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Ootame külastama! 

KOOLI PSÜHHOLOOG  

(kabinetis B-26) ja  

SOTSIAALPEDAGOOG  

(kabinetis B-16)  

võtavad vastu E-R kell 8.30-16.  

Aeg tuleb eelnevalt kokku leppida. 

Ära ole oma murega üksi! 

Uus õppeaasta on käima läinud, loodetavasti edukalt ja heade       

emotsioonidega. Põlva Ühisgümnaasiumil täitus 60 tööaastat, algas 61. 

Esmakordselt kooli ajaloos vastavad kooli kõik õpetajad pedagoogide 

kvalifikatsiooninõuetele. 

Heameel on märkida, et pidurdus õpilaste arvu vähenemine. Põlvamaa 

suurimas koolis on praegu 741 õpilast, ligi veerand maakonna kooli-

lastest. Esimeses klassis alustajaid on 36, kolmes kümnendas klassis 

kokku 72. 

Eeloleva aasta ilmselt suurima väljakutsena seisab meil ees uuest   

riiklikust õppekavast tulenevalt kooli õppekava koostamine.  

Vormilise poole pealt vastab Põlva ÜG juba aastaid ka uutele        

nõudmistele, näiteks paljuräägitud vähemalt kolm õppesuunda on välja 

arendatud – reaal-, loodus- ja humanitaarklass. Ka valikkursusi on juba 

praegu arvestatavalt: uurimistööde alused, majandusõpetus, riigikaitse, 

informaatika, arvutidisain, joonestamine, religioonilugu, meedia-,  

draama- ja väitlusõpetus, C-võõrkeel, mitmed bioloogia ja geograafia 

lisakursused. 

Lisaks oleme juba kaks aastat pakkunud haruklasside valikut ka III 

kooliastmes, see on alates 7. klassist. Valitavad harud on samad mis 

gümnaasiumis. Loodame, et sellest nn progümnaasiumist on edaspidi 

suur kasu põhikooli lõpetamisel, et õpilastel on parem ettekujutus  

erinevatest harudest ja oma tugevatest külgedest ning valik            

gümnaasiumi osas tehakse teadlikumalt.  

Oma tegevuse paremaks analüüsimiseks, mõtestamiseks ja     

korraldamiseks koostasime sel aastal esmakordselt sisehindamise 

aruande, mis on esitatud nõunikule hindamiseks. Sisehindamine 

on ellu kutsutud, asendamaks senist välishindamist ehk „kooli 

katsuvate“ inspektorite süsteemi. Paljude indikaatorite alusel, 

kokku 23 leheküljel on välja toodud kooli tugevused ja parendus-

valdkonnad. 

Kokkutulek ootab. 

Käesolev on taas ka kooli kokkutuleku aasta. Eelmise kokku-

tulekuga võrreldes on lisandunud viis uut lendu. Kokku on Põlva 

Ühisgümnaasiumil (1950-88 Põlva Keskkool, 1988-97 Joh. Käisi 

nim. Põlva Keskkool) vilistlasi juba 3621. 

Kõiki neid, samuti endisi õpetajaid ja töötajaid, oodatakse      

traditsioonilisele kooli kokkutulekule sügisvaheaja esimesel   

päeval, 23.oktoobril. Täpsema kavaga saab tutvuda kooli       

kodulehel internetis www.polvayg.edu.ee. Kodulehe kaudu    

elektroonselt või kooli kantseleis on soovitatav enda osavõtust 

juba varakult ka teada anda. 

Kooli koduleht on ka hea võimalus hoida end kursis kooli      

tegemistega, seda jooksvate uudiste ja iga paari nädala tagant 

ilmuva infolehe kaudu. 

Ilusat kooliaastat soovides 

Koit Nook 

Põlva Ühisgümnaasiumi direktor 

VAHEAJAD  2010/2011.  ÕA  

2010/2011. õppeaasta koolivaheajad on järgmistel perioodidel:  

1) sügisvaheaeg 23. oktoober 2010. a kuni 31. oktoober 2010. a;  

2) jõuluvaheaeg 24. detsember 2010. a kuni 9. jaanuar 2011. a;  

3) kevadvaheaeg 19. märts 2011. a kuni 27. märts 2011. a;  

4) suvevaheaeg 4. juuni 2011. a kuni 31. august 2011. a. 

 

KOOLI MEDITSIINI KABINET 
 

avatud 
 

E-R kell 8-15.30 
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ÕPETLIK  PÄRASTLÕUNA  

MAANTEEMUUSEUMIS  

Reede pärastlõuna otsustas 7.c klass veeta Eesti Maantee-

muuseumis. Juba nädal aega oli seal kestnud liiklusteemaline 

programm. Kohale jõudes võtsid meid vastu sõbralikud giidid, kes 

sisustasid meie kahetunnise teekonna läbi teedeehituse ajaloo täna-

päevani välja, pannes meid nii jalakäija kui ka autojuhi rolli.   

