
 väga hea õppeedukuse ja eeskujuliku või hea käitumise eest 2010/2011. õa II veerandil järgmisi õpilasi: 

D IREKTOR  TÄNAB  

Nr 6 (30)            23. detsember 2010 

INFOLEHT 

 hea õppeedukuse ning eeskujuliku või hea käitumise eest 2010/2011. õa II veerandil järgmisi õpilasi: 

2. klass: Kenno Kallastu, India Maria Emilia Kiisler, Kristin 

Kivioja, Elisabeth Koor, Kristin Kooskora, Marten Külv,     

Johanna Laanoja, Rainer Leben, Sander Lõbu, Indra Liz 

Nemvalts, Anete Saar, Erko Vanahunt; 

3. klass: Robert Birnbaum, Kairiin Märtson, Sten Naruson, 

Robin Põvvat, Pamela Saarniit, Erki Sulg, Karoli Villako; 

4.a klass: Mark Robin Kalder, Karina Kaldvee, Gregor Kulla, 

Hanna Maria Laane, Liisbeth Michelson; 

4.b klass: Laura Nagel, Arned Parman, Märt Pilliroog, Grete 

Vahtra; 

 

5.a klass: Kristo Kooskora; 

5.b klass: Egert Aalde, Krister Vasser; 
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6.b klass: Mirjam Juhandi, Hanna-Katre Plato, Hanna Maria Rüütli, 
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8.a klass: Kirsika Berit Reino, Mirjam Sarnit, Maarja Villako; 

8.b klass: Liisi Kolpakov, Lembe Kullamaa. 

 

5.a klass: Dmitrijs Blohins, René-Kristjan Jüriöö, Karolin 

Krikunov, Karina Käo, Martti Lusti, Isabel Padumäe, Maik-Karl 

Pehk, Emma-Marie Pihlap, Kristin Protsin, Kelli Päkk, Andra 

Rahasepp, Jane Sabal; 

5.b klass: Annabel Hakmaa, Kristo Kannik, Karl Kivitar, Diana 

Linnas, Reimo-Taavi Lõbu, Tanel Marran, Antti Raaliste, Villu 

Serv, Esko Vanahunt; 

5.c klass: Annabel Jaamaste, Morris Jallai, Reigo Käis, Lota-Liisa 

Lehe, Triin Mägi, Mari-Mall Puksa, Ken Mikko Vahtra; 

6.a klass: Elerin Helde, Mihkel Kurvits, Iris Tähema; 

6.b klass: Rando Hinn, Kätlin Koosapoeg, Jakob Roots; 

6.c klass: Birgit Avistu, Keterli Jõõgre, Marleen Lõiv, Markus 

Pruus, Joonas Selgis, Karl Hillar Talgre, Martin Tint, Mauno 

Tälli, Peter Gabriel Änilane; 

7.a klass: Jürgen Adamson, Maris Kaine, Richard Kolsar, Jaan 

Koort, Mari-Liis Kõiv, Sirje Maria Lehestik, Taur Lillestik, Maris 

Lutsar, Ako Ojamets, Karin Orgulas, Janet Ostra, Sille Pragi, 

Crislyn Puik, Stella Rõbakov, Nalong-Norman Seeba,         

Natjan-Naatan Seeba, Katre Vares; 

7.b klass: Kärt Kamja, Hardi Põder, Silver Schmeiman, Katrin 

Toom, Birgit Vana; 

7.c klass: Helian Bleive, Roger Koosa, Reti Patrail, Grete Sikk, Anna 

Simga, Liisbeth Sütt; 

8.a klass: Lennart Heinoja, Kristin Kaha, Andree Laas, Marit Lusti, 

Pilleriin Masing, Maiken Mägi, Temari Nuuma, Karin Rosenberg, 

Roland Soosaar, Emily Stella Tintso, Elsbeth Tiisler; 

8.b klass: Karl-Erik Aavik, Herta Hiiend, Geio Illus, Hanna-Kaisa 

Jallai, Rait Kamber, Kristjan Luts, Kristel Nasari, Petra Nook, Birli 

Peterson, Siim Pragi, Pirke Prii, Kristi Raias, Janeli Rammo, Silja 

Savi, Lauri Tigasson; 

