvede ökoloogia ja kliimamuutustega. Tema näitas 
meile pilte ja rääkis, kuidas elu ning uurimine lõunapoolusel välja näeb. Näiteks leidub Antarktikas järvi, mis kunagi ei külmu ning samuti on 

seal Maa kõige läbipaistvama veega (nähtavus kuni 77m) veekogu. 

Peale väikest teoreetilist reisi lõunapoolusele oli igaühe vaba valik, kas minna elektronmikroskoopi vaatama või uurida fossiile ja kivimeid. 
Elektronmikroskoop, mis maksab terve varanduse ja suurendab 2-5 miljonit korda, pole meie kooli mikroskoopidega võrreldavadki. Lisaks 
suurendamisele suudab see aparaat määrata ka erinevate materjalide keemilist koostist. Selle masina abil saime kindlaks teha,  kas kivid Kaari 
kõrvarõngal on päris ja samuti saime (ehk isegi liiga 

lähedalt) uudistada kärbest, kes on suurte silmadega ja 

väga karvane. 

Peale geoloogia instituuti seadsime bussirattad Solarise 
keskuse poole, kus väisasime maailmakuulsat näitust 
Bodies Revealed. Näitusel on esindatud üle 200 üksiku 
organi ja kehaosa. Välja pandud preparaadid on töödel-

dud uudsel polümeerkonserveerimise meetodil. Kõik 
peale silmade on näitusel ehtne. Väljapanek polnud küll 
silmale ilus, kuid šokeeriv ja õpetlik. Näha kõrvuti terve 
(reaalselt eksisteerinud) inimese kopsu ja suitsetaja oma 
on hirmutavam kui varasemate näituste plastmass make-
tid. Enamikule jäi kõige enam meelde veresoonkond. 
Uskumatu, kui palju vaeva on nähtud selle kehast välja-

saamiseks. 

 

Egle Hani 

11.b klassi õpilane 

Ka karjustel, kes esimesena Jeesuslapsukest nägid, oli oma tähendus. 

Nimelt olid nad tol ajal alamast seisusest ja seega Jumala poolt soosi-

tud. Selleks, et lapsed paremini mõistaksid, võrdles õpetaja karjaseid 

tänapäeva  asotsiaalidega. Huvitav tõdemus oli aga lastele kahtlemata 

inglite võrdlus ufonautidega, kes valgusest kohkunud karjaseid julgus-

tasid. Nüüd selgus tõsiasi, et tänapäeva lapsed olid rohkem kuulnud 

ufodest kui inglitest. 

Kohtumise lõpus kõneles Toomas Nigola jõuluvanast, sellest kaua 

oodatud punase mantliga mehest, kelle tulek alati tõotab kingipakki. 

Päkapikumütsides esimese klassi õpilased kirjeldasid õpetajale sära-

silmselt ja jutukalt jõuluvana ning teadsid, kus on jõuluvana kodu. 

Küllap üllatusid nii lapsed kui kohalolnud õpetajad, et jõulumees ni-

mega Nikolaus polegi algselt Lapimaa asukas olnud, vaid pärineb 

hoopis temperamentsemast paigast - Türgimaalt. Kuulsaks sai piiskop 

Nikolaus seetõttu, et armastas teha kingitusi. Pühaks sai ta tänu sellele, 

et tegi kingitusi vaestele neidudele aidates neid mehele saada. Õpetaja 

näitas lastele ka Nikolause  säilmete järgi rekonstrueeritud portreed. 

Lõpetuseks tõdes õpetaja Nigola, et Jeesusest - Jumala pojast pole 

kerge rääkida 30 minuti jooksul, teema vajaks pikemat perioodi. Iga 

huviline saab aga tulla pühapäeviti kiriku juurde tundi, kus pühapäeva-

kooli õpetaja teadmisi jagab. Õpetaja Nigola lubas ka edaspidi tulla 

usuteemadel rääkima, kui kutsutakse. 

Tiia Ojanurm 

mailto:info@polvayg.edu.ee
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11.KLASS IDE  P LAYBACK  SHOW 

28. jaanuaril toimus Põlva ÜG 11. klasside poolt ettevalmistatud “Playback” show! 