Esimene katse kõigile oli seotud turvavöö õige kasutamisega.  

Selgus, et eksimusi ja teadmatust nii igapäevase asjaga on palju. 

Kõik said ka proovida, kui tugev on 7 km tunnikiirusega autos 

istudes kokkupõrke jõud inimese kehale. Kui aus olla, siis enam 

teist korda seda proovida ei tahaks! Saime teada, et ka koolikott 

tuleb auto tagaistmel turvavööga kinnitada. Avarii korral võimen-

dub keskmise koolikoti raskus 400 kg raskuse jõuga meie kehale. 

See oli lausa uskumatu! 

Põnevaim osa ootas ees liikluslinnakus, kus igaüks sai proovile  

panna oma teadmisi liiklusmärkide tundmises ja juhtida elektri-

autot. Kui algus oli tagasihoidlik, siis lõpus tundis igaüks end juba 

rallisõitjana. 

Järgnev ekskursioon läbi postitee ajaloo oli õpetlik, kuid enamuse 

mõtted olid ikka veel liikluslinnakus. Huvi äratasid siiski erinevad 

teel töötanud ja töötavad masinad.  

Päev lõppes õppefilmiga turvavöö kasutamise vajalikkusest. Nüüd 

jäid ka suuremad jutuvestjad vaikselt istuma, sest ekraanil nähtu 

jättis masendava mulje ja pani mõtlema. 

Kingituseks sai igaüks helkur käepaela ning klassile õpetliku   

liiklusraamatu ja õppefilmi, mida kavatseme ka klassijuhataja 

tunnis vaadata. 

Tahaks uskuda, et 7.c klassi õpilased mõtlevad nüüd rohkem kui 

sõiduteele astuvad või kui autosse istuvad ja on palju eeskujuliku-

mad liiklejad. Selleks, et midagi muuta, tuleb alustada iseendast! 

Ülle Sarapik, 7.c klassijuhataja 

KOOLINOORTE  SUVEMÄNGUD  “MERI  JA  PÄIKE”  

Eesti Koolispordi Liit korraldas 16.-18. augusti-

ni 2010 Hiiumaal Kärdlas koolinoorte V suve-

mängud „Meri ja Päike“, kus osalesid ka Põlva 

Ühisgümnaasiumi koolinoored. Suvemängude 

eesmärgiks oli kaasata üritusele kuni 300     

koolinoort üle Eesti ja tutvustada erinevaid  

võimalusi sportlike vaba aja aktiivseks kasuta-

miseks ning arendada noorte liikumisharrastust. 

Lisaks ka maakondade/linnade vahelise sportlike 

sõprus-sidemete loomine. Oluline oli ka anda 

enne kooliaasta algust kõigile osavõtjaile     

võimalus rakendada pika ja sooja suvepuhkuse 

lõpuks kogunenud energiat rõõmsates suve-

mängude ühistegevustes.  

Kolme päeva jooksul prooviti jõudu erinevatel 

sportlikel aladel nagu teatevõistlused, maastiku-

mäng, kriket, võrkpall, veekorvpall ja veejalg-

pall. Veejalgpallis ja –korvpallis saavutasime     

I koha, maastikumängus II koha, kriketis      

pääsesime finaali, aga aja puuduse tõttu jäi  

finaalmäng Kärdlas pidamata. Finaal toimub 

kindlasti kunagi oktoobris või novembris, eks siis näis kes on parim. Finaalivastaseks on meil Jõgevamaa. 

Lisaks käidi ka heakorra talgutel. Põlva Ühisgümnaasiumi noored käisid kohalikus hobuse tallis, kus tuli heinapallid talli tuua, trimmerdada, 

muru riisuda ning ka aknaid pesta.  

Põlva Ühisgümnaasiumi esindasid suvemängudel Rene Post, Marten Musta, Peter Kaine, Tarvin Kaldvee, Janno Kuus, Kristel Kotkas,       

Anna-Mari Raudsepp, Andra Hämälainen, Keidi Käis, Katre Ammer, Kerli Leikin , Merlin Juks ja õpetaja Elina Pähn. 

