
 Põlva maakonna koolide 1.-3. klasside rahvastepalli meistrivõistlustel edukalt esinenud õpilasi: 

 Põlva maakonna koolide 6.-9. klasside poiste võrkpalli meistrivõistlustel edukalt esinenud õpilasi: 

22. veebruaril toimus Põlva Ühisgümnaasiumis vene keele olümpiaadi piirkonnavoor. II koha saavutas Maria Tšerepaha (11.a klass) ja     

III koha Vladislav Mihnovitš (10.a klass). Maria kutsuti ka vabariiklikule olümpiaadile. Õpilasi juhendas Anne-Liis Tamm. 

Õpilasi valmistasid olümpiaadiks ette õpetajad Piret Tänav, Liia Vijand ja Leena Haugas. 

 Eesti iseseisvuspäeva puhul avaldab direktor hea õppimise eest kiitust järgmistele gümnaasiumi õpilastele: 

 inglise keele olümpiaadil edukalt osalenud õpilasi: 

26. veebruaril toimus Põlva maakonna 10.-12. klasside inglise keele suuline olümpiaad. Põlva ÜG 11.b klassi õpilane Eliisa Seedre jäi    

jagama II-III kohta. Eliisa õpetaja on Anne Truupõld. 
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 ajaloo olümpiaadil edukalt osalenud õpilasi: 

20.veebruaril toimus Põlva Ühisgümnaasiumis maakonna ajaloo olümpiaad. Põlva ÜG õpilaste parimad tulemused klasside arvestuses:  

6. klass: Natjan-Naatan Seeba I-II koht, Rando Hinn III koht; 

7. klass: Lembe Kullamaa I koht, Tiina Ilves II koht; 

8. klass: Kaili Viira III koht;  

9. klass: Marvin Laidna I koht, Kris-Gerhard Aabrams III koht; 

Gümnaasium 

-maadeavastused: Hedy Liin I koht, Sander Pelisaar III koht; 

-Eesti 18. sajandil: Lisete Vals I koht, Regina Kalder II koht; 

-Teine maailmasõda: Aigar Piirisild I koht, Alice Herzmann II koht. 

10.a klass: Vladislav Mihnovitš, Kätlin Protsin, Iris Herman, Kristiina Ilves, Ever Lauk, Lisett Lees, Reimo Mägi, Indrek Neeme,  

    Hanna Sepp, Kaarel Värton 

10.b klass: Reimo Berg, Evelin Haavamäe, Yyhely Hälvin, Kristen Klaos, Erki Limbak, Triinu Masing, Kadri Niine, Harri Oberg, 

    Teele Pehk, Linda Puusalu, Tauri Tigasson, Ingrid Vanahunt 

10.c klass: Hedi Armulik, Juta Kruusmäe, Hedy Liin 

11.a klass: Kristel Kotkas, Ailen Lepiste, Martin Mägi, Hanna Rein 

11.b klass: Mikk Pihlap, Egle Hani, Maris Hindriksoo, Kaarel Hüps, Anu Lehes, Silver Lusti, Jaan Luts, Jette Numa, Elisabeth Prangel,  

    Reelika Raig, Eliisa Seedre, Kaari Susi, Henri Torop, Kati Vaino, Lisete Vals, Erika Vares, Eneken Volkov 

11.c klass: Kerli Lõhmus 

12.a klass: Henet Kurvits, Kairit Kährik, Auli Reitel, Liisbet Tilk, Liina Uurman 

12.b klass: Margreth Adamson, Joel Heinsoo, Triin Ilves, Liis Laane, Mari Pent, Liisa Roop, Merilin Säde 

 vene keele olümpiaadil edukalt osalenud õpilasi: 

18. veebruaril toimusid Mesikäpa Hallis Põlva maakonna koolide 6.-9. klasside poiste meistrivõistlused võrkpallis. Põlva Ühisgümnaasiumi 

võistkond saavutas 6. koha. Võistkonda kuulusid Alvar Tint, Kris-Gerhard Aabrams, Sander Mandel, Stenvar Tigasson, Janar Kruuda, 

Kristjan Salundi, Lennart Heinoja, Henri Hiiend, Robin Oberg. Õpetaja Valeri Zlatin. 

26. veebruaril toimusid Mesikäpa Hallis Põlva maakonna koolide 1.-3. klasside tüdrukute ja poiste meistrivõistlused rahvastepallis. Põlva 

ÜG tüdrukute võistkond saavutas 4. koha. Võistkonnas mängisid Karoli Villako, Laura Nagel, Karmen Piirisalu, Cornelia Kivi, Margit 

Pikk, Laura Luste, Liisbeth Michelson, Karina Kaldvee. 

