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INFOLEHT 

1. klassi Nuputa võistlusel saavutas I koha Kris-Ly Kannik, II koha Pamela Saarniit, III koha Erki Sulg, 4. koha Robin Põvvat, 

5. koha Karoli Villako ja 6. koha Karol-Ari Krimses. 

2. klasside loodusõpetuse olümpiaadil saavutas I koha Eedi Jäger (2.a), II koha Marken Järv (2.a), 3.-4. kohta jäid jagama Paul   

Marten  Luude (2.b) ja Cornelia Kivi (2.a), 5. koha sai Märt Pilliroog (2.b) ja 6. koha Kerli Rand (2.a). 

3. klasside Nuputa võistlusel sai I koha Kristo Kooskora (3.a), II koha Egert Aalde (3.b), III koha Kristo Kannik (3.b), 4. koha Jane 

Sabal (3.a), 5.-6. koha jäid jagama Samuel Tamm (3.b) ja Isabel Padumäe (3.a). 

4. klasside Nuputa võistlusel saavutas I koha Mihkel Kurvits (4.a), II koha Iris Tähema (4.a), III koha Karl Hillar Talgre (4.b), 

4. koha Elina Amon (4.a), 5. koha Vanessa Järv (4.b) ja 6. koha Keterli Jõõgre (4.b). 

Õpilasi juhendasid Riina Lond, Kersti Kõiv, Katrin Veskioja, Hedvi Rebane, Maili Kaupmees, Imbi Vent ja Ester Kalder. 

üleriigilisel uurimistööde võistlusel “Minu Eesti” edukalt esinenud õpilasi : 

Lõppes õpilaste ajalooalaste uurimistööde võistlus “Minu Eesti” Vabariigi Presidendi auhindadele. Töid hinnati 2 voorus, Egle  Hani 

(10.b) töö jõudis 2. vooru ja sai raamatupreemia. Jette Numa (10.b) sai presidendi tänukirja. Põlva ÜG õpilased osalesid maakonnast 

ainukestena. Kokku esitati 139 uurimistööd, gümnaasiumiastmes 85 tööd. Tüdrukuid juhendas õpetaja Annely Hindrikson. 

matemaatika rahvusvahelisel konkursil Känguru edukalt osalenud õpilasi: 

Põlva ÜG õpilastest oli ekolieride vanuserühma parim Iris Tähema (4.a), benjaminide vanuserühmas Maarja Villako (6.b), kadettide 

vanuserühmas Anne Serv (8.a) ja juunioride vanuserühmas Kevin Amon (10.a). Õpetajad Imbi Vent, Egne Kindsigo, Pilvi Rammul, 

Heli Piiri. 

Põlva maakonna koolide 1. - 5. klasside jalgpalli meistrivõistlustel edukalt esinenud õpilasi: 

23. aprillil 2009 toimusid Lootospargis Põlva maakonna koolide 1.-5. klasside tüdrukute ja poiste jalgpalli meistrivõistlused. Põlva 

Ühisgümnaasiumi poiste võistkond saavutas 4. koha, võistkonnas mängisid Vairo Kotkas (4.b), Karl Hillar Talgre (4.a), Tauno 

Ploompuu (5.a), Silver Schmeiman (5.a), Natjan-Naatan Seeba (5.a), Nalong-Norman Seeba (5.a), Janar Kopli (5.c), Lauri Käo 

(5.c), Kristjan Kahar (5.c). 

Tüdrukute võistkond saavutas I koha, tagades sellega edasipääsu Eesti Koolispordi Liidu finaalvõistlustele, mis toimus 6. mail 

Valtus. Valtus saavutati 5. koht. Võistkonnas mängisid Anna Simga (5.a), Grete Sikk (5.a), Anette Kasemets (5.a), Sille Pragi (5.a), 

Laura Turba (5.a), Janet Ostra (5.b), Brita Post (5.b) ja Mari-Liis Kõiv (5.a). Põlva Ühisgümnaasiumi parima mängija tiitli sai 

Anette Kasemets (5.a). Lisaks jalgpallimängule toimusid Valtus ka osavusharjutused. Žongleerimises saavutas Laura Turba III koha 

ja Sille Pragi 4. koha. Täpsuslöögis saavutas Grete Sikk 4. koha ja Anatte Kasemets 8. koha. Õpetaja Elina Pähn. 