HUVIRINGID  P ÕLVA  ÜGS  201 0/11.  ÕA 

1. Loovusring (2 kl) – Riina Lond. 
Toimumisaeg ja koht: R kell 12.55 A-314 klassis 

2. Folklooriring (1.kl) – Hedvi Rebane 
Toimumisaeg ja koht: N kell 12.00-12.45 A-311 klassis 

3. Algklasside spordiring – Elina Pähn. 
Toimumisaeg ja koht: E kell 13.40-15.10, K kell 13.45-15.15 Mesikäpa Hallis. 

4. Korvpall – Valeri Zlatin. 
Toimumisaeg ja koht: T ja N kell 14.30-17.00 Mesikäpa Hallis 

5. Kergejõustik (8.-12. kl) – Aivar Haan. 
Toimumisaeg ja koht: T kell 14.30-16.00, N kell 14.30-16.00 Mesikäpa Hallis 

6. Algklasside rahvatantsuring – Helje Põvvat. 
Toimumisaeg ja koht: E  kell 12.50-13.35, R 12.50-13.35 kooli aulas 

7. Põhikooli rahvatantsuring – Andre Laine 
Toimumisaeg ja koht:  E 16.00-17.30, R 18.00-19.30, Spordikoolis 

8. Näitering 5.-9. kl - Maia Punak. 
Toimumisaeg ja koht: K kell 13.45-15.20 aulas 

9. Näitering 10.-12. kl – Maia Punak. 
Toimumisaeg ja koht: R kell 14.35 -16.00 aulas 

10. Meediaring (7.-12. kl)– Viive Rätsep ja Lea Parder. 
Toimumisaeg ja koht: K 14.30-15.20 või 15.20.- 16.00 B-25 või kooli arvuti-

klassides  

11. PÜG orkester – Peeter Änilane. 
Toimumisaeg ja koht: individuaaltunnid: E 13.45 – 16.15, T 14.35 – 16.15, K 

13.45 – 17.00  ja orkestriproov: K 14.35-17.00, N 14.35 – 17.00 C-116 klassis 

12. Mudilaskoor – Ulvi Pern. 
Toimumisaeg ja koht: T kell 12.55-13.40, N kell 12.55-13.40 aulas 

13. Plokkflööt (algajad)–Ulvi Pern. 
Toimumisaeg ja koht: K kell 12.55-13.40 A-014 klassis 

14. Plokkflööt (4. kl edasijõudnud)–Ulvi Pern. 
Toimumisaeg ja koht: K kell 14.45-15.30 A-014 klassis 

15. Solistid - Ulvi Pern. 
Toimumisaeg ja koht: R kell 12.00-12.45 aulas 

16. Neidude ansambel (9.-12.kl) – Lily Veidenberg. 
Toimumisaeg ja koht: E 15.30-17.00 aulas 

17. Tööõpetuse ring (5.-12. kl) – Voldemar Ansi. 
Toimumisaeg ja koht: E-R alates kell 14.30 C-118 (poiste tööõpetus) klassis 

mailto:info@polvayg.edu.ee
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3. juulil kogunes Tallinnas Kalevi staadionile 5600 võimlejat, et Tanel Padari 

ja Ott Leplandi laulude saatel üheskoos tantsida ja tireleid visata. Ühtlasi    

tähistati sellega Eesti Spordiselts Kalev 110. sünnipäeva ning teiste CSIT 

(spordiseltside) maailmamängude algust. Võimlemispeo pealavastaja Mait Agu 

sõnul pole mitte kunagi varem nii suur hulk võimlejaid ja tantsijaid koos   

rokkansambliga üles astunud.  

Meie kooli 1.-2. klassi võimlejad olid samuti osalejate seas. Peole eelnesid 

pikad harjutuspäevad. See oli katsumuste ja eneseületamise aeg. Esimest korda 

tuli ema-isata hakkama saada. Tallinnasse sõitsime rongiga. Kompsud olid 

samasuured kui võimlejad. Tohutu rahvahulk rongis ja väga pikk teekond  

panid kohe algul kannatuse proovile. Samas oli see mõne jaoks esimene     

rongisõit.  

Omaette elamus oli ööbimine Tallinna Reaalkooli aulas. See on 

väga väärikas ja ilus koolimaja. Paljude õpilastega koos aula 

põrandal magamisega oli esialgu raske kohaneda. Ka             

lõunasöögiks pakutud suppidega oli raske harjuda. Pealinnas 

veedetud päevade jooksul püstitas nii mõnigi supisöömise ja 

porgandi närimise rekordi.  

Suurema osa ajast veetsime harjutusväljakul. Päike kõrvetas, aga 

ometi oli see parem kui vihmasadu. Arusaamatu oli, miks peab 

aina uuesti ja uuesti otsast algama, kui kodus oli ju kava selgeks 

õpitud. Alles ühisproovide käigus hakkas selguma, et ollakse osa 

millestki suurest. Lõbusamaks läks siis, kui Tanel Padar teiste 

muusikutega väljakule tuli. 

Kõige lahedam sündmus oligi kohtumine Eesti kuulsamate muusikutega. 

