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Neljapäeval 25. novembril toimus Räpina Ühisgümnaasiumis Põlva maakonna koolide 10.-12. klasside noorte segavõrkpalli 3T+3P      

karikavõistlused. Põlva Ühisgümnaasiumi võistkond saavutas I koha. Võistkonnas mängisid: Kristel Kotkas, Eneken Volkov, Reelika 

Poroson, Hanna Rein, Tauri Sulg, Tarvin Kaldvee, Alvar Tint, Hardi Kuklase. Kehalise kasvatuse õpetaja Valeri Zlatin. 

NOORED  GIIDID  VÄRSKAS  

3. detsembril toimunud Põlva maakonna koolide 4.-5. klasside poiste minikäsipalli meistrivõistlused võitis Põlva Ühisgümnaasiumi võist-

kond. Võistkonda kuulusid Erko Vanahunt, Marken Järv, Mathias Rebane, Eedi Jäger, Sander Nemvalts, Marvin Liblik. Õpetaja Elina 

Pähn. 

04. detsembril viidi Tallinnas läbi Nüke Cup 2010, 

mille korraldajaks oli karateklubi Nüke Tallinnast. 

Ühtlasi oli see 3. etapp Karate Liigas. Võistlesid 

noored, kadetid ja juuniorid katas ja kumites.   

Lisaks eestlastele osalesid naabervabariigi Läti 

karatesportlased. 

Kuldmedalid juunioride katas said  Põlva ÜG   

õpilased Monika Avald (10.a klass) ja Renno 

Pilberg (10.a klass) ning 10.-11. a noorte katas  

Jessike Koort (4.b klass). Hõbemedali juunioride 

katas sai Imre Vätson (11.b klass). Kumite -59 kg 

saavutas Monika Avald 4. koha ning neiud -41 kg 

Jessike Koort 3. koha. 

 karate Eesti Meistrivõistlustel edukalt esinenud õpilasi:  

27. novembril toimusid Kuusalus Eesti meistrivõistlused 2010 karates. Võistlesid noored, kadetid ning juuniorid katas ja kumites.         

Korraldajaks olid Eesti Karate Föderatsioon ning Karateklubi IVL Kuusalust. 

Eesti meistritena naasid juunioride 18.-20. a katas Kevin Amon (12.a klass), juunioride 16.-17. a Imre Vätson (11.b klass) ja 12.-13. a katas 

Karl-Markus Jens (6.c klass). Lisaks saavutasid häid tulemisi järgmised Põlva ÜG õpilased: Juunioride 16-17. a noormeeste katas saavutas 

2. koha Renno Pilberg, neidude arvestuses sai 3. koha Monika Avald. Kumite -59kg sai 4. koha Monika Avald. Noorte 12.-13. a noor-

meeste katas saavutas 3. koha Taur Lillestik ja 10. koha Jaan Koort. Kumite +57kg sai 9. koha Jaan Koort, -45kg 5. koha Karl-Markus Jens 

ja 7. koha Taur Lillestik. Tüdrukute katas saavutas 2. koha Jessike Koort ning lisaks saavutas Jessike 3. koha kumites -40kg. 

Seekord alustas giidi aasta üritustega Värska gümnaasium. Meie koolist osales 

kokku 9 õpilast 8.a klassist. Hommikul kella kümneks kogunesime Värska      

Gümnaasiumi juurde. Seal tutvustasid õpilased meile lühidalt oma kooli ja seda 

muidugi inglise keeles. Kooli juurest suundusime edasi piirivalve kordonisse. Seal 

saime lühikese ülevaate piirivalvurite igapäeva tööst ja majas oli ka näitus välja-

kaevatud asjadest. Edasi suundusime õigeusu kirikusse, kus kohalik preester rääkis 

meile vene õigeusust ja sellega kaasnevatest kommetest. Kirik oli tõeliselt ilus ja 

erines seni nähtutest oma kirevuse ja värvikülluse poolest. Vahepeal tegime peatus 

uuesti Värska gümnaasiumis, kus vaatasime, kuidas käib igapäeva elu teistes   

koolides, vestlesime kooli direktrissiga ja sõime lõunat. Teadmisterikas päev   

lõppes Setu talurahvamuuseumis, kus toimus ka viktoriin kuuldust – nähtust. 