Põlva maakonna koolide murdmaajooksul edukalt osalenud õpilasi: 

30. aprilli toimus Värskas Põlva maakonna koolide murdmaajooks. Head tulemused erinevates vanuseastmetes saavutasid järgmised 

õpilased: Egert Aalde (3.b) – 4. koht, Elar Vanahunt (3.b) – 5. koht, Anna Simga (5.a) - I koht, Maris Lutsar (5.c) – 5. koht, Anett 

Simga (6.c) - I koht, Erik Listmann (7.d) - I koht, Priit Võsupärg (7.d) – 5.-6. koht, Olari Hargats (9.e) - II koht, Kristel Kotkas 

(10.a) - III koht, Kaari Susi (10.b) - II koht, Raido Mitt (11.a) - I koht. Õpetaja Aivar Haan. 

Põlva maakonna koolide valikorienteerumise võistlusel edukalt osalenud õpilasi: 

5. mail toimus Moostes Põlva maakonna koolide valikorienteerumine, kus Põlva Ühisgümnaasiumi võistkond saavutas II koha. Indi-

viduaalses arvestuses saavutas Helena Käo (7.c) II koha, Triin Aedmäe (12.a) I koha, Oliver Jõgeva (7.b) I koha, Priit Võsupärg 

(7.d) II koha, Martin Žvirblis (7.d) 4. koha, Raido Mitt (11.a) I koha ja Rene Post (10.a) II koha. Õpetaja Elina Pähn. 
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FÜÜSIKA  ÕPPEREIS  

Kolmapäeval, 22. aprillil, kui abiturientidel helises viimane kooli-

kell, sõitis Põlva ÜG 10.a klass Tartu Ülikooli Füüsikainstituuti. 

Pooleteisetunnise ringkäigu jooksul tutvuti mitmete huvitavate  

füüsika uurimisobjektide ning tehnoloogiatega. 

Alustati laborist, kus tegeletakse nanostruktuursete oksiid-

materjalide valmistamisega ehk siis nn kiletehnoloogiaga. Labori 

tegevus on peamiselt suunatud üliõhukeste materjalikihtide 

(tahkiskilede) valmistamisele ja uurimisele. Edasi liikudes avanes 

võimalus ka näha hirmkallist aparatuuri, millega eelmises laboris 

valmistatud tahkiskilesid uuritakse ning kiigata masina sisemusse. 

Seejärel külastati laborit, mille põhiliseks uurimisobjektiks on   

laserkiirgus. Teavet saadi erinevate laserite ja nende kasutamis-

viiside kohta. Ringkäik lõpetati ruumis, kus räägiti õpilastele kesk-

konna radioaktiivsusest, samuti alfa-, beeta- ning gammakiirguse 

kohta. Siinkohal tuleb mainida, et Eestis tõsiselt ohtlikud kiirgused 

puuduvad. 

Väljasõidu füüsikainstituuti korraldas õpetaja Jaak Kepp. 

M ATKAPÄEV  “RETK  KLASSIGA”  

15. mail toimub Põlvas ja selle lähiümbruses Põlva ÜG matka-

päev “Retk klassiga”. Ülekoolilise sportliku päeva eesmärk on 

elavdada liikumisharrastust õpilaste ja õpetajate hulgas ning 

arendada koostöö ja meeskonnatöö oskusi. 

USA SAATKONNA  ESINDUSE  

KÜLASKÄIK   

23. aprillil külastas Põlva Ühisgümnaasiumi Ameerika Ühend-

riikide suursaatkonna poliitikanõunik Alamanda Gribbin ja 

saatkonna konsulaarosakonna spetsialist Filipp Mustonen. 

Alamanda Gribbin pidas 11. klasside õpilastele loengu USAst ja 

president Barack Obamast ning külalised rääkisid oma tööst     

saatkonnas. Seejärel kohtusid saatkonna esindajad kooli juht-

konnaga, kes tutvustasid oma kooli ja õpilaste tegevusi. 

Alamanda Gribbin 

andis noortele nõu 

tegeleda heategevu-

sega, julgustas otsi-

ma võimalusi õppi-

miseks USAs ning 

jagas soovitusi koos-

töö tegemiseks USA 

koolidega. 

INFOPÄEV  SMS- LAENUDE  KOHTA  

24. aprillil toimus Eesti Juristide Liidu korraldatud teavituspäev 

gümnasistidele, selgitamaks noortele inimestele nende ees seisvate 

SMS-laenude, autolaenude jms ohte.  

