
7. oktoobril toimus Põlva ÜG 5. klasside õpilaste vahel rahvastepalli võistlused. Tüdrukute arvestuses sai I koha 5.b klass, II koha 5.a klass 

ja III koha 5.c klass. Poiste arvestuses saavutas I koha 5.b klass, II koha 5.c klass ja III koha 5.a klass.  

 Põlva Ühisgümnaasiumi 5. klasside rahvastepalli võistlustel edukalt osalenud õpilasi: 

D IREKTOR  TÄNAB  
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 Põlva maakonna koolide 6.-9. klasside jalgpalli meistrivõistlustel edukalt osalenud õpilasi: 

21. septembril 2010 toimusid Põlva maakonna koolide 6.-9. klasside jalgpalli meistrivõistlused. 

Põlva ÜG tüdrukute võistkond saavutas III koha. Võistkonnas mängisid Grete Kellamäe, Liisbeth Sütt, Karin Orro, Maris Punga, Jessika 

Roger, Gerda Kruustik, Grete Sikk, Britt Ojamets, Margret Help. Kehalise kasvatuse õpetajad Lidia Petrova, Elina Pähn. 

Poiste võistkond saavutas II koha. Võistkonda kuulusid Temari Nuuma, Erik Listmann, Ben-Ruuben Kaljuvee, Oliver Jõgeva, Andre Kukk, 

Mihail Važnõi, Jörgen Rüütli, Erik Mõttus, Robert Palo. Kehalise kasvatuse õpetajad Valeri Zlatin, Aivar Haan. 

 Põlva maakonna koolide 10.-12. klasside jalgpalli meistrivõistlustel edukalt osalenud õpilasi: 

23. septembril 2010 toimusid Põlva maakonna koolide 10.-12. klasside jalgpalli meistrivõistlused. 

Põlva ÜG tüdrukute võistkond saavutas I koha. Mängiti koosseisus Kristel Kotkas, Keidi Käis, Hanna Rein, Mari Abel, Merili-Helen Lehis-

te, Laura Vals, Margit Lehiste, Triin Tilgre. Tüdrukute  kehalise kasvatuse õpetajad Elina Pähn ja Lidia Petrova. 

Poiste esimene võistkond saavutas I koha. Mängiti koosseisus Kahru Kaasik, Tarvin Kaldvee, Kristjan Haan, Henri Käo, Vladislav 

Mihnovitš, Mait Maiste, Silver Lusti, Peter Kaine, Andre Sikkal. Poiste kehalise kasvatuse õpetaja Aivar Haan. 

 Eesti Koolispordi Liidu korraldatud valikorienteerumise võistlustel edukalt osalenud õpilasi: 

24. septembril toimus EKSL valikorienteerumise võistlus Kilingi-Nõmmes. Põlva Ühisgümnaasiumi võistkond saavutas gümnaasiumide 

arvestuses 4. koha. 

Individuaalarvestuse saavutas Rene Post I koha, Villu Serv 6. koha, Erki sulg 7. koha, Reiko Tooming 11. koha, Oliver Jõgeva III koha, 

Martin Zvirblis 11. koha, Lumileid Hälvin 7. koha, Getter Matto 7. koha. Õpilasi juhendas õpetaja Elina Pähn. 

JALGPALLI  TULEMUSED  

12. oktoober 2010 toimusid Eesti Koolispordi Liidu            

6.-9. klasside tüdrukute meistriliiga jalgpalli finaalvõistlused 

Valtus.  

Põlva Ühisgümnaasium võiskond saavutas 6. koha. 

Võiskonnas mängisid Maris Punga, Jessika Roger, Gerda 

Kruustik, Britt Ojamets, Grete Kellamäe, Karin Orra, Anette 

Kasemets, Liisbeth Sütt, Margret Help. Võistkonna parim 

mängija Anette Kasemets. 

Õpetaja Elina Pähn. 