8.c klass: Karolin Kiudorv, Kelli Koor, Mariaana-Aleksandra 

Tereste; 

9.a klass: Eleriin Aalde, Anete Hütt, Karmen Kõlamets, Monica Sasi, 

Sten Soodla, Karmen Tigas, Eliis Vana; 

9.b klass: Mihkel Hakk, Jaanika Kopli, Maarja-Liis Karpson, Lennar 

Lehestik, Karlos Taaniel Lillemäe; 

9.c klass: Jürgen-Johannes Jüriöö, Kadri Petersell, Jessika Roger, 

Dora Uibo, Kaili Viira; 

9.d klass: Kadri Koor, Marianne Leotoots, Mari-Liis Ruuvet, Jorgen 

Rüütli, Inge-Marit Tigas, Betti Vals. 

 Põlva maakonna koolide geograafiaolümpiaadil edukalt esinenud õpilasi: 

7. klass: Liis Urman III koht, Karin Orgulas 4. koht, Getter Matto 7. koht 

8. klass: Lembe Kullamaa I koht, Lennart Heinoja 7. koht 

9. klass: Jaanika Kopli III koht, Kaili Viira 4. koht, Dora Uibo 6. koha 

Gümnaasium: Anne Serv I koht, Kaari Susi II koht, Rene Post III koht, Mikk Pihlap 6. koht 

Õpilasi juhendasid Krista Untera ja Katrin Savi. 

 Põlva maakonna koolide 6.-9. klasside poiste korvpalli meistrivõistlustel edukalt esinenud õpilasi: 

9. detsembril toimus Mesikäpa hallis Põlva maakonna koolide 6.-9. klasside poiste korvpalli meistrivõistlused. Põlva Ühisgümnaasiumi 

võistkond saavutas II koha. Võistkonnas mängisid: Siimo Tigasson, Ben-Ruuben Kaljuvee, Lennart Heinoja, Robert Palo, Oliver Jõgeva, 

Henri Hiiend, Mihkel Raudsepp, Arnis Alasild, Erki Kannik. Kehalise kasvatuse õpetaja Valeri Zlatin. 
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LAAGER  PALUPÕHJA  LOODUSKOOLIS  

Neljapäeval, 9. detsembril sõitsime bussiga Alam-Pedja loodus-

kaitsealale, kus asub Palupõhja looduskool. Läksime kolmeks 

päevaks looduslaagrisse, sest meie 7.b on loodusklass. Meiega 

koos oli torm Monika. 

Palupõhja looduskooli majas on kaks korrust. Esimese korruse 

toas said kõik ühiselt koos olla, seal toimusid mängud, õppimine 

ja muud tegevused. Teise korruse tuba oli hästi hubane ning seal 

sai omaette olla. Seintel olid kaunid seinamaalingud. Köök oli ka 

väga ilus ja kasulik, sest seal valmistasime kõik söögid. Isegi 

õues asuv kuivkäimla jättis hea mulje, see oli luksuslik ja      

küllaltki ökonoomne. Saime teada, mis tunne on talvel väli-

käimlat kasutada. Seal käies sai palju nalja. Käimlasse minnes 

võtsime lumelabida kaasa, et lume sisse rada teha, sest Monika 

oli raja kinni tuisanud. Kodus on radade kühveldamine raske, aga 

siin oli seda tore teha, sest klassikaaslased tulid appi. Lume-

labidaga sai lumesõda ka mängida! Põhiliselt oli lumelabidat 

vaja selleks, et liigelda saaks.  

Lõkke tegemiseks pidime minema püstkotta, sest õues oli     

tuuline. Vahepeal läks elekter ära, siis toimus kõik laternate ja 

küünalde valgel. Ilma elektrita oli hubane, nagu tõeline maaelu 

oli siis. Huvitav kogemus!  

Saun asus majast umbes 300 meetri kaugusel. Otto möllas kaks tundi kühvliga ja tegi lume sisse saunatee valmis. See oli hea füüsiline töö! 