ÄRIMAAILM  ÕPILASELE  2009 

Haridusportaal.ee korraldab kooliõpilastele äriideede konkursi 

„Ärimaailm õpilasele 2009 “, mille eesmärgiks on anda noortele 

võimalus luua värske äriidee või kontseptsioon ning leida oma 

ideede teostamiseks koostööpartner või see hoopis tasuta ära anda. 

Konkursist võivad osa võtta kõik 5.–12. klasside õpilased ning pari-

matele on erinevad Eesti ettevõtted pannud välja rohkelt auhindu. 

Ideede vormistamine on vaba ning piirideks on iga osaleja enese 

fantaasia – oodatud on video- või helisalvestised, joonistused,   

esseed, maketid jne. 

Täpsem info www.haridusportaal.ee 

P ERENÄDAL  P ÕLVA  ÜGS 

Põlva linna perenädala raames ning linnavalitsuse toel toimuvad 

koolis 11.-14. maini mitmed toredad üritused. Perenädala tegevused 

valmistasid ette ja viivad läbi kooli algklasside õpilased ja õpetajad. 

 

11. mail kell 12 - 3.b klassi kontsert, ühismängud, peolaud 

13. mail kell 12 - 4.b klassi kontsert, ühised töötoad meisterda-
 miseks 

 kell 18 - 3.a klassi kontsert, ühistegevus, vanemate meenu-
 tused kooliajast peolauas 

 kell 18 - 2.b klassi piknik Karilatsi Talurahva-            
 muuseumis, rahvuslikud mängud jne. 

14. mail kell 11 - 1. klassi kontsert, lahtine tund, ühismängud        

 ja -meisterdamine 

 kell 12 - 4.a klassi kontsert, ühismängud, töötoad,          

 meisterdamine 

 kell 18 - 2.a klassi perepidu saalis koos peolauaga 

    Kontserdid toimuvad algklasside maja saalis, töötoad klassides.  

Aktiivset osavõttu! 

T OIMUSID  SISSEASTUMISTESTID 

10.  KLASSI  
8. ja 9. mail toimusid sisseastumistestid Põlva Ühisgümnaasiu-

mi 10. klassi astumiseks. Kooli astumiseks peavad testi       

sooritama kandidaadid, kelle 9. klassi kolme veerandi hinnete 

keskmine on madalam kui 4,5. Kahe päeva jooksul osales testil 

kokku 62 õpilast. Testil osalenutest soovib 22 õpilast õppima 

asuda reaalklassi, 38 loodusklassi, humanitaarklassi astuda soo-

vijaid oli 2. Testide tulemused avalikustatakse koodidega kooli 

koduleheküljel hiljemalt 22. maiks. Klasside nimekirjad      

selguvad aga juuni lõpuks, kui kõikide, ka konkursiväliselt    

10. klassi astujate avaldused on 25. ja 26. juunil direktorile  

laekunud. 

ILMALOOMISE  LEGEND  

4. mail valmis erinevate koolide koostöös ilmaloomise legendi 

kujutav pilt. Üritusest oli täpsemalt juttu infolehes nr 7 

(21. aprill 2009). Pildil on meie koolist osalenud õpilased koos 

juhendaja Viivi Lilleõie ja huvijuht Jaana Aedmäega. 

mailto:info@polvayg.edu.ee
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HEATETEGEVUSLIK  TEATEJOOKS  

7. mail 2009 osalesid Põlva Ühisgümnaasiumi õpilased üle-

eestilisel heategevuslikul teatejooksul Otepääl, mis toimus sel 

aastal neljandat korda. Teatejooks toimus tänavu samaaegselt 

Tallinna kesklinnas, Nõmmel, Haapsalus, Jõgeval, Kohtla-Järvel, 

Kuressaares, Kärdlas, Narvas, Otepääl, Paides, Pärnus, Rakveres, 

Raplas, Sillamäel, Tartus, Toilas, Valgas ja Viljandis. Sel aastal 

oli üritus võtnud rahvusvahelised mõõtmed – Valga Teatejooksu-

le tulid jooksma ka 17 võistkonda Lätist ning Haapsalu Teate-

jooksul võttis koha stardijoonel sisse  koguni üks Norra võist-

kond. Osalesid 10-16-aastased lapsed, jooks peeti viies vanuse-

grupis 5., 6., 7., 8. ja 9. klassi noortele. Võistkonnas oli kaheksa 

liiget, iga laps läbis 200 meetri pikkuse distantsi.  

