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INFOLEHT 

10.b klass: Lumileid Hälvin 

11.a klass: Vladislav Mihnovitš, Kätlin Protsin 

10.a klass: Kerli Juhandi, Triin Kamja, Anneli Oru, Sander Petersell, Renno Pilberg, 

Liis Poska, Andreas Rikken, Anne Serv, Kertu Tootsmann, Ragnar Käsk, Kevin Käo 

10.b klass: Keidi Mägi, Anett Numa, Mikk Pilliroog, Reelika Poroson, Raiko 

Rudissaar, Monika Vares, Veronica Ööbik 

10.c klass: Merili-Helen Lehiste, Greta Pentsa, Eva Tasso 

11.a klass: Iris Herman, Kristiina Ilves, Lisett Lees, Reimo Mägi, Indrek Neeme, 

Hanna Sepp, Kaarel Värton, Sander Pelisaar 

11.b klass: Evelin Haavamäe, Kristen Klaos, Linda Puusalu, Tauri Tigasson, Ingrid 

Vanahunt, Henry Kukk, Triinu Masing, Hanna-Maria Morel, Kadri Niine, Laura Vals 

11.c klass: Hedi Armulik, Juta Kruusmäe, Hedy Liin, Siim Siiman, Marika Rosin, 

Siim Tirp 

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

12.b klass: Egle Hani, Regina Kalder, Priit Kirotar, Anu Lehes, Jette Numa, Mikk 

Pihlap, Elisabeth Prangel, Eliisa Seedre, Henri Torop, Kati Vaino, Lisete Vals, Erika 

Vares 

 maakondlikul vene keele olümpiaadil edukalt esinenud õpilasi: 

12. veebruaril toimus Põlva Ühisgümnaasiumis maakondlik 10.-12. klasside vene keele olümpiaad.  

Maria Tšerepaha (12.c klass) saavutas I koha ja esindab maakonda vabariiklikul olümpiaadil. Trifon Sedõh (12.a klass) saavutas III koha. 

Õpilasi juhendasid Anne-Liis Tamm ja Edda Muuga. 

 Põlvamaa 42. talimängudel edukalt esinenud õpilasi: 

Põlvamaa 42. talimängudel 16.veebruaril saavutas Põlva Ühisgümnaasium indiacas III koha. Võistkonnas mängisid Kristel Kotkas, Elina 

Pähn, Hardi Kuklase, Tarvin Kaldvee, Kahru Kaasik, Siim Tirp.  

 ühiskonnaõpetuse olümpiaadil edukalt esinenud õpilasi: 

Ühiskonnaõpetuse olümpiaadil saavutas Liis Tiirman (12.b klass) Põlva maakonnas gümnaasiumiastmes 1. koha ning on kutsutud         

vabariiklikku vooru Tartusse. Maakonnas oli kokku 54 osalejat gümnaasiumiastmes. 

Põhikoolis esinesid hästi järgmised õpilased: Jessika Roger (9.c klass) jagas 1.-3. kohta, Jürgen-Johannes Jüriöö (9.c klass) sai 4. koha,  

Mihkel Hakk (9.b klass) 6. koha ja Kadi Kaarsalu (9.d klass) 8. koha. 

Õpilasti juhendas õpetaja Piret Tänav. 

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

 Põlva maakonna NUPUTA võistlusel edukalt osalenud õpilasi: 

2. märtsil 2011. a toimus Krootuse põhikoolis Põlvamaa 5.-7. klasside NUPUTA võistlus. Põlva ÜG 5.-6. klasside võistlukond, saavutas II 

koha.  

5. klasside peasarvutamise osas jäid Krister Vasser (5.b klass) ja Rene-Kristjan Jüriöö (5.a klass) jagama I-III kohta. 6. klasside peast-

arvutamises jäi Hanna Maria Rüütli (6.b klass) jagama 3.-9. kohta.  
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S ÕPRUSKOHTUMINE  

Ühel jaanuaripäeval teatas õpetaja, et Põlva Keskkooli 2. klassi õpilased 

ootavad meid külla. Kohe alustasime ettevalmistustega. Me kordasime 

üle mõned esinemisnumbrid ning igaüks valmistas uuele sõbrale kingitu-

seks järjehoidja.  

Sõbrapäeva eel, 11.veebruaril asusime keskkooli poole teele. Minna tuli 

üle surnuaia mäe. Metsatukast välja jõudes seisiski me ees koolimaja. 