Kambaga sauna kütmine oli lahe tegevus. Saunaskäik oli väga mõnus ja lõbus. Laval hakkas meil nii kuum, et pidime lumehange hüppama.  

Puukuurini pidime ka raja kühveldama, sest sealt oli vaja küttepuid tassida. Poisid kütsid korralikult ahju ja pliiti. Külm meil küll ei hakanud. 

Jõime palju teed ka. Igaühel oli teetassi küljes nimeline pesunäpp, et ei peaks pidevalt oma teetassi pesema. 

Söögi tegemisega saime hästi hakkama, sest õpetajad andsid meile kõik vajaliku ette. Nõude pesemine oli ka kerge töö, sest soe vesi oli     

olemas. Köögi reeglid olid seina peale kleebitud, et kõik tegutseksid köögis õigesti. Vett ei tohi raisata ja prügi tuleb sorteerida! Prügi        

sorteerimine oli lihtne, sest iga prügikasti peale oli kirjutatud, mida sinna tohtis panna.  

Alam-Pedja looduskaitsealal on väga hõre inimasustus ja seepärast meeldib seal elada loomadel, näiteks karudel, ilvestel ja huntidel.        

Alam-Pedja looduskaitseala vapiloom on hunt. Huntide kohta saime palju teadmisi. Ajaloost on teada, et hundid on murdnud inimesi, eriti 

naisi. Tänapäeval hundid inimesi ei murra. Hundid elavad karjadena, liikudes astuvad nad üksteise jälgedesse. Meie kõndisime ka lume sees nii 

nagu hundikari. Hundid on kiskjad, kes suudavad üheskoos põdra maha murda, aga mustadeks päevadeks varuvad “lihakonserve”. Jooksuajal 

võivad nad paarituda koertega. Voolisime endale savist hundi kujusid, aga ka muid loomi ja kaelaehteid.  

Lugesime üheskoos Aldo Leopoldi esseed “Mõeldes nagu mägi”. Sellest loost jäi meelde, et hundid on väga vajalikud. Kui inimene laseks kõik 

hundid maha, siis hävitaksid metskitsed ja hirved taimestiku ja see põhjustaks palju muret. Huntide ja mägede vahel on nii palju saladusi! Kui 

hunt sureb, siis saab mägi haiget. Ka inimene peaks mõtlema nagu mägi. 

Looduskooli õunapuu all olid metssead tuhnimas käinud. Järgnesime neile jälgi mööda. Kui jõudsime kuusemetsa alla, pidime vaikselt hiilima. 

Nägime, kuidas metssead meie eest ära jooksid. Need olid nii nunnud sead! Metssead on suured ja väga arukad, nad oskavad endale kuuskede 

alla hea ja mugava pesa teha. Pesas oli tunda sigade haisu.  

Loomadest rääkis meile metsamees Vahur Sepp. Ta on väga huvitav mees, kes teadis loomade 

kohta kõike ja õpetas meile ka oma tarkusi. Ta näitas meile metsloomade nahku, tegutsemisjälgi, 

koljusid ja ekskremente. Eriti huvitav oli oma käega katsuda erinevate loomade kasukaid. Liha- või 

segatoiduliste loomade väljaheiteid ei tohi mingil juhul puutuda! Metsamees tegi põneva viktoriini. 

Meie metsatargaks sai Laura.  

Kalatunnis uurisime me soomuseid binokulaari abiga. Kala soomuse järgi saab teada tema vanust. 

Meile näidati kalapüügivahendeid ja me määrasime kalu määraja järgi. Määramine võtab palju 

aega, sest seda tuleb teha järk-järgult. Pärast puhastas Silver karpkala ära ja me saime seda       

küpsetada. Kala osutus maitsvaks.  

Palupõhja looduskooli lähedal voolab Suur Emajõgi, mis on tõeliselt suur. Ta paistis rohkem nagu 

järve moodi. Jääd ei olnud jõe peal ja see pani imestama. Emajõe ääres on luhad, kus praegu on 

palju lund. Remmelgad kasvasid peaaegu vees ja kaldal oli roostik. Kui luht kinni kasvaks, siis 

kaoks paljude elusolendite elupaik.  