13. oktoobril 2010 toimusid Värskas Põlva maakonna koolide murdmaateatejooksu võistlused. 

Põlva Ühisgümnaasiumi võistkondade tulemused: 

1.-3. klass  

Poisid I koht – Sten Naruson, Erko Vanahunt, Kaimar Pihlapuu; Tüdrukud I koht - Karoli Villako, Johanna Laanoja, Kairiin Märtson 

4.-5. klass 

Poisid III koht - Egert Aalde, Reimo-Taavi Lõbu, Kevari Ploompuu; Tüdrukud – II koht Vairi Visnapuu, Ave-Lii Laas, Andra Rahasepp 

6.-7. klass 

Poisid II koht - Elar Vanahunt, Daniel Hakk, Reigo Tooming; Tüdrukud 4 koht - Marimal Tilk, Hanna-Maria Rüütli, Anna Simga 

8.-9. klass 

Poisid I koht - Erik Listmann, Indrek Palo, Klaus Peeter Rüütli; Tüdrukud II koht -Anett Simga, Jaanika Kopli, Eleriin Aalde 

Õpetaja Aivar Haan. 

 Põlva maakonna koolide murdmaateatejooksu võistlustel edukalt osalenud õpilasi: 

 Abituriente rebastepäeva ja õpetajatepäeva korraldamise eest. 
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LOODUSÕPPE-  JA  TALGULAAGER   

9. septembri hommikul kell 8, alustasid teekonda Lääne-Eestisse 

Põlva Ühisgümnaasiumi 11b klassi õpilased. Ees oli pikk    

bussisõit ja paljud said lühikest ööund pikendada. Silma      

Õpikotta jõudsime kell 12.15. Seal võttis meid vastu Marko, kes 

tutvustas meile Silma looduskaitseala mis asutati 1998. aastal. 

Kaitseala loomise eesmärgiks oli madalate merelahtede,      

roostike, rannaniitude ja rannikulõugaste kaitse. Kui meie    

õppetund läbi sai, panime kummikud jalga ja sammusime   

mööda õpperada linnutorni, kus oli näha roostike, lahesopikesi 

ja seal olevaid üksikuid linde. Kui tagasi tulime oli meil enne 

lõunasööki natuke aega ja me saime mikroskoobi lummavasse 

maailma minna, uurisime putukaid ja lilli. 

Meie järgmine sihtkoht oli Eesti kõige loodepoolsem tipp,      

Põõsaspea neem. See on väga eriline koht, kus linnu uurijad    

käivad tihti lindude rännet vaatamas. Siin on ka eriskummalised 

kivid, mis erinevad teistest kividest, nimelt on need Neugrundi 

brecciad, mis said oma nime Neugrundi meteoriidi kraatri järgi. 

Me saime kõndida mööda kivisid loode tippu, kuid mõnel jäi 

teekond katki, sest kukkusid libedatel kividel vette. 

Õhtuks jõudsime Kiideva külla, kus võttis lahke Kiideva külaseltsi 

esimees, Tiiu Toomingas, meid vastu. Põlva Ühisgümnaasium on ka 

varasematel aastatel Kiideval käinud ja talgutöid teinud. 

Panime oma telgid püsti ja kohe varsti saime ka õhtusöögi. Kuna 

päev oli väsitav läksid kõik õigel ajal magama. 

Hommikul pidime varakult ärkama, et kella 10-ks metsa talgutöid 

tegema minna. Meie töö ülesandeks oli puisniit võimalikult paljudest 

puuokstest ära koristada. Kuna töökäsi oli palju saime oma         

ülesandega palju kiiremini hakkama kui planeeritud oli. Meiega 

ühines Matsalu RP-i spetsialist Aare Lepik, kes rääkis meile       

puisniidust, näitas meile Lõpre tamme ja viis meid Puise ninale, mis 

on kõige Matsalu Rahvuspargi läänepoolsem maismaa osa. Väga 

omapärased on ka sealsed bussipeatused, mida kohalikud kasutavad 

postkastina, sest seal leidus värskeid ajalehti ja ajakirju. Lõuna-

söögiks läksime tagasi Kiidevale ja peale seda oli kõigil vabaaeg. 