Grete, Mirjam ja Kirsika-Berit, 7.c klassi õpilased 

 Võru Spordikooli lahtistel sisekergejõustikuvõistlustel edukalt esinenud õpilasi:  

17. novembril 2010 toimusid Võru Spordikeskuses Võru Spordikooli lahtised sisekergejõustikuvõistlused, kus osalesid 1997.-2001. aastal 

ja varem sündinud tüdrukud ja poisid. Põlva Ühisgümnaasiumi õpilaste tulemused: 

Kevari Ploompuu – 60 m I koht, kaugushüppes 4. koht; Reimo-Taavi Lõbu – kaugushüppes I koht, 60 m 4. koht, 200 m 5. koht; Sten Aru-

soo – 60 m II koht; Grete Aust – kaugus III koht; Sten Naruson – 60 m 6. koht. 

 Eesti Koolispordi Liidu 4.-5. klasside DUMLE rahvastepalli piirkonnavõistlustel osalenud õpilasi:  

19. novembril Võru Spordihallis toimunud Eesti Koolispordi Liidu 4.-5. klasside DUMLE rahvastepalli piirkonnavõistlusel saavutas Põlva 

Ühisgümnaasiumi tüdrukute võistkond 6. koha. Võistkonnas mängisid: Kristi Ojatamm, Jane Sabel, Ave-Lii Laas, Sirly Sõmerik, Keiri 

Peedo, Crisella Tennosaar, Carolin Krikunov. Liisi Anete Mark, Triin Kikas, Vairi Visnapuu. Õpetaja Elina Pähn. 

 Võrukeelsel lasteloomingu võistlusel “Mino Võromaa” edukalt esinenud õpilasi:  

Võrukeelsete kirjatööde võistlus toimus 23. korda ning võistlustel osales 91 õpilast. Võidutööde hulka kuulusid kahe Põlva ÜG õpilase 

tööd, need olid Mathias Rebane (4.b klass) ja Hedy Liin (11.c klass). Hedy Liin oli ka 11. klasside arvestuses veebiviktoriini “Ütski tark ei 

sata taivast” võitja, kogudes 87 võimalikust punktis 82. Palju õnne! 
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MUUSEUM  NÄITAB  KEELT  

7.c klass veetis 23. novembri pärastlõuna Eesti Rahva Muuseumi õpitoas Tartus. 

Näitusega „Muuseum näitab keelt“ kaasnesid õpitoad ja giidiprogramm. Näitus  

hakkas esmalt silma pimedusse püstitatud kitsaste pikkade ekraanidega, millel    

kõnelevad pead. Nende läheduses olid valgustatud horisontaalsete pindadega      

kuubikud ja postamendid. Kõik need helendava ülapinnaga kuubid, postamendid ja 

kitsad püstised ekraanid olidki peaaegu ainukesed valgusallikad näitusesaali        

pimeduses. Seda ohtramalt oli kuulda pidevalt kõnelevaid päid. Väljapanek andis 

meile võimaluse osaleda keeleloomeprotsessis, kuulata eesti keelt murdes,          

tutvuda viipekeele ja punktkirjaga, kuulata kuidas kõlab eesti keel sakslase ja      

venelase suus. Saime teada, kuidas eesti keel on aegade jooksul muutunud ja milline 

on olnud eesti kirjakeele ajalugu. Huvitav oli jälgida viipekeelt ja vaadata, kuidas 

kõlab viipekeeles „Põdra maja“? Vaatamist oli ka stendi juures kus võis näha     

millisel viisil ja vahendite abil on keelt eri aegadel üles tähendatud, milliste        

vahendite abil salvestatud? Üks mänge lubas keeleuuendaja Johannes Aaviku    

kombel uusi sõnu moodustada. Siin ka mõned näited meie loodud sõnadest: rüüse, 

haileid,  muldek, viipits, läipa, lõu, säiga …. Hiljem kirjutasime lühikese jutu oma 

loodud sõnast. Kirjutada tuli hanesule ja tindiga.  