Looduses matkates tundsime head värske õhu lõhna. Lõbus oli lumes möllata! Lumi oli hästi paks 

ja see vaikus metsaserval …  

Laagris olles õppisime üksteist paremini tundma. Meie klass on palju toredam kui me varem arvata 

oskasime. Meie klass on väga lõbus ja ülemeelik. Me saame üksteisega hästi läbi ja meile meeldib 

üheskoos aega veeta ja tegutseda. Selgus, et päriselus, ilma koolistressita, on meie klassi õpilased 

palju toredamad kui koolis. 

Kui me laagri lõpus tunnistused kätte saime, oli uhke ja hea tunne, et olime rohkem teadmisi juurde saanud. Tundsime, et ei tahagi Palupõhjalt 

ära minna. Enamus meist tahaksid sinna tagasi minna. Näiteks kevadel, kui kõik õitseb ja loomi on rohkesti liikvel ning Emajões on suurvesi. 

Tagasi võiks minna ka talvel, sest siis on Palupõhjal palju tegemist! 

Täname Keskkonnainvesteeringute Keskust, Eestimaa Looduse Fondi ja Tartu Keskkonnahariduse Keskust, et meie looduslaager sai toimuda! 

Täname ka Puhja ja Laeva valdasid, kes metsatee lumest lahti ajasid, et me Palupõhjalt Põlvasse tagasi saime sõita. 

7.b klassi õpilased 

mailto:info@polvayg.edu.ee
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9.A  KLASS  KODUTU TE  LOOMADE  VARJUPAIGAS  

Tegime parajasti plaane klassi jõuluõhtuks, kui Monica tuli lagedale vahva mõttega pidada 

seekordsed jõulud kodutute loomadega nende varjupaigas. 

Juba 7.detsembril olime mugavas mikrobussis ja Võru loomade varjupaika teel. Kaasa       

võtsime oma jõulupakkideks mõeldud annetusraha ja maitsvad „krõbinad”. Seal ootas meid 

juba juhataja, kes tegi lühikese ülevaate sealsest elu-olust. 

Loomad varjupaika on sattunud väga erineval viisil. Mõnel on peremees surnud, mõni      

eksinud, osa omanikelt halva kohtlemise tõttu ära võetud ja isegi hüljatud endisi lemmikuid. 

Varjupaika aitab rahastada kohalik omavalitsus. Esimesel päeval lähevad toodud/leitud     

loomad karantiini, kus tehakse „paradiisi“ vaktsiin. Nii nimetavad varjupaiga töötajad naljata-

des parasiitide vastu rohtude andmist. Seal oli nii kasse kui koeri. Koertel on kõigil            

kahekambrilised eramud. Kassid elasid kassimajades mitmekesi koos, kus igal oma pesa.   

Kiisudel oli võimalus valida, kas viibida ruumis või hüpata poikvel akna kaudu õue 

(võrgustatud alale). 

Kuigi mõneti oli varjupaiga loomadest kahju, on selge, et seal on neil siiski turvaline olla-kõht 

täis, katus pea kohal, arstiabi saadaval ja sõpru 

küllaga. 

Eriti armsad oli kaks koerakutsikat, kes    

pakatasid energiast ja tahtsid meie kõikidega 

mängida. Üks neist reisib peagi Soome ja ka 

teist on juba soovimas käidud. Tasapisi pidi 

iga loom varjupaigast endale uue kodu ja peremehe leidma. 

Varjupaigast saab soovija endale koera 500 krooni eest - nii palju on läinud maksma koerale 

tehtud vaktsiinid. Kass või kassipoeg loovutatakse 200 krooni eest. Helista numbril 5340 4223, 

lepi kokku ja võid ka ühe loomakese elu kenamaks muuta ning kuna loomad vaktsineeritud, 

pole haiguste pärast vaja muretseda. Kui aga elamine väike ja looma ei saa võtta, saab alati 

pakkuda muud abi. 

Kuna tegu oli heategevusüritusega, saime ka bussifirmalt soodustust. Omapoolse toetus-

pakikese andis kaasa saksa keele õpetaja Maive Zolgo. 

On vist jah nii, et vahel on andmisrõõm suurem saamisest. 