Mõned magasid, mõned püüdsid kala ja käisid paadiga Matsalu lahel 

sõitmas. Õhtul saime kõik saunas käia.  

3. päeva hommikul hakkasime oma asju pakkima, et koduteele   

asuda. Tänasime Tiiut, tegime ühisipildi ja läksime edasi Matsalu RP 

Penijõe keskusesse. Seal saime vaadata linnutopiseid, linnumune ja 

kuulata linnuhääli. Enne lõunasööki käisime veel Keemu linnutornis, 

vaatasime Näärikive ja tegime väikese jalutuskäigu Salevere       

Salumäe matkarajal, kus näeb siluri ajastu rannaastangut. 

Meie kõige viimaseks peatuseks oli Kabli linnujaam, mis tegutseb 

aastast 1969. Linnujaama eesmärgiks on uurida ja seirata lindude 

rännet. Lindude märgistamiseks on linnud vaja kinni püüda püüniste 

abiga, hiljem lastakse märgistatud lind vabadusse. Saime teada, et 

rekordiliselt on päevas kinni püütud 3000 lindu. Lisaks lindudele 

uuritakse viimastel aastatel ka nahkhiirte, kiilide ning päevaliblikate 

rändeliikumisi. Me saime ka ise ühte väikest linnukest lähemalt  

vaadelda. Meie kolmepäevane laager oli väga nauditav, sest        

seltskond ja kogu meeleolu oli hea.  

Täname Keskkonnainvesteeringute Keskust, tänu kellele meie    

looduõppelaager toimuda sai. 

Kadri Niine 11.b klass 

 

Õpilaste arvamusi: „ Meeldis puisniidu taastamine. Hea oli teha midagi kasulikku. Töö oli meeldiv ja mitte eriti raske. Meeldis Eesti kõige 

loodepoolsema tipu külastamine – see oli väga kaunis koht.  

Meeldis koos klassiga aega veeta, õppekäigud ning koht kus olime. Meeldis Kabli linnujaama külastus, võimalus viibida mere ääres, kalasta-

misvõimalus, paadisõit. Tegelikult oli peaaegu kõik hästi. Väga meeldiv sõit.” 

„Mõnele ei meeldinud telgis ööbimine, et ta madrats oli tühi, et pesemisvõimalused oleks võinud paremad olla, et ilm oleks võinud parem olla. 

Oli neidki kelle meelest ei olnudki midagi sellist, mis ei meeldinud.” 

mailto:info@polvayg.edu.ee
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KLASSIGA  ORAJÕGE  UURIMAS  

Reede, 24. septembri pärastlõuna, veetsime 8.b klassiga Orajõe ääres. Koolis sõime kõhu täis ja 

asusime reipalt teele. Ilm oli mõnusalt soe ning kõigil oli hea tuju. Meiega koos tuli jõge uurima 

ka Veiko Maastik keskkonnaametist. 

Enne tööleasumist rääkisime lühidalt, mis meid ees ootab. Kavatsesime osaleda koos teiste Lääne-

mereäärsete riikide koolide õpilastega Läänemere projektis (Baltic Sea Project). Selleks pidime 

täitma jõevaatluse protokollid, mis olid ingliskeelsed. Protokollide täitmiseks moodustasime   

grupid. Iga grupp sai ka vee-elustiku mapi, millest võis veeloomade kohta infot otsida.  

Kõigepealt kirjeldasime jõge üldiselt ja mõõtsime näiteks jõe laiust ja vee voolamise kiirust.   