Mõne võimleja jaoks täitus eluunistus – rääkida lauljatega ja küsida neilt 

autogrammi. Mälestuseks jäid ühispildid Tanel Padari ja Ott Leplandiga. 

Kauaks jääb meelde esimene trolli- ja trammisõit. Käisime 3D-

kinos ja Solarise katusel linna uudistamas. Vanalinnaga tutvumine 

oli huvitav. Kahjuks jäi selleks vähe aega. 

 

Nüüd suvisele peole tagasi mõeldes on neid, kes veel tahaksid sellisel 

üritusel osaleda ja teised, kelle jaoks olid need päevad pisut rasked. Ometi 

on kõik uute kogemuste võrra rikkamad. Aitäh rühma juhendajale Oksana 

Aasale! 

 

Võimlejate arvamused kogus kokku ja pani kirja rühma saatja Ester 

Kalder. 

VÕIMLEMISPIDU  T ALLINNAS  

mailto:info@polvayg.edu.ee
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B ERNARD  KANGROST,  LUGEMISEST  JA  LOLLUSEST  

Kangro rollist eesti kultuuriloos, tõi paralleele Friedebert    

Tuglasega ja nimetas teda ka Gustav Suitsu mantlipärijaks. 

Huvitava faktina tõi Kronberg välja Kangro kirjutamiskiiruse: 

kirjaniku jaoks võrdus üks romaan kahe ööpäevaga. 

Võru Kreutzwaldi Gümnaasiumi õpetajad Vesta Pille ja Merle 

Sulg tutvustasid oma ettekandes, kuidas nemad õpilasi lugema 

meelitavad, sealhulgas ka „igavat koolikirjandust“, nagu 

Sophoklese „Kuningas Oidipus” või Shakespeare' i „Hamlet”, 

ning milliseid võtteid nad selleks kasutavad. 

Konverentsi vaheaega sisustas teatrietendus „Sõit“, mida    

mitmelt ekraanilt näidati ja mille vahetu kõne ning ehedus  

konverentsi kuulajaid köitis. Päeva teise poole juhatas sisse 

Võru Muusikakooli õpilaste ja nende sõprade ansambel Slap, 

kes oma toredate pärimusmuusika töötlustega publiku kaasa 

haarasid. 

Õpilastele päeva üks põnevamaid esitusi kuulus noorsoo-
kirjanik Aidi Vallikule. Oma teemat „Miks on mõistlik luge-

da?“ avades tõdes ta, et funktsionaalse lugemiseta ei pääse elus 

meist keegi, kuid ilukirjanduse lugemisest suudetakse pahatihti 

siiski kõrvale hiilida, on see siis tingitud hirmust, argusest või 

muudest põhjustest, sest „lugemine on nõudlik tegevus!“ Ta 

tõdes, et armastab intelligentseid inimesi, inimesi, kellega on 

huvitav vestelda, kes valdavad sõna, oskavad end väljendada – 

nende  oskuste kujunemisele aitab kaasa aga lugemine. Ta mär-

kis ka, et õige raamat on selline, mis lugejale tõelise elamuse 

pakub ning mille lugemisel võid ühel hetkel avastada end loo 

kangelase rollis. Samas tuletas ta meelde põhitõe: raamatu üle 

ei maksa otsustada vaid kaanekujunduse või sissejuhatuse järgi, 

alati tasub kiigata ka raamatu sisse ja pisut lugeda. 

Kirjanik Leo Kunnas tutvustas kuulajaile ulmekirjanduse   

maailma telgitaguseid. Ta rõhutas, et ulmekirjandus suudab ja 

sunnib vallanduma inimese fantaasiad, neid rakendada ning 

panna mõtlema, mis ju hea kirjanduse ülesanne ongi. Temalt jäi 

kõlama lause: „Me peame muutma endid paremaks, mitte   

maailma!“ 

Kokkuvõtteks võib öelda, et igaüks meist sai vähemal või   

rohkemal määral aimu Bernard Kangrost ja tema loomingust, 

seotusest Võrumaaga, mõtiskles kirjanduse ülesannete ning 

lugemise mõistlikkuse üle, kohtus elusuuruses kirjanikega. 

Neile kahele vanemale daamile, kes minu ees istusid ja vestle-

sid: „Näe, koolilapsed kah välja aetud. Noh, saali saab ju täis, 

aga mis sest kasu, kui saal on täis lolle,“ tahan öelda, et lollust 

on võimalik vähendada, selleks tuleb võimalusi anda. Õpilased 

vajavad teistlaadset kogemust, seepärast peab kunagi ikka  

esimene kord olema, ka konverentsil osalemiseks.  