Saime teada, et keel on nagu elusolend, mis pidevalt muutub ja teiseneb. Keel elab 

ainult suhtluses – selleks et ta olemas oleks, on vaja teda kasutada. 

Muuseumis oli veel pildinäitus kuhu noored igas vanuses olid saatnud oma-

loomingulisi keele pilte. 

Sellega veel päev ei lõppenud, vaid jätkus Tasku kaubanduskeskuses asuvas 

Megazone’is. Seal saime mängida lasermängu. Üks mäng kestis 20 minutit. Mängu 

eesmärk oli teistele laserkiirega vesti pihta saada ja teise võistkonna „kodu“        

hävitada. Mäng õpetas meeskonnatööd ja muidugi pidi ka osav laskur olema.        

Kui koju hakkasime sõitma, siis jätkus juttu ja muljetamist Põlvani välja. 

Reti, Liisbeth ja Grete, 7.c klassi õpilased 

“MATEMAATIKA  ON  SEE…”  

25.-26. novembril toimus Põlva- ja Võrumaa 7.-9. klasside õpilaste            

10. matemaatikalaager “Matemaatika on see …” 

Põlva ÜG õpilastest osalesid Janet Ostra (7.a klass), Maarja Villako 

(8.a), Liisi Kolpakov (8.b), Oliver Jõgeva (9.b) ja Lennar Lehestik 

(9.b). 

Laagri programmis olid geomeetria ja tõenäosuse ülesanded,          

voltimine, vormistamine, üldised teadmised ülesande lahenduskäiku-

dest ja palju muud. Lisaks tavapärastele loengutele toimusid loengud, 

kus räägiti seostest füüsika ja matemaatika vahel, raha kasutamisest, 

panga valimisest ning esimesel õhtul toimus viktoriin. 

Mitmed õpilased osalesid laagris juba kolmandat korda.  

Tagasiside laagris osalenute käest oli positiive ja õpilased jäävad uue 

aasta laagrit ootama.  

9. klass tööhoos 8. klass tööhoos 

mailto:info@polvayg.edu.ee
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KOOLIDEVAHELINE  VÕISTUJOONISTAMINE  

Reedel, 3.12 toimus Eesti Rahva Muuseumis   

15. koolidevaheline võistujoonistamine. Kohal 

oli 119 õpilast 24. koolist. 

Tegemist on ainulaadse üritusega, mille         

tulemused selguvad kohapeal „siin ja praegu“. 

Võistlejate ülesandeks on joonistada pilt, millel 

oleks kujutatud üks ERM-i näitustel leiduv ese, 

muster, pilt vms. Kõik muu pildil kujutatu jääb 

võistlejate endi fantaasia hooleks. 

Põlva Ühisgümnaasiumist osalesid võistu-

joonistamisel Gregor Kulla (4.a klassist), Joosep 

Miina (4.b), Karin Orgulas (7.a), Maris Lutsar 

(7.a), Kadi Kaarsalu (9.d), Anett Lutsar (9.b) ja 

õpetaja Anneli Kaasik. 

  TÖÖVARJUPÄEV  
 P RANTSUSE  SUURSAATKONNAS      EESTI  P ANGAS  

18. novembril avanes me kooli õpilastel võimalus käia töövarjuna vaatamas ja 

õppimas erinevate ametite kohta, mis neile huvi pakuvad. Mina kandideerisin 

Prantsusmaa Suursaatkonda. 

Alguses olin ma umbusklik, et selline institutsioon võtab üldse töövarjusid vastu, 

kuid see võimalus minu rõõmuks siiski avanes.Et vastsadanud lumi oli teed    

libedaks teinud, hilinesin ma 10 minutit. Kuna eelnevast kirjavahetusest Prantsuse 

Suursaatkonna ülikoolidevahelise ja teadustöö atašee Remi Brochenin'iga sain aru, 

et nad on tegelikult väga hõivatud ja selline hilinemine võiks kogu programmi 

pea-peale pöörata. Tegelikkuses ei muutnud see midagi. Juba kaugelt on näha 

lehvimas Prantsusmaa sini-valge-punast trikoloori. 

