
R. Rohu nimelisel kirjanduskonkursil edukalt esinenud õpilasi: 

Sel nädalal algab meie koolimaja A-korpuse kauaoodatud 

renoveerimine. Selleks, et saaksime peatööettevõtja AS 

Parmeroni käest 24. augustil tagasi seest ja väljast uuendatud 

õppehoone, on vaja ka koolipere mõistvat suhtumist. 

Linna haldusteenistuse töömehed on juba lõpetamas keldri 

tühjendamist, ka puhastusteenindajad on loovutanud ühe  

ruumi. Tööde tsoon ehk siis A-maja ja seda ümbritsev ala 

piiratakse ajutise aiaga. Ehitaja alustab ettevalmistus- ja  

mõõdistustöödega, 4. maist järgnevad lammutustööd väljas   

ja keldris, see kõik ei häiri õppetööd. Küll suletakse sisse- ja 

väljapääs A-maja otsauksest. Sealt käima harjunud pääsevad  

D IREKTOR  TÄNAB  

maakondlikul 4. klasside NUPUTA võistlusel edukalt osalenud õpilasi: 
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INFOLEHT 

9. aprillil toimus Vastse-Kuustes Põlva maakonna 4. klasside Nuputa võistlus. Põlva ÜG  võistkond saavutas 13 osalenud 

võistkonna hulgas  I koha. Võistkonda kuulusid Karl Hillar Talgre, Keterli Jõõgre, Rando Hinn. Õpetaja Ester Kalder. 

edaspidi liikuma Mesikäpa halli ukse kaudu. Kuna see on 

aga spordikooli territoorium, siis soovitan rohkem kasutada 

kooli peasissepääsu. 

18. mail jätkuvad tööd kolmandal korrusel, sellest päevast ei 

saa enam kasutada sealset nelja klassi, aulat ja arsti kabinet-

ti. Esimese ja teise korruse anname ehitaja käsutusse peale 

õppeperioodi lõppu juunis. 

Palun kõigil mitte lasta ennast häirida koolimaja ümber suu-

renevast sagimisest ja samuti mitte ise häirida ehitajaid. Siis 

peaks kõik laabuma plaanikohaselt. 

Koit Nook, direktor 

ALGAB  EHITUS  

Äramärgitud tööde hulka 7.-9. klasside arvestuses said Jessica Rogeri (7.c) töö “Linnakasside tähtis koosolek” ja Karina 

Tootsi (7.c) töö “Minu maailm”. 10.-12. klasside arvestuses pälvisid auhinnalised kohad järgmised tööd: „Kaastunnet äratav 

Kerjus“ Liisa Roop (11.b), „Sõduri surm“ Reilika Mägi (10.a) ja Kerlit Kehmani (10.c) pealkirjata luuletus. Äramärkimist 

leidsid ka Mari Penti (11.b) töö „Pööning“ ja pealkirjata luuletused. Juhendajad Maia Punak ja Annely Hindrikson.  

Tähelepanu, Start! II etapil edukalt osalenud õpilasi: 

7. aprillil 2009 toimus Ahjal Põlva maakonna koolide algklasside võistlus TÄHELEPANU, START! II etapp. Kahe etapi 

kokkuvõttes saavutas Põlva Ühisgümnaasiumi võistkond 5. koha. Võistkonda kuulusid Laura Nagel (2.b), Jessike Koort (2.b), 

Kertu Laanoja (2.a), Marken Järv (2.a), Andra Rahasepp (3.b), Ave-Lii Laas (3.b), Isabel Padumäe (3.b), Esko Vanahunt 

(3.b), Egert Aalde (3.b), Teele Ilves (4.b), Keterli Jõõgre (4.b), Vanessa Järv (4.b), Vairo Kotkas (4.b), Karl-Markus Jens 

(4.a), Elar Vanahunt (4.a), Kerli Kaine (5.a), Laura Turba (5.a), Martin Kärblane (5.a). Õpetaja Elina Pähn. 

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

21. aprillil 2009 toimusid Põlva maakonna koolide 6.-9. klasside tüdrukute korvpalli meistrivõistlused Vastse-Kuustes. Põlva                

Ühisgümnaasiumi võistkond saavutas III koha. Võistkonnas mängisid Merili Helen Lehiste (8.a), Liis Sommer (9.b), Teele 

Pehk (9.d), Laura Vals (9.c), Mari Abel (8.a), Birgit Saarnits (8.b), Anett Numa (8.b), Merlin Juks (9.c), Kaisa Laine (8.a). 