Hedy Liin 

11.c klassi õpilane 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. septembril tegelesid Põlva ÜG gümnaasiumiosa humanitaarklasside 

õpilased kirjandusega teistsugusel moel: aineõpetajad Annely Hindrikson 

ja Maia Punak viisid nad hoopis Võru kultuurimajja Kannel, kus lugemi-

saasta raames toimunud konverentsil avanes neil võimalus saada erinevate 

kirjanike ning kirjanduse uurijate abil lähemalt tuttavaks kirjanik Bernard 

Kangroga ning kirjanduse küsimustega laiemalt. 

Päeva juhtis kõigile teada-tuntud luuletaja Contra, alias Margus Konnula, 

kes talle omase ilmekuse ja vitaalsusega publikut rõõmustas ning          

vahepaladena Bernard Kangro luuletusi esitas, jättes neist mulje kui väga 

kaasaegsest kirjandusest. 

Päev algas pidulikult. Võru maavanem Andres Kõiv kuulutas välja      

Kangro-nimelise kirjanduspreemia laureaadi, kelleks osutus (juba teist 

korda) kirjanik Rein Põder, pälvides seekord preemia oma romaani 

„Unustatud” eest. 

Kui meenutada pisut Bernard Kangro elukäiku, siis ta sündis 18. septembril 

1910. aastal Võrus, õppis Tartu Ülikoolis, oli ülikooli teaduslik stipendiaat, 

assistent ja õppeülesannete täitja. Kaitsnud väitekirja „Eesti soneti ajalugu” 

ning omandanud magistrikraadi, soovis ta oma haridusteed jätkata        

doktorantuuris Prantsusmaal, kuid musta huumoriga pooleks võib öelda, et 

tankid jõudsid sinna enne Kangrot. Alanud oli Teine maailmasõda.       

Kirjanik emigreerus 1944. aastal Rootsi ega naasnud enam kodumaale, 

sellest hoolimata on nii tema luule- kui proosalooming tihedalt seotud  

Eestiga – vana Võrumaa ning surematu Tartuga –, kui tuletada meelde 

tema luuletsüklite pealkirju. Mitmetest konverentsi ettekannetest jäi eeskätt 

kõlama kirjaniku igatsus oma kodumaa järele. Kultuuriuurija Elle-Mari 

Talivee nimetas kirjanikku „ühe maa ülesjoonistajaks“, lugemisaasta    

projektijuht Krista Ojasaar mõtiskles: „Kangro elas Võrumaa-igatsuses, 

unistustes. Kohad, kus ta oma unelmais elas, vaatasid alati Võrumaa poole, 

ajalisi muutusi sageli tunnistamata.“ 

Eesti Kirjandusmuuseumi direktor Janika Kronberg kõneles Bernard  

KOLLASE  KASSI  SUVEKOOLIST  

Selle aasta 7. jaanikuu päeval pandi Vanemuise teatris alus uuele       

traditsioonile korraldada igal aastal teatriteemaline Kollase Kassi       

Suvekool. Vanemuisesse kogunes 30 noort, kes olid sinna valitud moti-

vatsioonikirja põhjal ning soovisid lähemalt teada saada, kuidas teatrit 

tegelikult tehakse. Nii minul kui Eleriin Käo´l (8.c) oli õnn suvekooli töös 

osaleda. Meile räägiti hiljem, et pinnale jäid tõesti vaid kõige paremad.  

Suvekooli tegevused olid planeeritud 10 päevale. Kõige olulisemaks meie 

jaoks oli kindlasti lavastus – suvekooli lõputöö –, kuid mitte vähem   

oluline polnud see, et nende päevade jooksul puutusime kokku kõigi  

lavastuse valmimiseks tehtavate töödega ja õppisime teatrit seestpoolt 

tundma. Tutvusime nii lavatehnika kui -personaliga, kostüümilao ja   

kostümeerijatega, meile näidati, kuidas tehakse grimmi, valgust, heli, 

kuidas lavastusi turundatakse jne. Rõõm oli tutvuda teatri juhi Paavo 

Nõgenega, kellega kõnelesime erinevatel põnevatel teemadel. Meie   

käsutuses oli hulk Vanemuise teatri töötajaid, kellelt võisime alati abi ja 

nõu paluda, kuid oma asjad pidime kõik siiski ise valmis saama ja      

tegema. Vanemuise teater võlus  mind oma avatud ja sõbraliku olekuga.  

mailto:info@polvayg.edu.ee
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LUHASOO  RABA  

UURIMAS  

Luhasoo maastikukaitsealale saabudes tundsime värsket metsa lõhna. Oli 

ilus pilvine ilm. Ootasime põnevusega matka algust. Me jagunesime gruppi-

desse ning võtsime kaasa kotid uurimisvarustuse ja töölehtedega. Meie  

teekonda juhatasid Margit Turb keskkonnaametist ja üks kohalik koer. 