Väravasse jõudnud, küsitakse mu käest prantsuse aktsendiga inglise keeles,     

kellega on tegu, ma vastasin "This is Alo Valge" ja mind lastakse sisse.           

Valvelauas seisis sandarmiülikonnas tüüpiline prantsuse mees, kes pärast mu  

isikut tõendavat dokumendi kontrollimist saatkonna pinnale sisse lasi.            

Suursaadiku sekretär juhatab mind tema kabinetti. 

Minu üllatuseks valdab suursaadik hr. Frédéric Billet [frederik' bije'], kes on 

Prantsusmaa presidendi ja valitsuse esindaja, väga head eesti keelt ning meie vahel 

arenes huvitav vestlus. Suursaadikukohale on tihe konkurents ja loomulikult on 

neil ka suur vastutus. Ta peab teadma ja kursis olema kõigega, mis on seotud Eesti 

majanduse ja kultuuriga. Hr. Billet on väga karismaatiline ja tema lõhna oli terve 

kabinet täis. Ta on diplomaatia alal väga kogenud - 20 aastat töötanud Prantsuse 

välisministeeriumis ning Poola, Austria ja Moskva saatkondades. Kui intervjuu oli 

kestnud 20 minutit, juhatati mind konverentsisaali, mille seina illustreerib      

Prantsusmaa presidendi Nicolas Sarkozy foto. 

Veel ootasid mind ees intervjuu kahe inimese-politseiosakonnajuhtaja Benoir 

Trohel ja saadik Rooselene'iga (kes millegipärast oma perekonnanime ei         

avaldanud). Benoir selgitas, et koostöö Eesti ja Prantsusmaa vahel on oluline, sest 

Euroopas on palju eestlastest juveelivargaid ja koostöö on siiani väga hästi      

sujunud. 

Deputy Rooselene kohuseks on kordineerida saatkonnatööd ja suhelda pressiga. 

Kui olin ta käest küsinud, kelle poolt ta viimastel presidendivalimistel hääletas, 

siis andis ta väga diplomaatilise vastuse. Nimelt, nagu oli kahe kandidaadi       

häältejaotus praktiliselt 50/50, siis võin ma ise arvata, kumb hääletas ühe ja kes 

teise poolt.Ees ootas mind veel intervjuu konsul Thierry Franquin'iga, kes pani 

meie-eestlaste, kohuseks ise Eestit Prantsusmaal reklaamida. Hetkel viibib Eesti 

pinnal 250 prantsuse kodanikku, kellest 60 õpivad ülikoolides. Kuigi Ta ütles, et 

2/3 saatkonnatöötajatest on eestlased, ei kohanud ma ühtegi neist. 

Saatkonnatöö on väga huvitav ja suursaadiku töö on väga tasuv ja auväärne. 
 

Alo Valge, 12.b klassi õpilane 

Nagu paljudel õpilastel üle Eesti, oli ka minul võimalus 

jälgida ühe ametniku tööd. Oli au olla Eesti Panga  

Rahvusvaheliste ja avalike suhete osakonna juhataja, 

Katrin Kase, töövarjuks.  

Tööpäev algas 8.30, kui sõbralik ja tore arendus-

koordinaator, Liina Kulu, juhatas mind kontorisse. 

Tutvusime Katriniga ja asusin jälgima tema tööd ning 

pidin alla kirjutama konfidentsiaalsuse lepingule, mitte, 

et mulle nüüd kogu salastatud info ette laoti. Tegelikult 

ongi maja väga turvatud, mis on ettevõttele, teatud 

põhjustel, vajalik. 

Päev oli huvitav. Alguses pidi Katrin meilid üle      

vaatama, mida oli hulgi, vähemalt üle paarisaja.      

Põhiliselt koosneski päev kontoris olemisega, kus   

Katrin tutvustas oma tööd lähemalt ja rääkis Panga 

olemusest ning Eurole üleminekust. Oli ka kolm    

koosolekut: 2 osakonna koosolekut ja 1 Panga        

presidendi, Andres Lipstokiga, neid oli põnev jälgida ja 

võimalus teemadesse süveneda. Samuti tegi Liina Kulu 

mulle huvitava ja hariva üheinimese ekskursiooni   

Pangas. 