Õpilased juba ootasid. Kohe uksest sisse minnes lugesime seinalt, et siin 

koolis tervitavad kõik kõiki. Läksime üheskoos saali. Oli tore tuttavaks 

saada. Mõnel meist olid endised lasteaiakaaslased juba ees. 

Pererahva näidendid olid vahvad. Meile meeldisid need väga. Eriti lahe 

oli see, kuidas hiir oma saba tagasi tahtis. Siis oli meie kord esineda.  

Mõned sõnad läksid sassi, aga üldiselt saime hakkama. Seejärel tantsisi-

me ja õpetasime oma tantsu uutele sõpradelegi. Neile meeldis see väga. 

Nimede mängus saime teada, et mõlemas klassis õpivad Johanna ja   

Sander. Kõige toredam mäng oli ikkagi „Hiirelõks“. 

Pärast tantse, mänge oli kõht pisut tühjaks läinud. Morss ja küpsised maitsesid väga. 

Aeg möödus ruttu. Kahju, et ei saanud kauemaks jääda.  

Koduteel tuli meil surnuaia mäest alla minna. See oli lõbus! Nüüd teame, kui pikk on uute sõprade teekond ujulasse. 

Meil on hea meel, et meid külla kutsuti. See oli vägev päev! Nüüd on meie kord neid külla kutsuda. 

2. klassi õpilaste mõtted kogus kokku õp Ester Kalder 

1.-2.  KLASSIDE  SUUSAVÕISTLUSED  
28. veebruaril toimusid Mammastes murdmaasuusatamise võistlused 1.-2. klassi  õpilastele.  

1. klasside arvestuses saavutas Markus Villako I koha ja Markus Lina III koha (õpetaja Maili Kaupmees). 

2. klasside arvestuses sai Sander Lõbu III koha, Kristiin Kalle 4. koha ja Johanna Laanoja 8. koha (õpetaja Ester Kalder). 

Tublid olid kõik teised osalejad, sest mõnele oli see elu esimene suusavõistlus. 
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100 PÄEVA  KOOLIS  

9. veebruaril tulid 1.a ja 1. b klassi õpilased kooli pidulikus riietuses,  sest koolitundide järel pidi aulas algama saja päeva pidu. Vahetundidel ja 

isegi mõne õppetunni ajal, kui aula vaba oli, tehti viimaseid proove. Kõik tahtsid ju hästi esineda! 

Ootamine venis pikaks ja omatahtsi prooviti juba maske pähe, kuni aulasse sisenesid esimesed külalised. Ärevus oli suur, ehkki tulemas ei 

olnud ei jõuluvana ega päkapikke, vaid oodatud olid hoopis oma kodupere liikmed: vanemad, vanavanemad ja ka õed-vennad. Kiiresti täitus 

saal pealtvaatajatest ning oligi aeg alustada. 

„Korraldame saja päeva peo“, avasid Aadam ja lõvi Leo klasside esinemise. Lavale astusid aabitsategelased, kellest igaühel rääkida oma lugu. 

Seejärel kõlasid  nn ühendkoori esituses esimesel poolaastal muusikatundides õpitud laulud. Hoopis põnevaks läks, kui lavalaudadele tulid 

näidenditegelased, et mängida mitu toredat tükki. Tundus, et õpilased ise nautisid oma esinemist. 

 Mõlema klassi õpilased olid selgeks õppinud ka paar vahvat tantsu, mille vahele kuulati tähesalme, luuletusi ja võrukeelset laulu. 

Peo lõpus kutsusid õpilased ühisesse tantsuringi kõik külalised. Nüüd oli lapsel võimalus muusikaõpetaja saatel tantsida koos oma ema, isa või 

vanaisa- vanaemaga kõigile tuttavaid  rahvalikke tantse. 

Ja tore pidu oligi lõppenud. Aitäh kõigile lastevanematele, kes leidsid võimaluse tulla oma lapse esinemist vaatama ja ka jäädvustama! 

1.a klassi õpetaja Hedvi Rebane 

MUUSEUM  KOHVRIS  

31. jaanuaril ja 1. veebruaril külastas 11. klasside ajalootunde muuseumipedagoog Marge Luude Põlva Talurahvamuuseumist. Kuna          

muuseumisse on talvel raske pääseda, siis tuli seekord muuseum ise kohale. Kohvriga olid kaasa võetud riideesemed 19. sajandi lõpust ja      

20. sajandi algusest, mida tavaliselt külastajale ei näidata. 