Õpetaja Valeri Zlatin. 

Eesti noorte õhkrelvadest laskmise meistrivõistlustel edukalt osalenud õpilasi: 

Peeter Olesk (9.a) saavutas Haapsalus toimunud Eesti noorte meistrivõistlustel õhkrelvadest laskmises õhupüstoliharjutuses 

kolmanda koha. 6. koha saavutas Juss Jäger (11.a), 14. koha Siim Kellamäe (11.a) ning 15. koha Mihkel Kasemets (9.d).  

Õhupüssiharjutuses sai 12. koha Siim Tirp (9.a), 19. koha Jürgen-Johannes Jüriöö (7.c) ja 20. koha Ahto Rööpmann (7.b). 

Tüdrukutest oli meie kooli edukaim õhupüssiharjutuses Lisete Vals (10.b), kes sai 9. koha. Õhupüssiharjutuses tuli Põlva tüd-

rukute esindus, kuhu kuulus ka Lisete Vals kolmandaks ning poiste võistkond (Siim Tirp, Jürgen-Johannes Jüriöö, Ahto 

Rööpmann) tuli neljandaks. Õhupüstoliharjutuses saavutas poiste võistkond (Peeter Olesk, Juss Jäger, Mihkel Kasemets) II 

koha. Palju õnne! 



Stokkeri 2009. aasta meistrivõistluste finaal peeti messi Minimaailm raames. Finaalis osales üle 60 Eesti koolide 5.-9. klasside õpilaste loodud 

auto. Klassis Unistuste auto valmistati kontseptsiooniautode koopiad, klassis Kiire auto võisteldi aja peale.  

Unistuste auto klassis tuli võitjaks Karl Eerik Aavik (6.a) Põlva Ühisgümnaasiumist ning kolmanda koha saavutas Ahto Rööpmann (7.b).   

Eripreemia sai Unistuste auto klassis Sander Suvisild (5.b). Poiste juhendaja Voldemar Ansi märgiti ära parima juhendajana.  

Poiste töid vaata Infolehest nr 7. 
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P ÕLVA  ÜHISGÜMNAASIUMI 

ORIENTEERUJAD  OSALESID  

MAAILMAMEISTRIVÕISTLUSTEL 

H ISPAANIAS  

Rahvusvahelise Koolispordi Liidu (ISF) orienteerumisjooksu     

maailmameistrivõistlused toimusid tänavu 14.-20. aprillini          

Hispaanias, Madriidi lähedal Alcala de Henareses. Esimene MM 

toimus 1989. aastal Rootsis ja sellest ajast alates toimuvad need iga 

kahe aasta tagant. 

Orienteerumisklubi Põlva Kobras korraldas nimetatud tiitlivõistlust 

1995 aastal Põlvas. Kui 14 aastat tagasi osales 11 riiki, siis nüüd on 

osalevate riikide arv kasvanud kahekümnele. 

Sellel aastal esindasid Eestit nooremate poiste (1994 -1995 s.a) 

vanusegrupis Põlva Ühisgümnaasiumi võistkond: Priit Võsupärg 

(7.d), Oliver Jõgeva (7.b), Martin Žvirblis (7.d), võistkonna treener-

esindajaks oli Nikolai Järveoja.  

Kavas oli lühi- ja tavarada. Lühirajal saavutas oma vanuseastmes 57 

osavõtja hulgas 8. koha Priit Võsupärg, 14. koha Oliver Jõgeva ja 

30. koha Martin Žvirblis. Tavarajal sai 9. koha Oliver Jõgeva, 

11. koha Priit Võsupärg ning 35. koha Martin Žvirblis. Võistkondli-

kus arvestuses, kus liideti mõlemal päeval kolme parema osaleja 

finišiajad, saavutas Põlva ÜG võistkond tubli 7. koha. 

Lisaks toimus ka kolmeliikmeline sõprusteade, kus võistkonnad 

loosis esimeste päevade tulemuste põhjal arvuti. 

Palju õnne poistele ja nende treenerile! 

EESTI-AFGAN ISTANI 

SÕPRUSKOOLIDE PROJEKT  

Alates 2009. aasta märtsist teostab Jaan Tõnissoni Instituut Eestis           

kolmeaastast projekti, mille eesmärk on luua kontakte Eesti ja Afga-

nistani koolide vahel ning tutvustada Afganistani Eestis teise nurga 

alt kui ainult koletu sõjakoldena.  