Voolukiirust saab mõõta erinevalt, aga vastused peavad kõigil ühesugused tulema. Meie grupp 

kasutas jõe kiiruse mõõtmiseks näiteks puuoksa, lastes selle ühelt poolt silda vette ja oodates, 

millal see teiselt poolt välja 

tuleb. Siis jagasime vahe-

maa, mille puuoks läbis 

ajaga, mis tal selleks kulus 

ja saimegi tulemuse.  

Järgmisena uurisime jõe-

taimi ja –loomi. Taimi ikka 

enamus teadsid või olid 

vähemalt kuulnud, aga 

mõnda putukat-looma nähti küll esimest korda. Loomi püüdsime veest 

kahvadega. Põnavamateks leidudeks olid kaanid, selgsõudurid,         

tiigipäevikud, hiidämblik ja vesihark. Vahepeal käis meid kontrollimas 

üks lumivalge part. 

Lõpuks teostasime ka mõned keemilised analüüsid. Valasime väikstesse 

katsetopsidesse jõevett ja siis lisasime vastavalt retseptile erinevaid  

kemikaale. Nii saime teada jõevee nitraatide-, fosfaatide- ja 

ammoniumisisalduse. Jõevee temperatuuriks mõõtsime 12°C ja pH oli 8.   

Tänu soojale päikselisele ilmale ja uutele teadmistele lõppes meie    

koolinädal kenasti. 

Herta Hiiend, 8.b klassi õpilane  

P ÕLVA–  JA  JÕGEVAMAA  VAHELINE  KRIKETI  FINAALMÄNG  

 

6. oktoobri lõunal suundusime Pala poole teele, et pidada maha   

Põlvamaa ja Jõgevamaa vaheline kriketi finaalmäng. Põlvamaa 

võistkonda kuulusid Põlva Ühisgümnaasiumi õpilastesed Janno 

Kuus, Marten Musta, Peter Kaine, Keidi Käis, Katre Ammer ja  

Andra Hämäläinen. Alagrupimängud peeti augustikuus Hiiumaal 

koolispordiliidu suvepäevadel Meri ja Päike. Palal ootasid meid 

Eesti Kriketi Assotsiatsiooni president Mart Tammoja ja naiskonna 

arendustöö juht Maret Valner ning loomulikult Jõgevamaa võistkond 

ja päikseline ilm. 

 

Olles finaalmänguks valmis, võis mäng alata. Loosi tulemusena 

saime võimaluse valida kas alustada löömise või viskamisega.    

Kriketi mängu põhimõte on pall väravasse visata, väravat kaitsta 

lüües kurikaga palli ja kiirelt joosta. Võistkonna kapten Janno    

otsustas löögi kasuks, et mitte näidata vastasele meie viske oskusi. 

Mäng sai hästi hoo sisse ja oli väga kaasakiskuv. Mäng lõppes    

Põlvamaa võiduga. Tõime koolile karika ja koolikriketi mängu 

komplekti. Põlva ÜG võistkonna parim mängija oli Janno Kuus, kes 

sai päris kriketikurika. 

 

Pärast mängu oli võõrustaja katnud meile kooli sööklasse laua,   

pakkudes kosutava prae pingelise mängu eest. 

See oli aegade esimene maakondade vaheline mäng ja loodame, et 

mitte viimane. Igal juhul väga hea meel oli turniiri võidu üle. 

 

Elina Pähn, kehalise kasvatuse õpetaja 

mailto:info@polvayg.edu.ee
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Lugemisaasta on lõpukünnisel. Justkui aasta kokkuvõtteks toimub 13. novembril taas meie koolis 10. etlemiskonkurss TAHAN SULLE ÖELDA. 2001. 

aastal, kui etluskonkurss alguse sai, oli vabariigis välja kuulutatud raamatuaasta. 

Üheksa pikka aastat on möödunud linnutiivul, oleme iga korraga uut hoogu tiibadesse juurde saanud. Tänaseks on üritus laienenud vabariiklikuks kon-

kursiks. 

Kindlasti tekib infolehe lugejal küsimus, kuidas kõik kord alguse sai. 