Kuna Eesti valmistub Euro rahale üleminekuks, on 

Pangas kiired ja pingelised ajad. Igasugu sebimist, kuid 

samas on Katrin harjunud pinge taluvusega ja tuleb 

väga kenasti ja rahulikult toime, kuna talle meeldib 

tema töö. Ühtlasi on osakonnas väga sõbralik ja toetav 

õhkkond, tundsin ennast seal mugavalt ja oodatuna. 

Päev lõppes veidi enne kella viit õhtul, samuti sain 

kingituseks, päeva meeldetuletavaid, meeneid. Katrin 

saatis mu ilusasti ukseni, jätsime hüvasti, ning ta jätkas 

oma tööpäeva. 

Kokkuvõttes oli päev põnev mõlemale. Kindlasti    

huvitav ja kasulik kogemus, andis mulle ettekujutuse ja 

motivatsiooni karjääritee valimisel. Soovitan kõigil 

kasutada võimalust töövarjuna.  

 

Ailen Lepiste, 12.a klassi õpilane 
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ÕPILASFIRMA  KAMILI JA  NENDE  ESIMENE  LAADAKOGEMUS  
Novembri lõpus registreeris Junior Achievement Eesti Põlva 

Ühisgümnaasiumi esimese õpilasfirma. 10. klassi noored 

Karry Jallai, Mikko Kokkmaa ja Liis Poska on loonud   

õpilasfirma KAMILI. Õpilasfirmale on väljastatud 

tegvusluba. Õpilasfirma toodanguks on mitmesugused tarbe-

esemed. Osa toodangust toodetakse ise ja osa ostetakse  

sisse. 

Õpilasfirma KAMILI osales 3.-4. detsembril Pärnus 

õpilasfirmde üritusel “Pärnumaa Jõulud 2010”. 

Esimesel päeval kuulasid noored ettevõtjad Tartu Ülikooli 

Pärnu Kolledžis loengut investeerimisest ja õhtul kohtuti 

Pärnu Ühisgümnaasiumis väikesel puhkeõhtul, kus räägiti 

ettevõtte juhtimisest ning koostati rühmatööna välkäriplaan 

ühel loositud teemdest. 

Laupäeval, 4. detsembril, toimus Pärnu Port Arturi         

kaubanduskeskuses üheksandat korda õpilasfirmade laat. 41 

firmast oli kõige arvukamalt kauplemas Lõuna-Eesti, kokku 

15 firmat. Kaheksa Põlvamaalt ja kuus Võrumaalt. Kokku oli tulnud oma toodete ja teenustega kauplema 152 ettevõtlikku noort. Viie tunniga 

suudeti müüa 13798 krooni eest oma tooteid. 

Pärnu abilinnapea Annely Akkermann ütles oma tervitussõnavõtus, et ettevõtjaks hakkamine nõuab julgust ja ambitsioonikust ning ettevõtte 

ülesehitamiseks on vaja kümmet olulist isikuomadust: visadust, sihikindlust, süsteemsust, kohanemisvõimet, suhtlemisoskust, juhtimisoskust, 

vastutustundlikkust, pingetaluvust, ettenägelikkust ja viimaks ka õnne, usku, lootust, armastust. 

Laadal kaubeldi ehete, kinkekottide, õlilampide, kondiitripõllede, süüterooside, koerte väljaheite kotikeste ja mitmete teiste toodetega. Meie 

lähematest konkurentidest olid edukad Põlva KK õpilasfirma Kuuvalgus, kes oli turule toonud elektripirnidest valmistatud õlilambid ja Värska 

Gümnaasiumi õpilasfirma Vajalik, kes oli valinud väga eduka müügistrateegia. 

Ettevõtluskogemusega Pärnu abilinnapea lohutas õpilasfirmadega tegelevaid noori sõnadega: „Noored, ärge siis ehmuge, kui ettevõte ei     

käivitugi kiiresti, vaid vajab üha ja üha uut energiat. Kui ettevõte on kord käivitatud ja tegevjuhtkond paika saadud, on lootust dividende saada 

aastaid takkajärgi,“ 

Meie kooli esimene õpilasfirma KAMILI oli samuti oma toodetega kohal. Seekord küll auhinnalisele kohale ei tuldud, kuid õpilasfirma      

liikmed said esimese müügi- ja laadal osalemise kogemuse. 