Projekti käigus viiakse kokku 10 Eesti ja 10 Afganistani kooli, kellel      

aidatakse oma sõpruskooliga luua tugevad ja kestvad suhted. Kutsu-

takse ka afgaane külla oma maast rääkima ning korraldatakse Eesti 

õpetajatele Afganistani-visiite. Samuti pakutakse õpetajatele huvita-

vaid materjale ja ideid, mis aitaks neil koos õpilastega seda kauni 

looduse ja väga rikka kultuuripärandiga maad tundma õppida ja 

mõista. Nii õpilased kui õpetajad saavad avardada oma maailmapilti, 

koolitustel osaleda ja väärtusliku kogemuse. Afganistani õpilased 

saavad sõpruskoolidelt tuge, kirju ja kingitusi ning teadmise, et neid 

ei ole unustatud. Eestit nõustavad selles  projektis mittetulundusühin-

gud mujalt Euroopast, kel on Afganistanis töötamise pikaajaline 

kogemus: Swedish Committee for Afghanistan Rootsist, Afghan 

Connection Inglismaalt ja People in Peril Slovakkiast. Projekti rahas-

tab Euroopa Komisjon. 

Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja Piret Tänava algatusel on antud        

projektiga liitunud ka Põlva Ühisgümnaasium. 20.-22. aprillil toimub     

Tallinnas Eesti-Afganistani sõpruskoolide konverents, millest võta-

vad osa meie koolist õpetaja Piret Tänav ning õpilased Kaari Susi 

(11.b) ja Eliisa Seedre (10.b). 

Täpsem info projekti koha www.maailmakool.ee 

ÖKOLOOGILISE  JALAJÄLJE  

UURING  

Põlva Ühisgümnaasiumi 10. klassid õpetaja Maie Karakatši      

juhendamisel osalesid kooliõpilaste ökoloogilise jalajälje uuringus. 

Uuringu viis läbi Tartu Ülikooli geograafia osakond koostöös SA 

Keskkonnainvesteeringute Keskusega. 

Ökojalajälg näitab, kui suurt maa-ala läheb tarvis iga inimese   

ressursikasutuse ja jäätmetekke katmiseks ning võrdleb seda     

olemasoleva keskkonnaruumiga ehk pindalaga, mis on maakeral 

bioloogiliselt tootliku pinnana inimese kohta reaalselt olemas.  

Ökoloogilist jalajälge saab arvutada kas inimese, perekonna, mõne 

organisatsiooni või territoriaalse 

üksuse kohta, ökoloogiline veebikal-

kulaator keskendub just indiviidile ja 

tema tarbimisharjumustele. 

Kalkulaator annab kasutajale võima-

luse leida, kas tema elustiil ja     

tarbimisharjumused mahuvad piiri-

desse, mis on igaühe ressursitarbe 

katmiseks ja jäätmete sidumiseks 

maakeral ka tegelikult olemas. 

Mõõda sinagi oma ökoloogilise  

jalajälje suurust. Ökojalajälje     

kalku laato r i  le iad  aadress i l 

www.ut.ee/mobility/jalajalg 

“K IIRE  AUTO  JA  UNISTUSTE  AUTO” FINAAL  

T IKIT IIGER  

Merilin Säde Liina Uurman 

Lõpule jõudis Tiigrihüppe esimene õpilastele mõeldud käsitöö-

konkurss "Tiiger Tikib". Kolmes kategoorias ja vanuseastmes   

toimunud konkursile esitati töid ligi 60. 

18. aprillil toimus Tallinnas restoranis Novell lõpuüritus-seminar, 

kus võitjatele anti kätte auhinnad, sai vaadata õpilastööde näitust 

ning arutleti TikiTiigri projekti tuleviku teemadel. 

Vanemas vanuseastmes tuli võistlustööks kavandada ja tikkida  

vimpel. I koha saavutas oma tööga Merilin Säde (11.b) ja II koha 

Liina Uurman (11.a). Tüdrukute juhendaja on õpetaja Tiina Saago. 

Palju õnne! 

mailto:info@polvayg.edu.ee
http://www.ut.ee/mobility/jalajalg/


ÜRITUSED  LÄHIAJAL  

22. aprill – 12. klasside TUTIPÄEV 

23. aprill – USA saatkonna visiit kooli 

23. aprill – PISA test 

23. aprill – maakondlik loodusõpetuse olümpiaad 

2. klassidele (algklasside majas) 

23. aprill – 9. klassidele Põltsamaa Ametikooli tutvustus  

Reedel, 17. aprillil kutsus Põlva Ühisgümnaasiumi õpilasesindus külla Põlvamaa 

noored. Küllakutsumise põhjuseks oli sedakorda projekt „Põlvamaa Noorte-

kaart“. Kokku osales „Põlvamaa Noortekaardi“ üritusel 35 koolinoort üle terve 

maakonna. 