Olime maakonna kooliraamatukogude sektsiooniga igal aastal õpilastele raamatuüritusi korraldanud, nüüd tekkis ideede nappus. Mõtteainet etlemis-

konkursi korraldamiseks saime tollase maavalitsuse kultuuritalituse eestvedajalt Helje Põvvatilt. 

Kui taas sektsiooniga kokku saime, pidasime maha mõttetalgud ja nii saigi üritusele esialgne pealkiri -  OLEN SINU KÕRVAL. Reglemendi koostami-

sel aitas motot leida kunagine emakeeleõpetaja Anne Prangel. Ta soovitas Jüri Üdi luuleridu: 

Mida ma tahtsingi ütelda? 

                      Mitte üksainus sõna. 

                                  /---/ 

                      Juuresoleku abi. 

                      Kõik küsivad siis, kui vaja. 

Anne, kes ise luuletusi kirjutas, mõtestas ka moto lahti: „Tunneme end tihti üksinda ja igatseme, et keegi viibiks meie kõrval. Vajame mõttekaaslast, 

sõpra, lihtsalt head kaaslast, kes aitaks meil kurvastusest üle saada. Kurb meel kui seisund on inimesele omane ja tihti sünnivad kaunimad luuletused 

just siis. Järelikult on kurbuses midagi ülevat ja ilusat. Selle eest ei peaks põgenema, vaid proovima oma mõtteid kellegagi jagada. Kui seda suudame, 

siis on meie hing lahti ka rõõmule.” 

Esimene konkurss oli mõeldud maakonna 5.-8. klasside õpilastele ja 17. aprillil 2001. a osales kooli aulas juba 32 õpilast. Üritust toetas Eesti Raamatu 

Aasta Põlvamaa toimkond. 

Alates teisest etluskonkursist muutus konkursi pealkiri TAHAN SULLE ÖELDA, mis on jäänud tänaseni püsima. Tundub, et selle mõttest on hästi aru 

saadud. On ju tõsi, et õpilastel tekib igapäevases elus nii palju probleeme, mille lahkamisel tahaks kindlasti kellegagi neid arutada või lihtsalt kõva 

häälega välja öelda. Alati ei saa otse öelda. Luulekeel annabki võimaluse rääkida muredest otse või mõistu. 

Teisest konkursist alates said osa võtta ka neljandate klasside luulehuvilised. Siis soovitasime valida esitamiseks kaks samateemalist luuletust, millest 

üks pidi olema varem trükitud maakonna õpilasalmanahhides või võis olla veel trükkimata omalooming, teine vabalt valitud sulesepalt. Aastate jooksul 

oleme omaltpoolt välja pakkunud ka võimalikke probleeme, mis seotud raamatu ja raamatukogu rolliga inimese elus. Muutunud on ka repertuaari laad, 

esitada tuleb nüüd nii luuletus kui ka proosapala. Alati jääb teretulnuks omalooming. Annab ju pealkiri Tahan sulle öelda rikkaliku võimaluse südamelt 

kõik välja hõigata. 2004. aastal valmis meil voldik etluskonkursil esitatud omaloomingust. 

2005. aastal, mis kujunes väikeseks juubeliürituseks. saime taas etlejate ridadesse täiendust, sest kaasasime gümnaasiumi osa  ja kutsusime osalema 

vabariigi teisi koole. 

Kuulates konkursil esinejaid ja mõistes, et sõnades teistele enda arusaadavaks tegemine pole kergete killast, oleme korraldanud juhendajatele kohapeal 

koolituse. Traditsiooniks on kujunenud žürii esimehe nõuandeminutid etluskonkursi lõpus. 

Kaks aastat järjest oli näiteks žürii esimeheks Samuel Golomb, kes rikastas osalejaid väärt näpunäidetega. 