Heategevusliku Teatejooksu tulud ning laekunud annetused lähe-

vad õnnetuse läbi liikumisvõime kaotanud laste ravitoetuseks. 

Heateol osalesid Ingrid Vanahunt (9.a), Laura Vals (9.c), Merlin Juks 

(9.c), Mari-Li Kapp (9.c), Juta Kruusmäe (9.c), Kristo Orro (9.b), 

Taavi Tšerkassov (9.c), Sander Luik (9.c), Teele Pehk (9.d), Maris 

Punga (7.c), Tiia Luht (7.c), Kristin Liivago (7.c), Jessika Roger 

(7.c), Marianne Leotoots (7.d), Kairit Kruberg (7.d), Eliis Vana (7.a), 

Helena Mutso (7.b), Eleriin Aalde (7.a), Sigrid Raudsepp (7.a), 

.Karmen Tigas (7.a), Maarja Suvi (7.a), Anett Simga (6.c), Tiina 

Ilves (6.c), Anett Hallap (6.c), Karin Rosenberg (6.c), Eleriin Käo 

(6.c), Emily Stella Tintso (6.a), Kristi Raias (6.a), Helen Punga (6.a), 

Anette Kasemets (5.a), Laura Turba (5.a), Anna Simga (5.a), Grete 

Sikk (5.a), Sille Pragi (5.a), Tauno Ploompuu (5.a), Arman Liblik 

(5.a), Silver Schmeiman (5.a). Õpilastega olid kaasas kehalise     

kasvatuse õpetaja Elina Pähn ja huvijuht Jaana Aedmäe. 

LOODUSAINETE  NÄDAL  

4.-8. maini toimus Põlva Ühisgümnaasiumis loodusainete nädal. 

Huvitava ja sisuka nädala jooksul sai vaadata õpilastööde näi-

tust teemal “Eluterve keskkond”, õpilaste valmistatud loodus-

teemaliste “raamatukeste” näitust, uuenduslike ideedega mappe 

ning kevadtaimede näitust. Loodusharidusspetsialisti Maris 

Kivistiku juhendamisel toimus 6. klassidele Intsikurmus 

õuesõppe tund “Tiigi elustik”. Kotkauurija Urmas Sellis rääkis 

teemal “Uuemad suunad kotkaste ja musttoonekure uurimisel”. 

Eriti põnevaks kujunes ajakirja Rästik peatoimetaja Toomas 

Pranstibeli ettekanne ämblikest, sest temal olid sedapuhku kaasa 

võetud suured ja karvased ämblikud - linnutapikud. Aset leidis 

ka VI õpilaskonverents “Õppimine läbi looduse”. 8. klasside 

huvilistega käis õpetaja Urve Lehestik õuesõppe retkel Taevas-

kojas. Põnevat vaatamist jagus keemia teadusteatris ning värs-

keid reisimuljeid “Holland - tulbid ja tuulikud” jagas õpetaja 

Katrin Savi. 8. ja 9. klasside vabatahtlikud käisid loodusnädala 

raames metsaistutustalgutel Hurmis. 

Põnevat vaatamist ja kaasalöömist leidis iga huviline. Üritu-

se kordamineku eest kandsid hoolt õpetajad Maie Karakatš, 

Urve Lehestik, Krista Untera, Katrin Savi, Inga Tiivoja, ja 

Õnnela Unt.  

Täname kõiki ürituste läbiviijaid, osalejaid, kaasamõtlejaid! 

Põlva Ühisgümnaasiumi lõpuaktused toimuvad          

Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuses 

          19. juunil kell 13 - põhikooli lõpuaktus  

               20. juunil kell 13 - gümnaasiumi lõpuaktus 

LÕPUAKTUSED  

R IIGIKAITSE  LAAGER  

Esmaspäeval, 11. mail startisid PÜG 10. klasside õpilased kolmeks päevaks 

Mooste valda riigikaitse laagrisse. Tegemist on juba järjepanu 3. aastat   

õpilastele toimuva riigikaitse laagriga. Tegevusprogramm on mitmekesine ja 

sisaldab praktilisi harjutusi tule kustutamisest ning relva käsitsemise       

õpetusest ellujäämisõppeni. 

Kõik õpilased kannavad vastavat kaitseriietust ning ööbivad laagri ajal   

suurtes köetavates telkides. 
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