Põlva ÜG poiste võistkond sai 8. koha. Mängiti koosseisus Marken Järv, Rene Järv, Märt Pilliroog, Mathias Rebane, Karl Jürgen Pall, Raiki 

Vassil, Arned Parman, Eedi Jäger. Õpetaja Elina Pähn. 

 Põlva maakonna koolinoorte murdmaasuusatamise meistrivõistlustel edukalt esinenud õpilasi: 

3. märtsil toimusid Värskas Põlva maakonna koolinoorte murdmaasuusatamise meistrivõistlused.  

Põlva Ühisgümnaasium saavutas koolide arvestuses I koha. 

1.-3. klass: Karoli Villako I koht; Laura Nagel III koht; Karl Jürgen Pall 6. koht; Marken Järv 9. koht. 

4.-5. klass: Marimal Tilk I koht; Joonas Selgis I koht; Villu Serv 4. koht; Egert Aalde 6. koht. 

6.–7. klass: Anette Kasemets II koht; Maarja Villako 9. koht; Getter Matto 10. koht; Siim Villako II koht; Janar Kopli 5. koht; Klaus-Peeter 

Rüütli 6. koht. 

8.-9. klass: Jaanika Kopli I koht; Helena Käo 4. koht; Lumileid Hälvin 7. koht; Oliver Jõgeva II koht; Priit Võsupärg 4. koht; Tarvi-Karlos 

Jens 7. koht. 

10.-12. klass: Kaari Susi I koht. Õpetaja Elina Pähn. 
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Õ PPEKÄ IK  RMK AEGVIIDU  LOODUSKESKUSES  

Aegviidu – Kõrvemaa puhkeala asub Põhja-Eestis. Puhkeala sisse 

jäävad mitme kaitseala territooriumid ning lisaks metsadele leidub 

seal ka soid-rabasid, järvi, vallseljakuid ja orge. 

8. veebruari hommikul kell 8 algas meie koolipäev väljasõiduga 

Edu parklast, ilm oli parajalt külm, meie parajalt paksult riides. 

Esimeseks peatuseks oli RMK Aegviidu looduskeskus. Kahe-

korruselises majakeses oli mitmeid väljapanekuid, lisaks rööv-

lindude topistele ja stendidele oli seal ka lasteaia laste joonistatud 

piltide väljapanek. Meid jagati kaheks grupiks ja samal ajal kui 

teine grupp üleval korrusel pilte vaatas ja puude näidiste järgi liike 

mõistatas, rääkis meie rühma giid veidi röövlindudest ning ka selle 

aasta linnust punaselg- ja hallõgijast. Eelmisel aastal oli aasta-

linnuks kodukakk. Kui tänapäeval on öökull tarkuse sümbol, siis 

vanasti tähendas ta pigem julmust ja pimedust. 

Rohkem me lindudel ei peatunud, vaid rääkisime edasi juba    

metsast ja selle majandamisest. Tutvusime erinevate metsamõõdu-

vahenditega - tihumeetri hulga mõõtja, puude kõrguse mõõtja, 

juurdekasvupuur, klupe (puu jämeduse mõõtja). Aasta puuks 2010 

on valitud toomingas. Vaatasime ka lühifilmi „Metsa eluring“. Igal 

aastal korjatakse mitu tonni käbisid, et oleks seemneid, millest 

uusi taimi kasvatada. 1 liitrist käbist saab 5g seemneid. Männikäbil 

valmivad seemned 18 kuuga, kuusel saab käbidest seemneid iga  

5-6 aasta tagant. Edasi lähevad seemned kas otse metsa või puu-

koolidesse. Igal aastal varutakse 2,5 tonni seemneid ja istutatakse 

12 miljonit uut taime. Raieküpseks saab mets 50-120 aastaga. 

Selle aja sees tuleb metsas teha valgustusraiet ja noorendiku   

hooldust, harvendusraiet ja lõpuks uuendusraiet. 

Eestis on 5 metsaregiooni ja 66 metskonda. Metsad on jaotatud 

kvartaliteks. Metsateid kokku on Eestis ligi 8000 km, s.o sama 

palju kui Tallinnast – Hongkongi. 

G IID IDE  KOOL 

Giidide kooli järjekordne üritus toimus 18. veebruaril Põlva 

Ühisgümnaasiumis. Sellel õppusel jagas oma teadmisi 

giidimisest Kadri Toomik, kes on atesteeritud giid Tartus ja 

Tartu maakonnas alates 2003. Koolitus toimus kahes osas: 

hommikul õpilastele ja pärast lõunat õpetajatele. Kadri 

Toomik andis mitmekülgse ülevaate giidi tööst: kuidas giidiks 

saada, missugune peaks olema üks hea giid, kuidas ekskur-

sioone läbi viia ja kuidas turiste kõige paremini teenindada. 