Kuna varsti on taas sõnaseadmisvõimalus meie koolis, tasuks need Samuel Golombi väärt mõtted üle korrata: 

Esinemistekstide valikul lähtu sellest, et end mitmepalgeliselt näidata. 

Seetõttu võiksid luuletus ja proosatekst teineteisest erineda (teemalt, meeleolult jne). Samas peaksid luuletus ja proosapala olema enam-vähem ühepik-

kused. 

Tuleb ette valmistuda esinemiseks laval, esitada kuulajatele palve: mõtle koos minuga. 

Enda tutvustamiseks esinemise eel võta aega, ütle oma nimi välja selgelt ja kaunilt. Eneseesitlemise oskus on elus väga tähtis. 

Esinemise ajal ära kiirusta, Sul ei ole kuhugi kiiret! 

Luuletuse ja proosapala esituse vahel pea pausi, nii annad endale puhkust ja häälestad nii ennast kui teisi järgnevale. 

Proosa esitamisel on parem kirjeldav tekst kui dialoog. 

Dialoogi edastada on raske, võib tekkida ülemängimise oht. 

Proovi esinemisel kasutada rinnahäält, n.-ö kurgu pealt häält tekitades võib see ühel hetkel lihtsalt katkeda. 

Pööra tähelepanu diktsioonile. 

Pärast Samuel Golombi enesealgatust tulla konkursile, oleme kutsunud žüriisse alati ühe liikme väljastpoolt. Nii hindas konkursist osalejaid kaks aastat 

tagasi näitleja Iivi Lepik ja mullu Miina Härma Gümnaasiumi emakeele ja kirjanduse ning draamaõpetuse õpetaja Ivika Hein. Mõlemad žüriiliikmed 

andsid osalenuile häid nõuandeid ja soovitusi edaspidiseks. 

Konkurssi läbi viies oleme mõelnud, kuidas etlejate aega sisustada ja pingeid maha võtta sel ajal, kui žürii tegutseb. Nii on viidud etlejaid üritust lõpeta-

ma Karilatsi talurahvamuuseumisse, küll on korraldatud vestlusring oma maakonna kirjanik Milvi Raudsepa seltsis. Kuulatud Samuel Golombi poja 

Ilja, noore helilooja ja klaveriinterpreedi sütitavat loeng-kontserti. Solistina on üritust sisse aidanud juhatada kaunihäälne Mari-Liis Urb. Mõned aastad 

tagasi oli väliskülaliseks Saksamaa neiu Arantxa, kes rääkis huvitavalt ja näitas slaide nende maa koolikorraldusest. 

Tagasi vaadates läinud aastatele võib üksnes rõõmu tunda, sest meie ettevõtmised on korda läinud tänu nii oma maakonna kui ka vabariigi koolide 

rohkele osavõtule. 

Põlva maakonna koolidest on suurepäraseid esinejaid läbi aastate olnud Kauksi ja Krootuse Põhikoolist, Mammaste Lasteaed - Algkoolist, Mikitamäe, 

Ruusa, Saverna ja Viluste Põhikoolist. 

Hästi on esinenud ka Põlva Keskkooli ja Fr. Tuglase nimelise Ahja Keskkooli ja Värska Gümnaasiumi etlejad. 

Konkursil on osalenud Tartu Kivilinna ja Raatuse Gümnaasium, Võru Kesklinna Gümnaasium, Varstu Keskkool, Vastseliina Gümnaasium, Valga 

Gümnaasium, Parksepa Keskkool, Kohtla-Järve Gümnaasium, Toila Gümnaasium ja Rakvere Ametikool. 

Mullu näitas Tartu Raatuse Gümnaasiumi õpilane Andrus Punt (juhendaja raamatukogu töötaja Eha Valge), kuidas saab vaikse häälega kirjanik Leelo 

Tungla sõnumit „Raamatu koht on raamatukogus”  edasi anda nii, et kuulaja on saalis võlutud. Just see väike poiss valiti hiljem ka  publiku lemmikuks. 