Neljapäeva õhtul kell 17 polnud koolis aulas enam ühtegi vaba kohta, sest algavale 

playback-etendusele oli kogunenud väga palju pealvaatajaid. Õhtujuhid loosisid esi-

nemisjärjekorra ning järgemööda astusid üles järgnevad “popstaarid” ja “popbändid”: 

David Bowie, Michael Jackson, The Pet Shop Boys, Alice Cooper, Prince, George 

Michael, Samatha Fox, Kylie Minogue, Whitney Houston, Sabrina, Elton John, 

Queen, Tina Turner, Billy Idol, Madonna, Joe Cocker. 

Esinejatele andis hinnangu karm ja otsekohene žürii, kuhu kuulusid Voldemar Ansi, 

Elina Pähn ja Mihkel Hakk. 

Aitäh ürituse eestvedajatele Peetrile ja Jaanale ning muidugi kõigile 11. klasside õpi-

lastele. Põnevust ja äratundmisrõõmu jagus kõigile kohalolijatele!  

Järgmiste kohtumisteni! 

“SUUD  PUHTAKS .  VO L2”  

PÜG õpilasesindus kutsub õpilasi PÜG-i oleviku ja 

tuleviku teemal kaasa rääkima! 

Ka sellel aastal korraldab õpilasesindus ürituse 

„Suud puhtaks“, mille eesmärk on aidata kaasa meie 

koolielu parendamisele, ja seda kõikides valdkonda-

des, mis õpilastel „meelel“ või „keelel“. Seekord 

seisab ÕE ka selle eest, et ikka KÕIK PÜG-i õpila-

sed saaksid võimaluse oma sõna sekka öelda. 

Esimeses etapis palub õpilasesindus 5.-12.klasside 

klassijuhatajatel, klassivanematel viia oma klassis 

läbi (25. jaanuar- 4. veebruar) ajurünnak koolielu 

põletavamate probleemide kohta. Ühiselt püütakse 

vastata järgmistele küsimustele: 

-mis õpilastele koolis ei meeldi, vajab muutmist, 

parendamist? (ettepanekud, kuidas midagi muuta, on 

samuti teretulnud, aga probleemide lahendamisele 

keskendume „Suud puhtaks Vol2“ üritusel); 

-mis on koolis hästi? Mis õpilastele meeldib? Kas on 

midagi muutunud positiivsemaks võrreldes eelmise 

aastaga? 

Iga klass teeb kokkuvõtte nende arvates kõige    

aktuaalsematest küsimustest ja probleemidest. 

1.-4. klassi õpilastele korraldavad õpilasesinduse 

liikmed eelnevalt klassijuhatajaga kokku leppides 

ajurünnaku. 

Teine etapp „Suud puhtaks. Vol 2“ toimub 

5. veebruaril kell 12.00 kooli aulas. Osalevad 5.-

12. klassidest 2 esindajat, kes võtavad kaasa kokku-

võtte oma klassis käsitletust. Õpetajad üritusel ei 

osale! 

Täpsem info kooli huvijuhilt! 

Jaana Aedmäe, jaana.aedmae@polvayg.edu.ee, 

7999207.  

G IID IDE  KOOLI JÄRJEKO RDNE  

KO KKUSAAMINE  

29. jaanuaril sai teoks järjekordne inglise keele Giidide Kooli ettevõtmine. Seekord 
võõrustas noori tulevasi giide Põlva Ühisgümnaasium. Hommikul kella kümneks oli 
kogunenud 20 õpilast ja 9 õpetajat Põlva maakonna erinevatest koolidest Põlva Ühis-
gümnaasiumisse, kus neid tervitasid Gete 9.c ja Keit 9.b klassist ning andsid  ülevaate 

Põlva Ühisgümnaasiumi ajaloost ja tänapäevast. Seejärel toimus 9.b klassi noormees-
te juhendamisel lühike ekskursioon koolimajas. Kella poole üheteistkümne paiku oldi 
valmis asuma ringkäigule Põlva linnas. Meie õuesõpe algas väikese faktiteadmiste 
tutvustamisega Põlva linnast ning edasi siirduti Jakob Hurda ausamba  juurde, kus 
Kalev Toom 10.a klassist rikastas õpilaste teadmisi meie kodukandi  kuulsast mehest. 
Ringkäik jätkus kultuurimajas, mille kohta jagasid teadmisi Rasmus Kork ja Iris  
Herman 10.a klassist ning kunstikooli direktriss Anne Prangel tutvustas ka kunstikoo-
li tegemisi. Huvi selle vastu oli suur! Ringkäik suundus seejärel Põlva keskusesse.  