Kogu koolitust ilmestas ta oma isiklike kogemuste ja juhtu-

mistega.  

Koolitus oli huvitav ja andis giidi tööst hea ülevaate. 

Siiri Joosep 

Edasi suundusime juba metsaõpperetkele Aegviidu-Nelijärve vahelisse 

riigimetsa. Teel täitsime töölehti „Kuidas kasvab mets“. Lumi oli väga 

paks, aga õnneks ei olnud käimiseks mõeldud rajad lume alla mattunud. 

Lahendasime metsamatemaatika ülesandeid. Saime selleks 5,64 m   

pikkuse nööri, mis pidi olema ringi raadiuseks. Pidime tegema ringi 

ning lugema ära puud, mis jäid ringi sisse, nii saab teada, mitu puud 

kasvab selle metsa 1 hektaril ja kas see mets on uuenenud või mitte. 

Ringis kasvas 21 männitaime, ning see mets oli uuenenud. Veel       

õnnestus meil näha nugise jälgi ja kurvema asjana elektriliinidesse kinni 

jäänud väikest oravat. Proovisime puid mõõta ka nii, nagu seda tegid 

kunagi metsamehed „karjapoisimeetodil“, see meetod ei ole küll täpne, 

aga see-eest päris lõbus. Tuleb minna puust nii kaugele, et kummarda-

des näeb jalge vahelt puu latva ja siis tuleb ära mõõta kaugus puuni, mis 

ongi ligikaudseks vastuseks!  

Ronisime Nelijärve oosidele, mis on tekkinud kunagi mandrijää lõhedes 

voolanud jõgede põhja settinud setetest. Meie maakonnas neid ei näe. 

Metsas nägime ka habesamblikke ning kopsusamblikku, millest võisime 

järeldada, et sealne õhk on väga puhas. Samal rajal, kus kõndisime 

meie, läks ka presidendi suusarada, presidendi asemel aga suusatas  

meile vastu ainult üks sportlik tädi. Raja lõpetuseks nägime kase tüve 

küljes karupoja kujulist paksendit e. kasepahka. 

Buss oli meil raja lõpus vastas ja viis meid tagasi looduskeskuse juurde, 

kus ootas soe tee. Kui tee oli joodud, asusime jälle kodu poole teele. 

Kuigi suurem osa ajast läks bussisõidu peale, oli päev ikkagi tore ja 

huvitav. 

Ingrid Vanahunt 

10.b klass 

LÄHIAJAL  TO IMUMAS  

5. märts - Kanepi Gümnaasiumis 4.-7. klassidele maakondlik NUPUTA 

voor 

11. märts - 12.b, 12.c ja 9.c klassidele töötukassa loeng 

11. märts - kell 13.45 kooli aulas Barokk-kontsert 

8.-12. märts - emakeele nädal 

12. märts - raamatulaat kooli fuajees 

18. märts - Põlva Ühisgümnaasiumi teatrifestival 

 

Jälgige reklaami! 

mailto:info@polvayg.edu.ee
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Õ PETAJA  P IRET TÄNAV Õ PETAS  KUNDA  ÜHISGÜMNAASIUMIS  

17. veebruaril oli Põlva ÜG ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja 

Piret Tänav külalisõpetajaks Kunda Ühisgümnaasiumis. Kundas 

veedetud päeva jooksul õpetas ta 9.-12. klassides ühiskonna-

õpetust. 

Õpetaja enda sõnul läksid tunnid väga kenasti ja lapsed olid tore-

dad. Eriti tähis on õpetaja arvates seda laadi koostöö arendamine 

koolide vahel ja kogemuste vahetamine.  

Samuti oli see õpetaja Tänava arvates väga värskendav kogemus 

ning hea võimalus enda proovilepanekuks. 

Teistele ka julget pealehakkamist ja enese proovilepanekut! 

RAAMATULAAT   

12 . MÄRTS IL  

12. märtsil toimub vahetundide ajal muusika-

klassi ees fuajees raamatulaat.  

Oodatud on kõik õpilased ja õpetajad, kellel 

leidub kodus mõni uus/vana/läbiloetud või 

muidu üleliigne raamat, mida passiks kaas-

õpilastele maha müüa või vahetada laadal  

mõne teise kirjatüki, ajakirja, koomiksi jne 

vastu.  