Kokkusaamise peaeesmärk oli kaardistada ja välja selgitada Põlvamaa noorte 

vaba aja veetmise kohad ning koostada projekti raames trükitava paberkaardi 

jaoks erinevaid vabaaja veetmise kohti tähistavad sümbolid. Tiheda päeva jooksul 

viidi Põlva ÜG aulas läbi mitmed grupitööd ja aidati õpilasesinduse liikmel 

Trifonil Google Earthi abil noorte kooskäimiskohad internetti tippida. Osalejate 

ülesanne oli kirjutada ka väike blogi-laadne ülevaade sellest, kuidas kohaletulnud 

tavaliselt kodukohas vaba aega veedavad. 

Hommikul kell 9 alanud ja pärast kella kahte üllatusega ümber saanud programm 

oli töine, sisaldades endas üksteise tundmaõppimise- ja ergutusmänge, Põlvamaa 

Noortekogu filmi vaatamist, samuti ühist noorte vaba aja veetmise võimaluste 

analüüsimist. Osalejaid toitlustas ja varustas snäkiga Põlva ÜG söökla. Projekti ja 

ettevõtmist rahastatakse aga Euroopa Noored noorte omaalgatuse alaprogram-

mist. 

Kogu toimunu loeti osalejate poolt kordaläinuks ning sooviti edaspidigi projektis 

kaasa lüüa. Supertublid korraldajad ja päeva vedajad olid eelkõige Põlva ÜG  

õpilaseinduse liikmed eesotsas huvijuht Jaana Aedmäega. Erilised tänud Maia 

Punakule, „nohikutele“, kooli IT juhile Marko Nummertile ja IT praktikandile 

Alan Neemele. Aitäh neile ja kõigile teistele abiks olnutele. 

Jõudu Põlvamaa Noortekaardi projekti edasi vedamisel. 
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ILMALOOMISE  LEGEND  

4. mail lähevad Põlva ÜG kunstiringi õpilased Laura Lauk (4.a), Rando Hinn (4.b), 

Marleen Lõiv (4.b) ja Elina Amon (4.a) koos õpetaja Viivi Lilleõiega Haanjamehe 

tallu ilmaloomise legendi kujutama. 

Selle aasta lugu jutustab sellest, kuidas lind munes põõsasse muna ja sellest sündis-

ki maailm. Kokku osaleb 10 kooli Põlva– ja Võrumaalt. Koolidele on varem välja 

jagatud puuplangud, mille peale igaüks oma osa ilmaloomisest kujutab ja üheskoos 

sätitakse pilt tervikuks kokku. Huvitavat tegevust jagub lastele ka peale pildi kokku 

panemist. Üheskoos räägitakse võru keelt, mängitakse erinevaid mänge, õpitakse 

pillimängu ja tehakse tuld. 

Põlvamaa koolidest osalevad lisaks Põlva ÜG õpilastele veel Rosma, Mammaste ja 

Mooste lapsed. 

NOORTEKAART  

25. aprillil käisid rakenduskõrgkoolide esindajad gümnasistidele tutvustamas 

edasiõppimise võimalusi. Ettekandjad andsid ülevaate koolides õppimise ning 

vaba aja veetmise võimalustest, samuti said õpilased esitada küsimusi. 

Tutvustati  Mainori Kõrgkooli (http://www.mk.ee), Lääne-Viru Rakenduskõrg-

kooli (http://www.lvrkk.ee), Tallinna ja Tartu Tervishoiu Kõrgkooli 

(h t tp : / /www.t tk.ee ,  h t tp: / /www.nooruse.ee) ,  Kait seväe ÜÕA 

(http://www.ksk.edu.ee), Sisekaitseakadeemiat (http://www.sisekaitse.ee/), Eesti 

Lennuakadeemiat (http://www.eava.ee) ja Tartu Kõrgemat Kunstikooli 

(http://www.art.tartu.ee/). 

Õigeid valikuid! 

EESTI  RAKENDUSKÕRGKOOLIDE  

TU TVUSTUS  

Järgmine infoleht ilmub 12. mail. 

SENIKS ILUSAT KEVADET! 
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