Saime teada, et meie mõistes Eesti rahvariided on tegelikult talurahva pidulikud riided 19. sajandist ning et mehed loobusid nende kandmisest 

varem kui naised. Lisaks tutvusime Setumaa rahvarõivastega, mis püsisid kasutusel 20. sajandi alguseski ning on selgelt äratuntavad oma   

värvikasutuse ja mustrite poolest. 

Marge Luude näitas erinevaid riietusesemeid ning õpilased pidid ära 

arvama, kas tegemist oli meeste, naiste või mõlema sugupoole poolt 

kantud esemetega. Tutvusime erinevate sõletüüpidega ning saime 

teada, et Setumaal kantavaid suuri kuhiksõlgi kandsid vanasti ainult 

need naised, kes olid viljakas eas. Tänapäeval sellest põhimõttest nii 

rangelt kinni ei peeta enam. Sõna kampsun aga ei tähendanud algselt 

mitte kootud eset, vaid naisterahva jakki. Kõnelesime sellestki, et 

tanu ja põll olid esemed, mis kuulusid ainult abielunaise rõivaste 

hulka. Vanasti abielunaised ei tohtinud katmata peaga käia, mistõttu 

ilmselt ka nende juukseid said kahjustada ning juuste kohevamana 

näitamiseks hakati rätikute all kandma linakimpe ning oli isegi mood 

kujundada oma pead sel viisil suuremaks ja kandilisemaks.         

Arutlesime sellegi üle, kas tänapäeval saab riietuse järgi teada,    

milline on inimese sugu, vanus, ühiskondlik staatuse ja majanduslik 

olukord.. Jõudsime arusaamisele, et riiete järgi inimese üle otsusta-

mine on praegusel ajal äärmiselt lühinägelik ja ennatlik tegevus. 

Võimalus ise vanu esemeid näha ja oma käega katsuda loodetavasti 

rikastas õpilaste ettekujutust Eesti talurahva kultuurist. 

Piret Tänav 
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RÄÄTSAMATKS  M EENIKUNNO  RABAS  
Teisipäeval 8.veebruaril kell 8 hommikul alustas 7b klass Edu keskuse    

parklast sõitu Ilumetsa looduskaitseala poole Meenikunno rabasse. Ees ootas 

meid matk räätsadega. Räätsad panime jalga, et ei vajuks lumest läbi.      

Räätsadega rabas liikuda oli väsitav ja ebamugav, kuna nad olid suured ja 

rasked, aga samas uus huvitav kogemus.  

Meid juhendas giid. Saime temalt kaardid, pliiatsid ja kompassid. Kaardi 

peale tuli märkida oma asukoht ja matk võis alata. 

Nägime rabas linnupesakasti. Arutasime selle üle kes seal elada võivad.   

Saime teada, et rabas on puud lühemad kui metsas. Meid viidi ka suure    

kuivanud rabamänni juurde, mis on rabas väga haruldased, kuna raba pinnas 

ei ole viljakas. Nägime veel jänese, rebase ja teiste räätsaliste jälgi. Veel  

näidati meile põdra ja kitse alalõualuud. Peatusime ka jõe juures, kus giid 

rääkis, et seda vett võib juua. Vesi on küll puhas, aga värvuselt pruunikas. 

Ning kui nt. põlv veritseb, siis verejooksu peatamiseks võib kasutada       

turbasammalt. Veel kasutatakse turvast kütmiseks ja väetiseks. Saime ka 

teada, et raba võib tekkida kinni kasvanud järvest. Õpetati ka kuidas rabast 

välja saada kui oled eksinud.  

Peale matka ootas meid Päikseloojangu maja juures lõke, kus me sõime saiakesi ja jõime teed. 

Rabas oli huvitav ja lahe ning väga lõbus. Saime värske õhu käes olla. Loomulikult kuulus ka matka juurde lumesõda. 

 

Käisime Meenikunno rabas,  

kõndisime üksteise sabas. 

Luni kattis tee ja raba,  

mõnel oli paljas naba. 

Saime teada palju uut, 

õppimiseks kuluks kuu. 

Kõndisime räätsad jalas, 

sooja saime matkamajas. 

 

7b klassi õpilased 

 

UUEST  VEERANDIST  OOTAB  

RAAMATUKOGU  KÜLASTAJAID   

KELL  7.30 -  16.30 
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S ISEJALGPALLITURNIIR  P ÕLVA  ÜG RÄNDKARIKALE  
Põlva Ühisgümnaasium korraldas 15. ja 16. veebruaril koostöös JK Lootosega ja Põlva Maakonna Spordiliiduga Vabariigi aastapäeva auks 

noormeeste sisejalgpalliturniirid Põlva Ühisgümnaasiumi rändkarikatele.  