Kui soovid laadal kaubelda, siis anna endast 

märku  klassijuhatajale või huvijuhile hiljemalt 

kolmapäeval, 10. märtsil. Lisainfo huvijuhilt. 

Head kauplemist ja põnevaid leide raamatu-

laadalt! 

 

VENE  KEELE  A INENÄDAL  
1.-2. märtsil toimus koolis vene keele ainenädal. Tänavuse vene keele aine-

nädal raames olid 1. märtsil koolis külalised Vanemuisest, kes astusid üles   

kontsert-loenguga „Appi, ooper!“ 

Teisipäeval, 2. märtsil toimusid erinevad üritused vene keele tundides ning   

B-maja 3. korrusel on avatud näitus „Vene keele tundide materjalidest“.     

Kes pole veel külastamas käinud, siis tee seda kindlasti! 

8.A  KLASSI VASTLAPÄEV  VEEMÄEL  
Ühel kaunil talvisel päeval, käis 8.a klass vastlapäeva tähistamas Veemäe Puhkepargis, kus 

sai tegeldud snowtubinguga. Mäest sai alla sõidetud nii üksi kui ka terve klassiga. Isegi 

meie klassijuhataja julges tuubisõitu teha. Nagu hiljem selgus, oli ta  hüppe ajal silmad 

kinni pannud ja nii ka kurvidest valutumalt mööda saanud. Kokku sai sõidetud 3 põnevat 

tundi. Kõrgetest mägedest alla lasta koos klassiga oli väga vahva ja tuubid said sisse nii 

kiire hoo, et mütsid ja jalanõud lumehangedesse lendasid. Kui kõht tühjaks läks, asusime 

puhkemajakeses sööma maitsvaid pirukaid ja kõrvale jõime sooja teed. Seejärel jätkus 

tuubitamine valgustatud suurradadel. Veetsime Veemäel sisuka õhtu. Väikseid naermaaja-

vaid apsakaid ikka juhtus ka, 

kuid eks oma vigadest õpitakse 

kõige rohkem. Järgmine päev 

tuli liigeseid salvidega määri-

da, sest rajad olid väga paljude 

hüpete ja kurvidega ja oma 

jäljed nad kehale ikka jätsid. 

Hea meel oli, et minu ema sai 

mahti meiega kaasa tulla. Nii 

oli fotograaf, julgestaja ja tree-

ner omast käest võtta. 

Soovitan tuubisõitu kõigile 

teistelegi! 

Eliis Vana 

8.a klass 

mailto:info@polvayg.edu.ee
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RAHVUSVAHELISE  MÄRGALADE  PÄEVA  TÄHISTAMINE  

Järgisime Peipsi Koostöö Keskuse ülekutset ning tähistasime       
2. veebruaril rahvusvahelist märgalade päeva viierealiste luuletuste 
e cinquainide kirjutamisega. 8.d, 8.c ning 10.b klasside õpilaste 
looming vaheldumisi rabataimede piltidega jäi pikaks ajaks      

koolimaja ilmestama. Õpilasi tänati lisaks tänukirjale pisikeste        

meenetega - veetilka meenutavate helkuritega. 

PÕ LVA  ÜG SAALIJALGPALLI  TURNIIRI TULEMUSED  

Põlva ÜG-i saalijalgpalliturniiri rändkarikas jääb aastaks kaunista-
ma korraldaja kooli spordivitriini. 
 

17. veebruaril korraldas Põlva Ühisgümnaasium koostöös JK 

Lootose ja Kaitseliidu Põlva malevaga Vabariigi aastapäeva 

auks gümnaasiumi astme noormeeste sisejalgpalliturniiri Põlva 
Ühisgümnaasiumi rändkarikale. Turniiri eesmärk on popularisee-
rida noorte seas jalgpalli ja tervislike eluviise ning luua Põlva maa-
konna noortele lisavõimalusi omavaheliseks suhtlemiseks.  
Esimesel turniiril osalesid kolm maakonna gümnaasiumi kuue võist-
konnaga. 
Turniiri avas pidulikult Põlva Ühisgümnaasiumi direktor Koit 

Nook. Oma sõnavõtus soovis ta noortele meeldivaid spordielamusi 
ja kinnitas, et täna algust saanud spordiüritusest saab kindlasti iga-
aastane traditsioon. Mängudepäev ise oli täis sportliku hasarti ja 
võitluslikust. Seda, kui tasavägine oli turniir, näitab kas või see, et 
pronksimängule pääsenud võistkonnad selgusid alles viimase ala-
grupimängu järel. 