Karmen Tigas ja Leho-Lerner Lehis 9.a klassist 

mailto:info@polvayg.edu.ee
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Euroopa Komisjoni esindus Eestis, Tartu Keskkonnahariduse Keskus ja SA Archimedes korraldasid 

elurikkuse võistlusmängu "Meie oma kaitseala". Otsustasime õpetaja soovitusel sellest võistlus-

mängust osa võtta. Saime kokku neljaliikmelise võistkonna, millega alustasime uurimistööd.  

Valisime kaitstavaks looduse objektiks vana tamme, mis asub Hurda pargis. Vaatlesime ja         

määrasime puul elavaid samblaid, samblikke, seeni, lülijalgseid ja linde. Mõõtsime erinevate    

meetoditega puu kõrgust ja ümbermõõtu ja tegime kõigest pilte. Kogutud informatsioonist panime 

kokku jutu ja esitluse ning saatsime võistluse züriile hindamiseks. 

Võistlusmängu pidulik tunnustamisüritus toimus 10. detsembril Tartus Toomemäel TÜ ajaloo  

muuseumi valges saalis. Sinna olid kokku kutsutud võistlusel osalenud noored bioloogiahuvilised 

üle kogu Eesti. Selgus, et meie töö oli teiste seast välja valitud ning see tähendas, et pidime seda 

esitlema. See oli väga huvitav kogemus. Pärast pakuti ka suupisteid ning kingiti erinevaid auhindu. 

Meie võistkond sai eripreemia kõige mängulisema töö eest. Ühtlasi pääsesime edasi teise vooru, 

mis toimub 2011. aasta juunikuus.  

 

Karl-Erik ja Karl Peter 8.B klassist  

JÕULUSOKU  KÜLASKÄIK  
14. detsembril toimus Põlva Ühisgümnaasiumis Eesti Rahvapärimuse Kooli       

jõuluprogramm. Lapsi õpetasid ning nendega koos mängisid, laulsid, meisterdasid, 

näitlesid Terje Puistaja ja Liisa Maasik. 

Jõuluprogramm toimus kolmele erinevale grupile. Kõigepealt said erinevatest     

jõuludega soetud toimngutest osa 4.a ja 4.b klassi õpilased koos klassijuhatajatega.  

Teises grupis olid 9. ja 10. klasside õpilased, kes said osa lustlikust ja väga         

mänguderohkest programmist: vanad head pähklimängud, passi- ja kingsepamäng, 

kodukäijamäng,  vanaemamäng, tarksikk, pimesokk, jõulusoku laksutamine,       

rebaselõks jpm.  

“Jõuluaja meistritoas” said osa õpilasesinduse liikmed. Meisterdati jõulukingsepp, 

valmistati jõuluingel, jõulurebane, küünal jne. 

Oli väga teguderohke ja lustlik päev! 

 

 

VÕISTLUSMÄNG   

“MEIE  OMA  KAITSEALA”  

mailto:info@polvayg.edu.ee
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UNESCO Ü HENDKOOLIDE  VÕRGUSTIK  
UNESCO on ÜRO Hariduse, Teaduse ja Kultuuri  Organisatsioon (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization), mis 

püüab kaasa aidata rahu ja julgeoleku tagamisele maailmas, edendades rahvusvahelist koostööd. Hariduse valdkonnas on Eestis hetkel üheks 

oluliseks teemaks UNESCO Ühendkoolide võrgustiku loomine. Mujal maailmas sai UNESCO Ühendkoolide projekt alguse 1953. aastal ja 

tänaseks kuulub võrgustikku juba üle 8500 kooli 176 riigist. 

23. oktoobril toimus Kumu kunstimuuseumis UNESCO Ühendkooliks pürgivate koolide kohtumine. Kohale olid tulnud rohkem kui 20 kooli 

esindajad, kes tutvustasid oma kodukoolide tegevusi UNESCO põhimõtete valguses. Alljärgnevalt toon etteantud teemade kaupa tehtud valiku 

meie kooli tegevustest, millega toetame UNESCO põhiväärtusi. 