Asusime teele. Matkaraja alguses vaatlesime üle saja aasta vanuseid      

haabasid. Saime teada, et haavad on talumeeste poolt vihatud puud, sest 

kukkudes võtavad nad oma tohutu suure võraga palju teisi puid kaasa. 

Edasi kulges matkarada mööda laudteed. See oli kitsas ja küllaltki libe. 

Meile räägiti, et laudteed on vaja soo kaitsmiseks inimese eest. Kui soo peal 

sõidukiga sõita, siis läheb aastaid, enne kui rööpad ära kaovad. 

Soo alguses tutvustati meile sookaskesid, vaevakaskesid ja madalkaskesid. 

Nad ei olnud üldse nii suured kui metsas. Nägime karusammalt ja turba-
sammalt. Turbasambla seest tuli palju rohkem vett välja kui teistest soo-
taimedest. Siirdesoos võtsime veeproove ja täitsime ülesandeid. Vaatasime 

taimede lehti, mis olid kõik nii väikesed ja hoidsid vett enda sees. 

Kui pilliroogusid enam näha ei olnud, siis jõudsime rabasse ehk kõrgsoosse. 

Rabas sõime jõhvikaid ja kukemarju. Sookailud lõhnasid uimastavalt. Taimedest 

jäid meelde ka huulheinad, sest nad söövad putukaid. Hiljem jõudsime laugas-
järve äärde, mille nimi on Mustjärv ja mis pidi olema põhjatu. Sealt võtsime ka 

veeproove ja võrdlesime siirdesoost võetuga. Selgus, et siirdesoo vesi oli      

heledama veega, setterikkam ja natuke külmem. Rabajärve vesi oli nii puhas, et 

seda võis juua, aga see ei kustutanud janu. 

Lõpuks jõudsime Meiesaarele, kus kunagi peitsid end metsavennad. Meiesaarel 

oli matkaonn ja lõkkekoht. Meie sõime Meiesaarel oma kõhud täis ja arutlesime 

töölehtede andmete üle. Lõpuks tegime kokkuvõtte päevast. 

Tagasiteel peatusime Rõuges, kus asub Eesti sügavaim järv ja Eesti Ema ausam-

mas. 

Meile meeldis see ekskursioon väga, sai palju nalja, oli huvitav, õpetlik ja põnev. 

Teinekordki võiks minna sellisele retkele! See oli lahe loodusretk! 

Käisime Luhasoo rabas, 

kus kõndisime üksteise sabas. 

Sisalik lebas laudteel, 

kõigil oli rõõmus meel. 

 

Tundma õppisime pilliroogu, 

töölehtedega läksime hoogu. 

Teada saime taimi, puid, 

meenutusteks kulub kuid. 

 

Andry, Anette, Birgit, Hardi, Liisa-Maria, Karin, Kärt,     

Martin, Otto, Silver ja Tauri 7.b klassist. 

Nagu öeldud, kujunes kõige tähtsamaks lavastus. Teatavasti oli Koidula "Saaremaa onupoeg" esimene etendus Vanemuise teatrilt 140 aastat 

tagasi. 16. juunile planeeritud etendus oli mõeldud Sadamateatris lavale tuua täiesti uues võtmes (ühest ja samast tekstist tehti viis täiesti erine-

vat minilavastust) ja ka uue pealkirja all – „Saaremaa onupojad“. Lavastus kasvas välja õpilaste endi interpretatsioonist. Tüki lavastas Meelis 

Hansing, näitlesid, kostüümid valisid, dekoratsioonid ning rekvisiidid valmistasid, heli- ja valguskujunduse korraldasid ning lavastuse 

turundasid Kollase Kassi Suvekooli õpilased. Igaüks neist võis valida endale meelepärase ameti: kas olla näiteks valgustaja, grimeerija, näitleja 

vm. Valida võis ka mitu ala, kuid siis pidi kindlasti väga hoolikalt mõtlema, kas ikka jõuad kõigega korralikult valmis. Võimalust asja tegema-

ta jätta lihtsalt polnud, kõik pidi püsima ajakavas. 

Mina panin end proovile nii näitleja kui turundajana. Koostasin etenduse kirjelduse, tege-

lesin müügipunktis piletitega, jagasin flaiereid jne. Kuigi vahel läks ikka väga kiireks, 

võtsin nii näitlemisest kui turundamisest absoluutselt kõik, mida veel sai. Esietendus läks 

hästi ja tundus, et ka publik jäi rahule. 