Oma maakonna etluskonkursi võitjatele antakse võimalus minna vabariiki maakonda esindama. Nii sai  Mikitamäe Põhikooli tütarlaps Elis Raudkett, 

keda juhendas Eevi Jüriöö, võimaluse sõita  õpilasetlejate riigikonkursile Kuressaarde 12. ja 13. veebruaril 2010., kust tuli tagasi laureaaditiitliga. 

Etluskonkursi edu on olnud alati tubli meeskonnatöö tulemus. Kui poleks oma kooli emakeele õpetajaid Annelyd, Lead, Maiat, Merlet ja Viivet, huvi-

juhte Leilit ja Jaanat, kunstnik Viivit, minu kolleegi Helit ja teisi tublisid abilisi, ei toimuks ühtegi konkurssi. Ainult pühendumus ja huvi konkursi    

iga-aastase toimumise vastu annab soovitud tulemusi. 

13. november pole enam mägede taga, varsti saame taas kokku.  Jääb üksnes kõigile soovida taaskohtumist 10. juubelietlemiskonkursil „TAHAN  

SULLE ÖELDA.” Tule ütle oma sõnum ja pane saalisviibija ennast kuulama. 

TAHAN SULLE ÖELDA—TAGASIVAADE  ÜHEKSALE  AASTALE  

mailto:info@polvayg.edu.ee
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P ÕLVA  ÜHISGÜMNAASIUMI  60.  AASTAPÄEV   

Laupäev, 23. oktoober 

9 - 13 Sportmängud Mesikäpa Hallis ja Lootospargis 

 kell 9.00 Naised käsipall, praegused õpilased + 2010.a lõpetanud 

          versus vilistlased Mesikäpa hallis 

 kell 10.30 Mehed käsipall, praegused õpilased versus vilistlased Mesikäpa hallis 

 kell 12.00 Mehed jalgpall, praegused õpilased versus vilistlased Lootospargis 

12 - 14 Õpilaskonverents aulas. 

Põlva ÜG õpilaste uurimuste esitlused. Teemad: Koolielu tänapäeval ja vanasti, Minu pere 

kolme põlvkonna isiksuse teabeväljad, Põlva ÜG maine, Jäätmete sorteerimine Põlva ÜG 

õpilaste hulgas, Noorte kotkaste ja kodutütarde populaarsus Põlvamaal, Õpetajate ja õpilaste 

suhtumine alateadvusse ja selle mõjutamise võimalustesse, Kas horoskoobid on tõesed?, 

Väikelindude talvisest toitmisest ja pildistamisest, Stiilivärvinguga sõnavara ajalehekeeles, 

Juhan Viidingu tekstid muusikas 

12 - 15 Mälestusteenistus Põlva Püha Peetri kirikus (Pärna 5), kalmistulkäik 

12 – 14.30 Koolimaja avatud maja ja näituste külastamiseks, avatud söökla (seljanka+pirukas = 20 

krooni), soovijatele ekskursioonid koolimajas 

14.00-15.30 Õpilaslaat Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse fuajees 

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

alates kella 17-st Koolimaja avatud maja ja näituste külastamiseks 

alates kell 

19-st 

Õhtune pidu: 

Lendude koosistumine klassides (pesaklasside asukohad leiad siit), avatud puhvetid 

Aulas: ansambel Weekend, vahepausidel esinejad 

Kooli sööklas: ansambel Regatt ja dj Janek Tennossaare retrodisko 

Muusikaklassis: Änilase ja Ansi disko üllatusesinejatega 

Tapsem info kooli kodulehel: www.polvayg.edu.ee 

Ootame kõiki vilistlasi, endisi ja praeguseid õpetajaid ning koolitöötajaid laupäeval, 23. oktoobril 

kooli 60. aastapäeva pidustustele ja vilistlaste kokkutulekule.  

mailto:info@polvayg.edu.ee
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http://www.regatt.com/

