Nr 12 (36)

02. mai 2011

INFOLEHT
D IREKTOR

TÄNAB

Põlva maakonna 4.-6. klasside matemaatikaolümpiaadil edukalt esinenud õpilasi:
15. aprillil toimus Värska Gümnaasiumis Põlva maakonna 4.-6. klasside matemaatikaolümpiaad.
4. klasside arvestuses saavutas Mark Robin Kalder III koha, Märt Pilliroog 7. koha.
5. klasside arvestuses saavutas Triin Mirjam Tark III koha, Krister Vasser 4. koha, Rene-Kristjan Jüriöö 5. koha ja Kristo Kooskora 6. koha.
6. klasside arvestuses saavutas Lota-Loviisa Rohtla II koha, Hanna Maria Rüütli III koha, Mirjam Juhandi jagas 4.-5. kohta.
Õpilasi valmistasid olümpiaadiks ette Kersti Kõiv, Katrin Veskioja, Ene Rattur-Kübar, Egne Kindsigo, Tiiu Miina.
loodusteaduste olümpiaadil edukalt esinenud õpilasi:
12. veebruaril toimunud loodusteaduste olümpiaadi piirkonnavoorus saavutas 351 osaleja hulgas Lembe Kullamaa (8.b) 33. koha, Maarja
Villako (8.a) 111. koha, Kirsika Berit Reino (8.a) 124. koha ja Dora Uibo (9.c) 126. koha.
Loodusteaduste olümpiaadi lõppvooru on kutsutud Lembe Kullamaa ning lõppvoor toimub 15. mail Tartus.

9. klasside inglise keele olümpiaadil edukalt esinenud õpilasi:
15. aprillil toimus Räpina Ühisgümnaasiumis Põlva maakonna inglise keele olümpiaad 9. klassidele.
Põlva ÜG parimana saavutas Lennar Lehestik 5. koha. Õpetaja Ülle Sarapik.

XXIII Liivi etlusvõistluse vabariiklikus lõppvoorus edukalt esinenud õpilasi:

16. aprillil Liivi Muuseumis peetud 23. Liivide ja liiviliku loomingu etlusvõistluse vabariiklikus lõppvoorus esines suurepäraselt Põlva ÜG 12.b klassi õpilane Eliisa Seedre, kes pälvis
Tartu Maavalitsuse preemia ning publiku preemia Juhan Liivi luuletuse parima esituse eest.
Eliisa juhendaja on Merle Pintson.
Pildil Eliisa Seedre

Põlvamaa maakonna koolide 1.-3. klasside poiste minikäsipalli meistrivõistlustel
hästi esinenud õpilasi:
12. aprilli toimusid Põlva maakonna koolide 1.-3. klasside poiste minikäsipalli meistrivõistlused. Põlva Ühisgümnaasiumi võistkond saavutas 5. koha. Võistkonnas mängisid Erko
Vanahunt, Priit Luuk-Luuken, Erik-Erki Kaupmees, Elon-Holger Vaab, Reno Meriroos,
Samuel Kolsar, Silver Ilves, Mihkel Liivago, Markus Lina, Ranno Rahasepp. Treener Rein Suvi.