Gümnaasiumiastme esikolmik: 
I koht - Põlva ÜG I võistkond koosseisus Tarvin Kaldvee, Kahru 

Kaasik, Kristjan Haan, Vladislav Mihnovitš, Henri Käo, Priit Jõks ja 
Mait Maiste. Suurimad väravalööjad olid Tarvin Kaldvee 12 värava 
ja Kahru Kaasik 6 väravaga. 
II koht - Põlva Keskkooli võistkond koosseisus Tanel Tusov, 
Ardo Puna, Karl-Erich Kähr, Kristen-Mikk Vidrik, Alari Kukk ja 
Henri Aasa. Võistkonna suurimad väravalööjad olid 9 väravaga 
Tanel Tusov ja 7 väravaga Ardo Puna. 
III koht - Põlva ÜG II võistkond koosseisus Garri Murumets, 

Taavi Vals, Juss Jäger, Siim Kellamäe, Marten Musta, Peter Kaine, 
Taaniel Tooming ja Kaarel Värton. Meeskonna suurimaks värava-
lööjaks oli 5 väravaga Peter Kaine. 

Raba 

Udulooris, vaikne 

Lirtsumine, vaatlemine, matkamine 

Tedremäng podiseb ja keeb 

Märgala 

Raba 

Märg, rästikune 

Vajumine, matkamine, marja-

korjamine 

Sajandeid vana märg maa 

22. veebruaril toimus põhikoolide noormeeste sisejalgpalliturniiri 

Põlva Ühisgümnaasiumi rändkarikale. 
Maakonna esimesel põhikoolide turniiril osales viiest koolist kuus 
võistkonda. 

Põhikoolide esikolmik: 
I koht – Põlva ÜG I võistkond koosseisus Marek Puik, Erik 
Listman, Ragnar Käsk, Andre Kukk, Ben-Ruuben Kaljuvee, Sander 
Mandel, Oliver Jõgeva, Alvar Tint, Sander Jõeots ja võistkonna esin-
daja Aivar Haan. Võistkonna suurim väravalööja oli 4 väravaga And-
re Kukk. 
II koht – Põlva Keskkooli võistkond koosseisus Risto Saarniit, Bret 
Ziukson, Brain Ziukson, Raiko Rudissaar, Taavi Tilgre, Lauri 

Lammertson ja Andreas Rikken. Suurimad väravalööjad Raiko 
Rudissaar 8 ja Risto Saarniit 4 väravaga. 
III koht – Kanepi Gümnaasiumi võistkond koosseisus Sixtina Lad-
va, Lisanne Tamm, Marek Tamm, Raido Reest, Allar Muuga, Gerald 
Kivirand, Mattias Lail ja võistkonna juhendaja Margus Nemvalts. 
Võistkonna suurim väravalööja oli 9 väravaga Marek Tamm. 
 
Autasustamisel said esimesed kolm võistkonda medalid ja turniiril 

osalenud koolid diplomid. 
Mõlema vanuseastme esimesele kolmele võistkonnale riputas medalid 
kaela Põlva Ühisgümnaasiumi direktor Koit Nook isiklikult. 
Kaitseliidu Põlva malev oli omalt pool välja pannud 2 eriauhinda. 
Parima mängija tiitel anti gümnaasiumide arvestuses Põlva Ühisgüm-
naasiumi I võistkonna mängijale Tarvin Kaldveele, kes oli ühtlasi 
turniiri suurim väravalööja ning põhikoolide arvestuses Põlva Kesk-
kooli võistkonna mängijale Raiko Rudissaarele. Auhinnaks neile 

Kaitseliidu Põlva maleva embleemiga saunalina. Teise auhinnana oli 
välja pandud Fairplay auhind, mille omanikuks kuulutati gümnaasiu-
mi arvestuses Kanepi Gümnaasiumi II võistkond ja põhikoolide ar-
vestuses Viluste Põhikooli võistkond. Gümnaasiumiastme esikolmik. 

Kokkuvõtteks võib öelda, et Põlva Ühisgümnaasiumi poolt läbiviidud saalijalgpalliturniirid õnnestusid igati. Rõõmu tundsid nii osalejad kui ka 
rohkearvuline pealtvaatajaskond. 
Sellised üritused aitavad noortes luua oma kooli tunnet, väärtustada sportlike eluviise ja tahet olla edaspidi veelgi parem.  
Alguse on saanud ilus ja sportlik traditsioon, mis saab kindla jätku juba järgmisel aastal. 

Tiit Kaasik 

Põlva Ühisgümnaasiumi hoolekogu esimees 

Põhikooli karikavõitjad 

mailto:info@polvayg.edu.ee