Võistlus toimus teist korda. Selle aasta turniirile olid kutsutud ka Vana Võrumaa koolid. Vana Võrumaa au päästis Antsla Gümnaasium, kes 

pani võistkonnad välja mõlemal päeval. Ei tahaks uskuda, et jalgpall on Võrumaal välja surnud, pigem on asi milleski muus. Loodame, et järg-

misel aastal osaleb meie turniiril oluliselt rohkem Võrumaa koole, kui sellel aastal. 

Põlva Ühisgümnaasiumi rändkarikale mängitud gümnaasiumide turniiri võitis teist korda järjest Põlva Ühisgümnaasiumi I võistkond, kes fi-

naalis alistas kindlalt Põlva Keskkooli võistkonna tulemusega 5:0. Kolmanda koha saavutas Põlva Ühisgümnaasiumi II võistkond, kes oli pa-

rem Kanepi Gümnaasiumi võistkonnast tulemusega 6:2. Turniiri suurimad väravalööjad olid Tarvin Kaldvee 11 väravaga ja Kahru Kaasik ning 

Janar Tamm 7 väravaga. 

Gümnaasiumide lõplik paremusjärjestus: 

1.Põlva Ühisgümnaasium I  

2.Põlva Keskkool  

3.Põlva Ühisgümnaasium II  

4.Kanepi Gümnaasium  

5.Põlva Ühisgümnaasium III  

6.Antsla Gümnaasium 

Põlva Ühisgümnaasiumi rändkarikale mängitud põhikoolide turniiri võitis esimest korda Põlva Keskkooli võistkond, kes finaalis alistas Põlva 

Ühisgümnaasiumi II võistkonna tulemusega 3:1. Kolmanda koha saavutas Kanepi Gümnaasium, kes oli parem Põlva Ühisgümnaasiumi I võist-

konnast tulemusega 2:0. Turniiri suurimad väravalööjad olid Henri Hiiend Põlva Ühisgümnaasiumi II võistkonnast ja Rasmus Varkki Põlva 

Keskkooli võistkonanst, kes mõlemad lõid turniiri jooksul 7 väravat. 

Põhikoolide lõplik paremusjärjestus:  

1.Põlva Keskkool  

2.Põlva Ühisgümnaasium II  

3.Kanepi Gümnaasium  

4.Põlva Ühisgümnaasium I  

5.Antsla Gümnaasium  

6.Saverna Põhikool 

Põlva Ühisgümnaasiumi poolt eelmisel aastal alguse saanud jalgpalliturniir on pannud aluse kooli esimesele endanimelisele spordivõistlusele, 

mis võimaldab koolinoortel selles osaleda, omadele kaasa elada ja läbi selle luua seda väga olulist oma kooli tunnet. Uhkusega võime öelda, et 

oleme Põlvamaal esimene kool, kes taolise võistluse on käivitanud. Turniiri eesmärk on populariseerida noorte seas tervislike eluviise ning 

anda noortele lisavõimalusi omavaheliseks suhtlemiseks. Jalgpalli näol on tegemist nähtusega, mis liidab erinevate huvidega noori ja võimal-

dab sõpruskonniti koos mõnusalt ja aktiivselt aega veeta. Koos veedetud aeg ja ühiselt mängitud mängud, loovad positiivseid emotsioone ning 

jäävad kauaks meelde.  

Soovime ju kõik, et meie noored oleksid terved ja teotahtelised ning võimelised auga teenima isamaad meie enda kaitseväes. Ühiskonna jaoks 

on tervikuna oluline, et kõigile noortele oleks loodud võrdsed võimalused ja tingimused tegeleda oma lemmikspordialaga. Koolidel on siin 

oma kindel roll ja võimalused ning sõltub juba koolijuhtidest, kas ja kuidas loodud võimalusi oma laste heaks kasutatakse. Palju suuremad 

võimalused on omavalitsustel. Nende ülesanne on teha kõik selleks, et võrdsed võimalused oleksid kõigile spordist huvitatud noortele igapäe-

vaselt tagatud. Omavalitsuse hea tahte ja kolmanda sektori kaasabil on see ka võimalik.  

Põlva Ühisgümnaasiumi pere tänab kõiki turniiril osalenud koole ja koolinoori ning soovib kõigile head lähenevat Vabariigi aastapäeva. 

Tiit Kaasik 

Põlva Ühisgümnaasiumi hoolekogu esimees  

mailto:info@polvayg.edu.ee