Põlvamaa maakonna koolide 1.-5. klasside jalgpalli meistrivõistlustel hästi esinenud õpilasi:
19. aprilli toimus Lootospark staadionil Põlva maakonna koolide 1.-5. klasside jalgpalli meistrivõistlused. Põlva Ühisgümnaasiumi poiste
I võistkond saavutas I koha. Võistkonnas mängisid Sander Sellis, Renee Jüriöö, Ants-Ander Kähr, Egert Aalde, Reimo-Taavi Lõbu, Kevari
Ploompuu, Kevin Hakk, Kristofer Kiudorv, Esko Vanahunt, Ken-Mikko Vahtra. Õpetaja Aivar Haan.
Poiste II võistkond saavutas III koha. Võistkonda kuulusid Märt Pilliroog, Marken Järv, Arned Parman, Ranno Liivago, Eedi Jäger, Mathias
Rebane, Silver Sütt, Karl Jürgen Pall. Õpetaja Elina Pähn.
Tüdrukute võistkond saavutas II koha. Võistkonda kuulusid Triin Kikas, Keiri Peedo, Mari-Mall Puksa, Mirjam Tark, Vairi Visnapuu,
Ave-Lii Laas, Liisi Anete Mark, Karlolin Krikunov. Õpetaja Lidia Petrova.
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N O O R E D E U RO O PA M E T S A D E S
Sel aastal korraldatakse esimest korda rahvusvaheline metsanduse ja looduse alane
viktoriin „Noored Euroopa metsades“ (Young People in European Forests
2010/2011- YPEF2010/2011) noortele vanuses 12-18 aastat.
Eesmärgiks on suurendada noorte teadlikkust Euroopa metsadest, jätkusuutlikust
metsaarengust ja Euroopa looduse mitmekesisusest. Lisaks on eesmärk arendada
noorte koostöövõimet hoolimata rahvuslikest erinevustest ning anda neile võimalus
ise näha olulisi metsi puudutavaid probleeme ja otsida neile lahendusi.
19. aprillil toimus Eesti Metsaseltsi korraldatud riigisisene voor, kus osales
15 üldhariduslikust koolist 51 võistkonda. Koolide valikul oli olulisimateks kriteeriumiteks looduskallakuga klasside olemasolu ning osalemissoovi teada-andmise
kiirus. Sel aastal oli igast koolist võimalik osaleda kuuel kolmeliikmelisel võistkonnal ning osalejate vanus pidi jääma vahemikku 12-18 aastat. Kohustuslik oli, et
igas võistkonnas oleks vähemalt üks inglise keelt oskav võistleja. Parim meeskond
pääseb edasi võistluse rahvusvahelisse vooru Poolas, kus kõik toimub inglise keeles.
Siseriiklik võistlus toimus viktoriini vormis ning koosnes 50 küsimusest nelja
valikvastusega iga küsimuse kohta. Võistlusel osalejatelt eeldati teadmisi
erinevate Euroopa riikide metsanduse ja looduse kohta.
Põlva Ühisgümnaasiumist osales 5 võistkonda.
10.b klassi võistkond koosseisus Mikk Pilliroog, Lumileid Hävin ja Taavi
Hernits saavutas I koha. Võistkond PÖÖK jagas 2.-4. kohta, võistkonnad 9b ja
KÕRV jagasid 6.-8. kohta ning võistkond Rebased 9.-10. kohta.
Õpilasi juhendas Maie Karaktš.
PALJU ÕNNE!

“ R A A M AT

M Ä L E TA B ”

2. aprillil tähistati rahvusvahelist lasteraamatupäeva.
Esmakordselt tähistas Rahvusvahelise Noorsookirjanduse Nõukogu (International Board on
Books for Young People e IBBY) rahvusvahelist lasteraamatupäeva 1967. aastal. Sobiva
kuupäeva otsingul langes valik 2. aprillile, muinasjutuvestja H. C. Anderseni sünnipäevale.
Selleks puhuks kirjutas lasteraamatupäeva initsiaator ja IBBY looja Jella Lepman1 läkituse
kõigile maailma lastele – jutukese Claudiast ja raamatupuust. Lõpetuseks lisas ta tõsisemal
toonil: „…oleks hea, kui võimalikult paljud lapsed loeksid ühtesid ja samu häid raamatuid,
nii et neil oleks midagi ühist ja nad mõistaksid täiskasvanuna üksteist paremini.“
Edaspidi vastutas lasteraamatupäeva korraldamise eest juba mõni IBBY rahvuslik
sektsioon. Läkituse teksti koostas (ja koostab tänini) vastava maa lugupeetuim lastekirjanik.
1969. aastast kaasneb läkitusega ka plakat, mis pärineb korraldajamaa nimeka lasteraamatuillustraatori pintsli, sule või pliiatsi alt.
Sel päeval korraldatakse kõikjal maailmas raamatu- ja lugemisüritusi lastele. Eestis on
lasteraamatupäeva tähistatud 16 aastat.
Sel aastal saatis lasteraamatupäeva läkituse kõigile maailma lastele Eesti ja läkituse koostas
armastatud lastekirjanik Aino Pervik. Läkituse teemaks oli „Raamat mäletab“.
Läkitusega kaasas käiva plakati autor oli Jüri Mildeberg. Tegemist on esimese korraga, kui
Eesti Rahvusvahelise Noorsookirjanduse Nõukogu ettevõtmises kaasa lööb.
Lapsed üle Eesti osalesid suurel maskirongkäigul.
Põlva Ühisgümnaasiumist osales rongkäigul kümme 2.-3. klassi õpilast.