Pargis peatuti II Maailmasõja ausamba juures, saadi juurde teadmisi muusikakooli 
ning kaubanduskeskuse kohta ning muidugi imetleti meie uhket jõulupuud. Usinateks 
teejuhtideks selle juures olid Joonas–Dein ja Mihkel 8.b klassist. Ringkäigu         
kulminatsioon oli kiriku juures, kus Andra Hämäläinen 11.c klassist rääkis vabadus-
sõja ausamba saamisloost ning Kaari Susi ning Erika Vares 11.b klassist jutustasid 
legende Põlva Maarja kirikust ning selle nimest. Ringkäigu viimane peatus tehti järve 
juures, kus 11.b klassi õpilane Kati Vaino rikastas kaasõpilaste teadmisi järve saamis-
loost ning selle floorast ja faunast. 

Trotsides tuisust talveilma jõudis seltskond tagasi rõõmsalt koolimajja kus külalised 
olid kutsutud osa saama  meie koolilõunast. Seejärel jagati auhindu viktoriini       
tulemuste eest ning igale osavõtjale jagus ka meeneid Põlva ÜGst ning inglise keelne 
kokkuvõte külastatud vaatamisväärsustes. 
Ega õpetajadki niisama istuda saanud. Neile oli Õpetaja Florika Kolbakova valmista-
nud ette esitluse praktiliseks kasutamiseks inglise keele tunnis. 
Suured tänud ka õpetaja Siiri Joosepile, Anne Truupõllule ja Ülle Sarapikule, kes 
aitasid noortel giididel kokku panna materjali ja selle selgeks õpetasid. 

Veebruaris toimub Giidide Kooli töö raames kohtumine juba professionaalse giidiga 
ning Põlva Ühisgümnaasium andis teatepulga edasi Värska gümnaasiumile, kelle 
korraldada on järgmine praktiline õppus. 

mailto:info@polvayg.edu.ee
mailto:jaana.aedmae@polvayg.edu.ee
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KUIDAS  KOO LIRAAMATUKOGUS  HAKKAMA  SAADA  (4)  

Raamatukogu kümnendliigitussüsteemi tundmaõppimisel oleme jõudnud 

Liik 3 juurde. Siia kuuluvad Sotsiaalteadused. Statistika. Poliitika. Ma-

jandus. Õigus. Haldus. Sõjandus. Sotsiaalhooldus ja –kindlustus. Hari-

dus. Etnograafia. Folkloor 

Liik 3 jaguneb paljudeks alaliikideks. Nimetan siinjuures allpool liigi ja 

toon ka raamatunäiteid. Kellel tekib huvi, tuleb ja tutvub raamatukogus 

antud liigi piires leiduvate raamatutega. 

308 Sotsiograafia 

Eesti uue aastatuhande lävel: väikerahva võimalused ja valikud. Tea, 2000. 

Smith, D. Maailma maad sinu taskus: olulisi fakte maailma riikidest ja 

rahvastest. Koolibri, 2009. 

Loko, T. Räägime Eestimaast: ingliskeelsest originaalist vabalt tõlkinud ja 

täiendanud Mart Aru. Koolibri, 2005. 

311 Statistika 

Laas, K. Eesti rahvastik, tema optimaalsus ja demograafilise situatsiooni 

hinnang. 1989. 

Fischer P; Göttner R; Krieg R. Mis on ja mida suudab statistika. Valgus, 

1979. 

314 Demograafia 

Demograafiast ja rahvastikuarengu seaduspärasustest. Koolibri, 2005. 

Rahvastikuplahvatus ja rahvastikukriis. Eesti Raamat, 1986. 

Ühe põlvkonna elutee/ M. Titma jt. Olion, 1990. 

316 Sotsioloogia 

Parkinson, J. R Ära löö kängurut jalaga!: raamat sellest, kuidas inimesi äri- 
ja eraelus mõjutada. Koolibri, 1996. 

Eesti uue aastatuhande lävel: väikerahva võimalused ja valikud. Tea, 2000. 

Inimarengu trendid ja poliitika kujundamine. 2002 

Hoffman, E. Isade tarkus. Avita, 2004. 

Pajupuu, H. Kuidas kohaneda võõras kultuuris? Tea, 2000. 