 

Mõtteid osalejatelt: 

Mikko Kokkmaa:”Pärnus käik oli väga huvitav ja  

õpetlik. Kohtusin uute inimestega ja sain väga palju uusi 

sõbrannasid juurde. Sain teada kuidas toimib inimese 

mõtlemine ja mida peab olema hea müügimehe juures. 

Ilma rõõmsa meelete, hea suhtlemisoskusetta ja peale-

hakkamist pole mõtet müüma minna, kuna inimestele 

tuleb oma toode põhimõtteliselt pähemäärida. Sain teada 

et liigne viisakus ei ole hea ja et väike huumori        

tegemine tuleb ainult kasuks. Inimestele tuleb leida 

põhjus et nad su toodet ostaksid ja selleks peab ka olema 

hea fantaasia”. 

Karry Jallai: “Pärnus nägime väga paljusid teisi      

õpilasfirmasid ja nende tooteid. Samas nägime ka kuidas 

toimuvad sellised laadad ja kuidas on nendel laatadel 

müüa. Samuti nägime kuidas suures ostukeskuses    

käituvad müüjate vastu kohalikud inimesed, nt kas nad 

on positiivsed, negatiivsed, kuulavad pakkumisi ja juttu 

jne. 

Pärnu laadaga seoses õppisin ma nii mõndagi. Esiteks 

sain kogemuse müügist, kuidas tuleb suhelda, kuidas 

pakkuda oma tooteid ja kuidas käituda ning suhelda inimestega. 

Kuna see oli esimene kogemus selles valdkonnas, siis see muutis minu teadmisi päris palju. Ilmtingimata oli selle ürituse juures just parimaks 

tasuks kogemus, sest ilma kogemuseta ei ole aga tulemusi. 

Ühesõnaga olen mina selle üritusega väga rahul ja sooviksin ka tulevikus laatadel käia.” 

 

Ees ootavad uued väljakutsed. Juba 16. detsembril on ÕF KAMILI kooli jõululaadal ja 18. detsembril Raplas õpilafirmade laadal. 

 

Piret Viil, huvijuht 
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M EELEOLUKAS  KADRIKARNEVAL  
Kadripäev algas 1.- 4. klasside õpilastele karnevalihommikuga. Allpool väike pildiülevaade toimunud üritusest. 
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Pileteid saab osta eelmüügist (50.-EEK) huvijuhi käest 

LÄHIAJAL  TOIMUMAS  

7. detsember - 1.b ja 2.klass Karilatsi talurahva-

muuseumi tutvuma eri ajastute jõulukommetega. 

7. detsember - 9.a klass külastab Võru loomade 

varjupaika 

8. detsember - 10.c ja 11.c klass tutvumas Riigi-

kogu tööga 

9. detsember - loeng-vestlus Šveitsi noormehe Olaf 

Jäggy’ga 

9.-11. detsember - 7.b klass õppekäigul Alam-

Pedja looduskaitsealal Palupõhja looduskoolis 

15. detsember - jõulunänni konkurss 

16. detsember - kell 12-15 jõululaat 

17. detsember - 9a,b,c,d klasside õpilased Riigi-

kogus 

20.-22. detsember - veerandilõpu teemanädal 

“Loomad” 

21. detsember - kell 17-20 põhikooli jõuluõhtu 

aulas: näidend, mängud, tants 

22. detsember - kell 11.00 1. ja 2. klasside jõulu-

pidu vanematega aulas, hiljem klassides ja  

kell 13.00 3. ja 4. klasside jõulupidu vanematega 

aulas, hiljem klassides 

22. detsember - 9.-12. klasside jõulupidu Põlva 

Kultuuri– ja Huvikeskuses 

23. detsember - kell 9.30 Põlva Ühisgümnaasiumi 

jõuluaktus Põlva Kultuuri– ja Huvikeskuses  
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