Põlva Ühisgümnaasium, Kesk 25, Põlva 63308, www.polvayg.edu.ee
Toimetaja: Siret Rammul siret.rammul@polvayg.edu.ee tel: 799 9203
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T U TIPÄ E VA

V II M A N E TU N D

Igal kevadel tuleb tutipäev, mida ilmestavad aktus ja viimased tunnid. Tunnid, kus peaks saama
alla tõmmatud joon teatud eluetapile ning mis võiks saata noored teele teadmisega, et maailm on
nende ees valla, olge vaid ise valmis. 12.b ja 12.c klass valisid üheks viimaseks tunniks
ühiskonnaõpetuse.
Väga sümboolne oleks lõpus jõuda alguse juurde tagasi, päris algsete küsimuste juurde. Kust me
tuleme? Kuidas algab elu?
Me kõik tuleme sünnitusmajast, küll mitte ühest ja samast, kuid sisult sarnasest ikka. Tänapäeval
küll tulevad mõned meist kodust, kuid see põlvkond, kes lõpetab sel aastal kooli, pidi oma ajal
ikka haiglast seda ilma esimest korda vaatama.
Nii viis meid tee Põlva Haigla sünnitusosakonda, kus ootas meid ämmaemand Svetlana Nilbe,
kes tegi meile ringkäigu haiglas, kus paljud on olnud, kuid ei mäleta sellest kohast midagi.
Haiglasse, kuhu peagi ilmselt uuesti satutakse, aga siis on nii kiire ilmselt, et pole aega rahulikult
ringkäike teha.
Tegime läbi tee, mis tuleb
teha läbi rasedal naisel, alates
haiglasse tulekust sealt koju
m i n e ku n i . K ü l a s t a s i m e
sünnitusblokki, sünnitustubasid, ruumi, kus on
sünnitusvann. Põlva muide oli
esimene koht Eestis, kus
vettesünnitamist kasutama
hakati. Saime näha aparaate ja instrumente, mida sünnituse juures tarvis
läheb. Samuti käisime peretubades, kuhu saab pere jääda peale sünnitust ja
uue ilmakodanikuga kohaneda. Selline õppekäik võtab loodetavasti
tulevastel lastevanematel maha hirme ja kartusi ning tuleb tulevikus igati
kasuks.
Niisiis sünnitusmajast me tuleme, aga kuhu läheme, seda peab näitama aeg.
Piret Tänav

H AKKAME

A R H E O LO O G I K S

15. aprillil külastasid 7.c, 9.c ja gümnasistid Tartu Ülikooli Ajaloo
muuseumit, kus oli just avatud uus näitus nimega „Kukruse
kaunitar ja tema kaasaegsed: Eesti rikkalikem kalmistu muinas- ja
keskaja piirilt“ ning sellega koos käivat muuseumitundi "Surnud
kõnelevad", mille raames said õpilased teada, millega tegeleb
arheoloog, miks korraldatakse arheoloogilisi kaevamisi, mida
tehakse leidudega, milliseid uurimismeetodeid tänapäeval
kasutatakse, kuidas tuleks käituda muistise leidmise korral ja palju
muud, millele leiab vastuseid näitusel. Osalejad said ise kehastuda
arheoloogideks ning kaevata välja liivakasti maetud skeleti koos
hauapanustega ning seejärel täita kaevamiste dokumenteerimislehed. Õpilased töötasid rühmades ning igal rühmal oli oma