Millises Eestis ma tahan elada?: Vabariigi Presidendi esseevõistlus 2007. 

32 Poliitika. Politoloogia 

Laaman. Demokraatia ja diktatuur. Perona, 1991. 

Päts, K. Eesti riik II/ koost. Toomas Karjahärm ja Hando Runnel. Ilmamaa, 

2001. 

Toomla, R. Eesti erakonnad. 1999. 

Foucher, M. Euroopa Vabariik: ajaloo ja geograafia ristteel: essee. Avita, 

2000. 

Raudla, H. Kodaniku raamat. Saarakiri, 2007 

Stalinlik vägivallamasin. Olion 1990 

328 Parlamendid. Rahvaesindus. Valitsused 

101 lühielulugu. Riigikogu XI koosseis. 2007. 

Aimla, P. Me käisime seaduste mäel. 2000. 

Riigikogu: miks ja kuidas?: [gümnaasiumiõpilastele] 2004 

Riigikogu teatmik / Eesti Rahvusraamatukogu. 2007 

329 Erakonnad (parteid) ja liikumised 

Toomla, R. Eesti erakonnad. 1999. 

Sajandi õnnetus: kommunismist, natsismist ja holokausti ainulaadsusest. 

Perioodika, 2001. 

33 Majandusteadus 

Gresh A. Globaliseerumise atlas. Argo, 2006. 

Hayek F. Hukutav upsakus. Olion, 1997 

Ratt, A. Maailma rahvastik, tema toidus praegu ja edaspidi. Mis on inim-

konna toidulaual aastal 2000. Valgus, 1976. 

Brady. Tüdruk ja raha. Koolibri, 2006. 

Uus majandus: üliõpilastööde konkurss. Hansapank, 2000. 

334 Organisatsiooni- ja koostöövormid majanduses 

Manchester Kruppi relvad 1587-1968. Eesti Raamat, 1974. 

336 Rahandus. Riiklikud finantsid. Pangandus. Raha. 

Riigi raha raamat: Eesti riigi eelarvestrateegia aastateks 2008-2011. Rahan-

dusministeerium, 2007 

Riskid eesti majanduses/ koost. Tiiu Paas. Tartu, 2000. 

Saario, S. Saario investeerimisraamat: kuidas ma investeerin börsiaktsia-

tesse. Juura, 2009. 

338 Majanduslik olukord. Majanduspoliitika. Tootmine. Teenused. 

Hinnad. 

Eesti uue aastatuhande lävel: väikerahva võimalused ja valikud. Tea, 2000. 

Riskid eesti majanduses/ koost. Tiiu Paas. Tartu, 2000. 

Ilves, G. Sündmused, mis vapustasid maailma. Maalehe Raamat, 1998. 

339 Kaubandus. Rahvusvahelised majandussuhted 

 Tanning, L. Maailma ja Euroopa Liidu majandus Ten-Team OÜ, 1999 

Mattias ja Amadou hakkavad aru saama, mis on arengukoostöö. Euroopa 

Ühenduste…,2007. 

34 Õigus. Õigusteadus 

Kellel on õigus?: Õpilaste essee- ja kaasuskonkursi tööde valikkogumik. 2008 

Kodaniku käsiraamat. 2004 

Loone E; Järvik M; Oudekki Loone K. Suveräänsus, seadus, immigratsioon/ 

koost. ja toim. Eero Loone. Atlex, 2004 

Tunne seadusi: valimik õigusakte õpilastele / [koostanud Marve Randlepp. Ilo, 

2009. 

Ühiskond ja riik: abimaterjalid kodanikuõpetuse õpetajale. Projekt Vera, 2000. 

342 Avalik õigus. Riigiõigus. Haldusõigus 

Eesti Vabariigi hümn. Eesti Vabariigi põhiseadus. Kodakondsusseadus. Avita, 

2008. 

Eesti Vabariigi põhiseadus ja sümboolika: muudetud ja täiendatud seaduste 

tekstid seisuga 15. veebruar 2008. Juura, 2008 

Euroopa põhiseadus: riigipeade ja valitsusjuhtide vastuvõetud põhiseaduse 

leping: tutvustus kodanikele. 2004 

Kirjatäht inimõigustest. Eesti Raamat, 1989. 

Raudla, H. Kodaniku raamat. Saarakiri, 2007. 