Teema maailma valupunktid ja ÜRO roll nende lahendamisel kohaselt toimus meie koolis I veerandi lõpus teemanädal “Vaesus”,          

osaletakse “Sotsiaalse õigluse projektis” ja kasutatakse erinevates õppetundides maailmahariduse materjale portaalist www.maailmakool.ee 

Teema inimõigused, demokraatia ja sallivus kohaselt tähistati novembris kodanikupäeva ning kevadisel projektinädalal on ees ootamas veel 

mitmed põnevad tegevused, näiteks inimõiguste ja demokraatia teemalised õpitoad koos erinevate külalistega. Külalisesinejaid on oodata   

kõnelema ka arengukoostöö ja humanitaarabi teemadel. 

Teemaga kultuuridevaheline õppimine ja mõistmine haakuvad “Eesti-Afganistani sõpruskoolide projekti” tegevused ning Afganistani    

sõpruskoole omavate koolide kohtumine, samuti noortevahetusprojekti “The Ecological Footprints” ja 

“Comenius” projekti kohtumised. IV õppeveerandi lõpus teeme teoks teemanädala “Kauged maad”. 

Teema keskkond ja jätkusuutlik areng kohaselt on meil gümnaasiumis võimalik õppida õppeaineid “Globaliseeruv maailm” ja “Praktiline 

loodus”, põhikooli loodusklasside õpilased saavad tunniväliselt osa võtta erinevatest  

õppepäevadest, -retkedest ja -laagritest. Loodetavasti saab III õppeveerandi lõpus teoks teemanädal “See imeline vesi” ning IV õppeveerandi 

lõpus taaskord õpilaskonverents “Õppimine läbi looduse”. Õpilastel on võimalus kaasa lüüa erinevatel võistlustel ning projektitegevuses,   

näiteks projektides “Tere, kevad!” ja “The Baltic Sea Project” (BSP). Neist viimane tegutseb UNESCO egiidi all.  

UNESCO Ühendkooli kuulumine annab koolirahvale võimalusi nii rahvuslikuks kui rahvusvaheliseks koostööks. Kumu kunstimuuseumis 

toimunud kohtumisel planeeriti ühendkooli pürgijate ühistegevusi. Õpilastele mõeldud tegevustest on tänaseks käivitunud koolidevahelise 

ÜRO tippkohtumise simultsiooni ja teaduskonverentsi korraldamine. Meie kooli õpilased soovivad kaasa lüüa mõlemas ürituses. Täiendavat 

infot võib leida kodulehelt www.unesco.ee (→ programmid → haridus). 

Põlva Ühisgümnaasiumi vastuvõtmine UNESCO Ühendkoolide väärikasse perre otsustatakse pärast 1-2 aastast aktiivset osalemist võrgustiku 

tegevuses. Ettepaneku rahvusvaheliseks akrediteerimiseks peavad tegema Eesti UNESCO koolide rahvuslik koordinaator ja BSP koolide    

koordinaator. Soov ja tegutsemine selle soovi täitumise nimel peab tulema meie poolt. 

Urve Lehestik 

Täname jõulukaartide tegijaid:  Rene-Kristjan Jüriöö, Georg Koorm, Kristo Kooskora, Karolin Krikunov, Karina Käo, Greete Käsi, Grete Lõiv, 

Kristi Ojatamm,  Egert Aalde, Annabel Hakmaa, Kristo Kannik, Kristofer Kiudorv, Karl Kivitar, Heigo Kuldmets, Ave-Lii Laas, Andra 

Lammertson, Diana Linnas, Reimo-Taavi Lõbu, Liisi Anete Mark, Jürgen Adamson, Daniel Hakk, Kerli Kaine, Richard Kolsar, Jaan Koort, 

Janar Kopli, Mari-Liis Kõiv, Marge Käis, Hanna Lattik, Sirje Maria Lehestik, Taur Lillestik, Maris Lutsar, Kristiina Aid, Mariann Altmäe, 

Helian Bleive, Roger Koosa, Kaira Kurvits, Siim Lääniste. 

Alloleva kooli jõulukaardi on joonistanud Jürgen Adamson. 

mailto:info@polvayg.edu.ee
http://www.maailmakool.ee/
http://www.unesco.ee/