ülesanne, mis tuli täita näituse põhjal. Õpilastel pidid ära
tundma tööriistad, mida läheb arheoloogil vaja, uurisid,
mida pandi vanasti hauda surnule kaasa, mida saab
luustiku ja säilmete põhjal öelda eluolu, uskumuste ja
inimese kohta 800-aastat tagasi Eesti alal, kuidas
reaalselt kaevamine vajalike tööriistade- kühvlite,
harjakeste jms abil välja näeb. See viimane meeldis
õpilastele ka kõige enam ning tekitas kõige enam
elevust. Paljud avaldasid soovi, et oleksid valmis teinegi
kord midagi sarnast tegema.
Piret Tänav, ühiskonnaõpetuse ja ajaloo õpetaja
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O S AVA I M

JA LG PA L LU R

Käesoleval koolispordi 2010/2011 hooajal käivitus koostöös
Eesti Jalgpalli Liiduga 1.-3. klasside ja 4.-5. klasside tüdrukute ja
poiste individuaal-võistkondlik jalgpallifestival „Osavaim
jalgpallur“. Ürituse eesmärgiks oli õpilase iseseisva sportimisharrastuse kujundamine ning kehalise võimekuse hindamine läbi
erinevate jalgpalli põhielementide.
„Osavaim jalgpallur“ festival toimus 14. aprillil Rapla Sadolin
Spordihoones, kus osales ligi 90 õpilast 13 erinevast koolist.
Võisteldi jalgpalliga žongleerimises, täpsuslöökides, palliga
triblamises, tehnikaraja läbimises, penaltite löömises jne.
Finaalvõistlusel tutvustasid harjutusi endised Eesti tähtmängijad
Indrek Zelinski ja Martin Reim koos Flora Jalgpalliklubi
mängijate Karl Palatu ning Jürgen Hennoga. Kõigil tulevastel
jalgpallihuvilistel oli võimalus kuulata ja vaadata tunnustatud
Tallinna FC Flora treeneri Martin Reimi asjalikke näpunäiteid ja
perfektset pallivaldamistehnikat.
Liisi Anete Mark saavutas 4.-5. klasside tüdrukute arvestuses I koha ja Ave-Lii Laas 5. koha. 4.-5. klasside poiste arvestuses saavutas
Ants-Ander Kähr 16. koha, Egert Aalde 17. koha, Arned Parman 19. koha. Võistkondlikus arvestuses saavutasid Egert Aalde, Ants-Ander
Kähr ja Heigo Kuldmets 6. koha ning Reimo-Taavi Lõbu, Arned Parman ja Ranno Liivago 9. koha.
Õpetaja Elina Pähn.

R A JA L E ID JA

JA VA L E M IV IH IK K U T S U VA D N O O R I KO O M IK S E ID
J O O N IS TA M A

Konkursil osalemine on lihtne: joonista haridusliku ja/või tööalase sisuga koomiks ning saada see meile!! Näiteks võib koomiksi sisuks olla
lõpu- või sisseastumiseksamite, CV kirjutamise, erialavaliku, ettevõtte loomise vms teema. Koomiksi tegevus ning tegelased on osaleja enda
otsustada ning tööl võib olla kuni 4 pilti, kuid ühel pildil peab kuidagi kajastuma Rajaleidja. Täpsemad konkursi tingimused ning võistlustööde üleslaadimise võimaluse leiad aadressilt www.rajaleidja.ee/koomiks.
Žürii teeb oma valiku kahes vanusekategoorias: 14-16aastased ja 17-19aastased.
Parimad koomiksite joonistajad saavad autasudeks Rajaleidja 2GB mälupulk-käepaelad, Valemivihiku füüsika, matemaatika, keemia, eesti ja
inglise keele vihikud ja Valemivihiku valemikogumikud ning Eesti autorikoomiksite raamatud. Parimad selgitab välja žürii, kuhu kuuluvad
Rajaleidja ja Valemivihiku esindaja ning ka koomiksiasjatundja Joonas Sildre.
Konkurss kestab 15. maini 2011.
Konkurssi korraldab SA Innove poolt hallatav Rajaleidja portaal koostöös Valemivihikuga. Konkurssi toetab Euroopa Liidu Sotsiaalfond.
Lisainfo: www.rajaleidja.ee/koomiks
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