343 Kriminaalõigus 

Pajumets M; Laan T. Inimkaubanduse ennetamine: metodoloogia tööks noorte-

ga. 2005 

Sagenschneider M. Kohtuprotsessid: kuulsad protsessid antiikajast tänapäevani. 

Tea, 2006. 

Owen D. Politseilabor: kuidas teadusliku kohtuekspertiisi abil otsitakse ja mõis-

tetakse süüdi kurjategijaid ; ing. k. tlk. Katri Link. Koolibri, 2005. 

Haar R. Roos on varaste lill: tätoveeringud, vanglakalendrid, piltpostkaardid. 

Olion, 1993. 

347 Tsiviilõigus 

Autoriõiguse seadus: Berni kirjandus- ja kunstiteoste kaitse konventsioon. 

Olion, 1994. 

De Icaza, M. Kunst ja autoriõigus: õpi minevikust, loo tulevikku. 2009 

35 Avalik haldus. Valitsus. Sõjandus 

Korruptsiooni võimalikkusest avalikus sektoris: valik artikleid. 2001 

Vajan relva (relvade omandamise kord Eestis)/ koost. Raivo Lillemets. 1994. 

355/359 Sõjandus. Sõjateadus. Kaitse. Relvajõud 

Lokk. Eesti rahvusväeosad 1917-1918: formeerimine ja struktuur. Argo, 2008. 

Finlan, A. Jugoslaavia kokkuvarisemine 1991-1999. Koolibri, 2008. 

Kotšinev, J. Kahe keisri kaardivägi: Borodino. Koolibri, 2007 

Healy, M. Kursk 1943: olukord idas võtab uue pöörde. Koolibri, 2009 

Finlan, A. Lahesõda 1991. Koolibri, 2009. 

Holmes R. Lahingud ; ing. k. tlk. Kaido Haavandi. Koolibri, 2001. 

Badsey, S. Normandia 1944: liitlaste dessant ja väljamurdmine. Koolibri, 2009. 

Sõjad: ajalugu kaartidel. 2005. 

36 Vaimsete ja materiaalsete eluvajaduste rahuldamine. Sotsiaalabi. Sot-

siaaltöö. Eluase 

Woolley M. Elu kurdina. Koolibri, 2000. 

White P. Elu pimedana. Koolibri, 2000. 

Keith L. Elu ratastoolis. Koolibri, 2000. 

Platt, R. Katastroof!: [õnnetused, mis vapustasid maailma] 1999. 

Lapse väärkohtlemine. II Atlex, 2007. 

Korp, E. Lapsed, kes kõnnivad omapäi... võimalusi tööks vanemliku hoolitsuse-

ta lastega 1999. 

Ilves, G. Loodusõnnetused, mis vapustasid mailma.1999. 

Ohvriabi käsiraamat. 2002 

Piiril. 2006. 

Bakk A; Grunewald K Vaimupuudega inimeste hoolekandest. Koolibri, 1999. 

37 Haridus. Õpetus. Koolitus. Jõudeaeg 

Antud alaliik peegeldab kooli põhiülesannet anda haridust ja võimaldada õpeta-

jale leida lisamaterjali selleks tööks. Siia kuuluvad nii metoodilised õpetajaraa-

matud kui ka muud haridust puudutavad teavikud. Loetelu on pikk ja asjatund-

matule arusaamatu, mistõttu soovitame tulla tutvuma ja raamatuid valima koha-

peale. 

Tutvustan siiski alaliiki 379.8 Jõudeaeg (vaba aeg) kuuluvaid raamatuid: 

Scott P. 200 võimalust igavusest jagu saada. Koolibri, 2002 

Iggulden, Ainult poistele. Avita, 2009. 

Tõnisson U. Fillumeenia. Valgus 1975 

Vende, V. Filokartia. Valgus, 1981. 

Ennuvere A. Harrastuskogumine. Valgus,1980.  

Tooman H; Mae A. Inimeselt inimesele: turismi-, hotelli-ja teenindusala käsi-

raamat. Avita, 1999. 

Drake J; Love A. Laste suveraamat I ja II osa. Egmont Estonia, 2001 

Niin, J. Mündihuvilistele. Valgus, 1976. Soidra-Zujev, K. Seikluskasvatus. 2003                          

Jätkub järgmises lehes... 