Suvekoolis kogetut on tegelikult võimatu sõnades kirjeldada, paljut peab ise läbi elama ja 

tunnetama. See oli unustamatu kogemus, mis andis tervele minu suvele värvi ning millest 

ma õppisin palju. Siinkohal meenuvad lavastaja M. Hansingu sõnad: „Kui sa näha oled, 

pead sa särama. Kui sind näha ei ole, ei ole sind olemas.“ Endast tuleb alati anda kõik, 

ükskõik mida sa ka ette ei võtaks. Mina ootan ärevusega juba uut suvekooli, kuigi endal 

on maailma esimese Kollase Kassi Suvekooli eduka lõpetamise tunnistus käes.  

Lõpetuseks lisan veel, et kes soovib asja kohta rohkem infot, võib kiigata Vanemuise 

koduleheküljele www.vanemuine.ee või hankigu endale Vanemuise kassast teatri uus 

noorteajakiri RAMP, mille lehekülgedelt leiab infot nii uue hooaja etenduste kui ka Kolla-

se Kassi Suvekooli kohta. Teater on lahe! 

Hedi Armulik, 11.c klassi õpilane Pildil lavastaja Meelis Hansing ja Hedi Armulik 

mailto:info@polvayg.edu.ee
http://www.vanemuine.ee/
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NOORTEVAHETUS  T ÜRGIS—VÄRVILISED  TIBUD  JA  PALJU  NALJA  

 12. - 20. juulini osales Põlva Ühisgümnaasiumi õpilasesinduse laiendatud koosseis 

(kaheksa noort ja huvijuht) noortevahetusel Türgis. Tegemist oli jätkuprojektiga 

2009. aastal Belgias toimunule. 

Lisaks põlvakatele ja türklastele lõid projektis kaasa ka kooliõpilased Saksamaalt ja 

Leedust. Seltskond oli üsna kirju. 

Noortevahetus ise leidis aset maalilises kuurortlinnakeses nimega Sinop, mis asub 

Istanbulist umbes 720 km kaugusel Musta mere ääres. Pika teekonna tegi natukenegi 

talutavaks Tartust algav lend, mis viis grupi üle Riia Istanbuli, kust edasi tarisime 

oma kohvrid juba koos leedukate ja sakslastega vägagi kuumas leitsakus Istanbuli 

bussijaama ja 13 tundi bussisõitu sihtkohta Sinopisse võis alata! 

Noortevahetuse prog-

ramm, mis me eelnevalt 

grupijuhtidega juba noor-

tevahetuse ettevalmistaval 

kohtumisel kokku leppisime, oli paberil üsna sisukas ning igati noortevahetuse  

teemat, „The Ecological Footprints“, käsitlev. Tegelikkus kujunes mõnevõrra teist-

suguseks: kohapeal selgus, et türklased suhtuvad vägagi paindlikult noortevahetuse 

üldisesse reeglisse, mis näeb ette programmist üksikasjalikku kinnipidamist...       

Nii kujunesidki meie päevad Türgis tõsiselt tihedate grupitööde ja workshoppide 

asemel pigem vägagi lõbusteks väljasõitudeks, ekskursioonideks ja õhtusteks     

osalejamaade tutvustamisteks. Kurb selle üle ilmselt ka pidevalt lagipähe paistva 

päikese ja üle 30 kraadise kuumuse tõttu aga keegi ei olnud.  

Tegevusi, sh ka prog-

rammis ettenähtud 

siiski jagus: lisaks 

mõningatele keskkonnateemalistele töötubade läbiviimisele, omandasid osalejad 

uusi teadmisi islami usu, kohaliku kultuuri ja toidulaua kohta. Olulisel kohal oli 

ka teiste rahvaste ja nende kommete tundma õppimine: igal õhtul koguneti kooli-

majja ühe osalejamaa kultuuriõhtule. Eesti grupi poolt veetud Eesti õhtu oli minu 

seniste kogetud noortevahetusprojektide põhjal aga kõige sisukaim ja kõige-

kõige naljakam!!! Siiani on meeles ühine Kungla rahva laulmine beat boxi   

saatel, vahvad slaidiesitlused, samuti internetist välja kaevatud naljakad videod 

Eesti kohta ning ülikoomilised ja andekad eesti noored seda kõike läbi viimas…. 

Loomulikult ei puudunud Eesti õhtult ka ühine tantsu-õpe, eesti keele tund ja  

meeleolukas show-mäng, külakostiks pakuti kodust kaasa toodud kama, võilei-

bu, Kalevi komme, kalja ja veel mõndagi. 

Nädala jooksul käidigi väga mitmetel väljasõitudel – näiteks sõideti suure paadi-

ga merel, turniti mööda hiigelsuurt (minu jaoks suurt eeskätt) astmik-koske, käidi isegi ühes talus pisikese mudajõe kaldalt heina lõikamas ja  

rannas prahti korjamas ning niisama mererannikut avastamas või piirkonna    

ilusamaid paiku külastamas. 

 

mailto:info@polvayg.edu.ee


Lk 7 

Põlva Ühisgümnaasium, Kesk 25, Põlva 63308, www.polvayg.edu.ee  

 Toimetaja: Siret Rammul  siret.rammul@polvayg.edu.ee   tel: 799 9203 

Nr 1 (25)   223 september 2010 

Õhtud Sinopis olid väga rahvarohked: kuurortlinna rahvastik           

kahekordistub suvel ja seega olid linnatänavad nii öösel kui päeval  

sagimist täis.   

Kõige elavam kauplemine linnatänavail läks lahti just hämaruse      

saabudes. 

Loomulikult ei puudunud Sinopist ka kaks korda nädalas toimuv   

kohalik turg, kust võis leida lademetes puuvilju, vürtse, juurvilju,  

riideid, jalanõusid, kodutarbeid - peaaegu kõike, mida eluks vaja võiks 

minna. Enim šokeeris eurooplastest turulkäijaid värvitud tibupojad, 

mida pakuti koju lemmikloomaks osta nii siniseid, oranže, neoon-

kollaseid, roosasid, lillasid, kui ka valgeid. Vaatepilt oli üsna          

võõristav.  

Kokkuvõttes jäid osalenud õpilased ja ka grupijuhid noorte-vahetusega 

ülimalt rahule – mitte just klassikaline noortevahetus, aga nädal ja rohkem 

Sinopis oli sellegipoolest justkui nädalake Musta mere-äärses paradiisis…. 

Järgmisel aastal on partneritega kavas koostööprojekt Leedus või Saksa-

maal. 

Suur tänu kõigile eesti grupis osalenutele ja Põlva Ühisgümnaasiumi     

õpilastele – taaskord pean tõdema, et tegemist oli kõigi aegade vahvaima 

grupiga! Tänud ka toetajatele, tänu kellele sai nii kaugele sõit üldse      

võimalikuks – Põlva Linnavalitsus, Põlva Ühisgümnaasium ja lapse-

vanemad (noortevahetusprojekti finantseeriti Euroopa Noored programmi 

noortevahetuste alaprogrammist). 

 

Jaana Aedmäe – grupijuht/huvijuht 

Põlva Ühisgümnaasium kutsub kõiki vilistlasi, endisi ja praeguseid õpetajaid ning koolitöötajaid laupäeval, 23. oktoobril kooli 60. aastapäeva 

pidustustele ja vilistlaste kokkutulekule. Palume vilistlastel end internetis eelnevalt registreerida siin.  

Kokkutuleku osalustasu on 200/250 kr, mida on võimalik tasuda:  

1) 200 kr ülekandega 6. septembrist kuni 22. oktoobrini MTÜ PÕLVA GÜMNAASIUMI SELTS  SEB  arveldusarvele 10220113859015. Makse 

selgitusse kirjutada „kokkutulek + osaleja(te) ees- ja perekonnanimi“. 

2) 200 kr sularahas 6. septembrist kuni 22. oktoobrini tööpäeviti kooli kantseleis 

3) 250 kr sularahas 23. oktoobril kohapeal 

Täiendav info: 799 9222, 5306 6232 (kooli kantselei) ja huvijuht Piret Viil (799 9207; 516 7527). 

 

P ÕLVA  ÜG VILISTLASTE  KOKKU TULEK  

Laupäev, 23. oktoober 

9.00-13.00 Sportmängud Mesikäpa Hallis ja Lootospargis 

12.00 Õpilaskonverents aulas 

9.00 - … Vilistlaste ja kutsetega külaliste registreerimine kooli fuajees, käepaelte müük/väljastamine (käepael annab 

õiguse siseneda koolimajja, osaleda kõigil üritustel) 

12.00-15.00 Mälestusteenistus Põlva kirikus, kalmistulkäik 

12.00-15.00 Koolimaja avatud maja külastamiseks, näitused, sööklas puhvet, soovijatele ekskursioonid koolimajas 

14.00-15.30  Õpilaslaat Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse fuajees 

14.30 – 15.00 

15.00 

Kutsetega külaliste registreerimine Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse fuajees 

Kooli 60. aastapäeva kontsert-aktus Põlva Kultuuri – ja Huvikeskuse teatrisaalis 

alates kell 17.00 Koolimajja sisenemine vaid osavõtumaksu tasumisel (käepaelaga) 

alates kell 19.00 Õhtune pidu: 
Aulas: ansambel Weekend 

Kooli sööklas: ansambel Regatt ja dj Janek Tennossaare retrodisko 

Muusikaklassis: Änilase ja Ansi disko üllatusesinejatega 

mailto:info@polvayg.edu.ee
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