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INFOLEHT
D I R E K TO R


TÄ NA B

maakondlikul matemaatikaolümpiaadil edukalt esinenud õpilasi:

Põlva maakonna koolide 7.-12. klasside matemaatikaolümpiaad toimus 14. jaanuaril Põlva Keskkoolis. Põlva ÜG õpilaste tulemused klasside arvestuses olid järgmised:
7. klass: Richard Kolsar III koht
8. klass: Liisi Kolpakov II koht, Mirjam Sarnit ja Maarja Villako jagasid 3.-4. kohta
9. klass: Jaanika Kopli 4. koht. 10. klass: Anne Serv I koht, Renno Pilberg II koht ja Jüri Palo III koht
11. klass: Andre Rõõmus I koht, Kätlin Protsin II koht ja Vladislav Mihnovitš III koht
12. klassid: Mikk Soha I koht, Kevin Amon II koht ja Margus Veeber III koht
Õpilasi valmistasid olümpiaadiks ette Viivi Ansi, Deivi Pundonen, Kaja Kilusk, Heli Piiri ja Tiiu Miina.



maakondlikul keemiaolümpiaadil edukalt esinenud õpilasi:

21. jaanuaril toimus Räpina Ühisgümnaasiumis Põlva maakonna koolide keemiaolümpiaad.
8. klass: Lembe Kullamaa 4. koht
9. klass: Jaanika Kopli 5. koht
10. klass: Anne Serv I koht, Andrus Rikken III koht
11. klass: Andre Rõõmus II koht
Õpetajad Inga Tiivoja, Õnnela Unt, Ene Veberson.



Põlva maakonna koolide 10.-12. klasside noormeeste korvpalli meistrivõistlustel edukalt esinenud õpilasi:

18. jaanuaril toimus Räpina Ühisgümnaasiumis Põlva maakonna koolide 10.-12. klasside noormeeste korvpalli meistrivõistlused. Põlva
Ühisgümnaasiumi võistkond saavutas II koha. Võistkonnas mängisid Taavi Hernits, Markus Käo, Tõnu Jõks, Rene Post, Henri Käo, Mait
Maiste, Alvar Tint, Otto Kietzer, Raiko Rudissaar. Kehalise kasvastuse õpetaja Vaelri Zlatin.

S U U S AV E E R A N D
Suusatundide ajad 6.-12. klassidele:
INTSIKURMUS esmaspäevast reedeni algusega kell
14.00, 15.00 ja 16.00.

L Ä H IA JA L

TO I M U M A S

27. jaanuar - Valdo Randpere loeng “Kas sellist Eestit me
tahtsime?”, kell 9.50-10.35 kooli aulas

MAMMASTES teisipäeval, neljapäeval algusega kell
17.00 ja 18.00.

28. jaanuar - füüsikaolümpiaad Põlva ÜG-s

Laupäeval algusega kell 11.00 ja 12.00.

28. jaanuar - 10.-12. klasside saksa keele olümpiaad Põlva KK-s

Libedat suuska!

28. jaanuar - 9.-12. klasside inglise keele olümpiaad Põlva ÜG-s
2. veebruar - 1.a ja 1.b klass Vanemuise teatris etendusel
“Ninasarvik Otto”
4. veebruar - kell 17.00 11. klasside Playback show kooli aulas
5. veebuar - 6.-12. klasside bioloogiaolümpiaad Räpina ÜG-s
9. veebruaril - 1.a ja 1.b klassi saja päeva pidu kooli aulas
10. veebruar - 1.a klassis Erastvere RMK loodusõppe

programm "Kas on linnukesel mure..?"
10. veebruar - 6.c klass Ilumetsa Meenikunno rabas
11. veebruaril - loodusteaduste olümpiaad Räpina ÜG-s
15.-16. veebruar - Põlva ÜG karikavõistlused saalijalgpallis
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L U G E M IS A A S TA L E

J O O N T A L L A T Õ M M AT E S

Sügisesel Põlva ÜG juubeliüritusel oma endise õpilasega kohtudes teatas ta: „Teate, õpetaja, ma loen. Ma olen avastanud enda jaoks raamatud.
Ma töötan Austraalias ja viibin pikki perioode Eestist eemal, aga vean kaasa ja lasen ka kodunt saata eestikeelseid raamatuid.” See noormees
luges gümnaasiumiastmes õppides heal juhul raamatu või kaks õppeaasta jooksul, õnnestus see siis meelitamise, antireklaami või suure
sunniga, südametunnistusele koputades. Sellest on möödas u 8 aastat.
Paar nädalat tagasi endise koolivennaga pikemalt vestlema jäädes rääkis ta muu hulgas sellest, kuidas ta on end leidnud, lugedes. Tervislikel
põhjustel oli ta sunnitud pikemat aega haiglavoodis veetma ja täitis pikad tunnid raamatutega. Mis siis, et alustas praegu väga populaarsete
elulooraamatutega, aga need tekitasid huvi enamat raamatukaane alla piiluda. Ta rõõmustas, et on avastanud endas hoopis uue külje – tõsiselt
polnud ta raamatuid kätte võtnud ligi 15 aastat.
Ma ei arva, et nende inimeste lugemiseni jõudmisel oli suur roll lugemisaastal, aga tõik, et raamatuteni jõudsid uuesti need, kellele lugemine
pole igapäevane tegevus, mõnikord on ülemäära nõudlikki, soojendab südant. Tegelikult täitus nende puhul üks lugemisaasta eesmärk:
tuletada meelde, et lugemine on nauding, mis annab nii elamusi kui teadmisi. Nendest vestlustest võis välja lugeda, et ilukirjanduslikud teosed
olid pannud neid elu ja maailma üle järele mõtlema, juhatanud neid uutele (ja loodetavasti parematele) radadele. Nad on kogunud uusi teadmisi
ajaloost, geograafiast ja paljudest muudest valdkondadest.
Põlva ÜG emakeeleõpetajad püüdsid nüüdseks juba möödunud lugemisaastat õpilaste tarvis erinevate ettevõtmistega rikastada. Nende seas oli
nii uusi kui juba tuttavaid, nii koolisiseseid kui maakondlikke üritusi. Teema-aastat alustasime jõuluvaheaja järel 3. õppeveerandi esimesel
nädalal, kui iga koolipäeva juhatasid sisse ning lugesid kooliraadio vahendusel erinevaid lugusid õpetajad, kes polnud emakeele ja kirjanduse
õpetajad (nt muusika-, füüsika-, ajalooõpetaja). Veebruar oli pühendatud armastuskirjandusele: õpilased lugesid põhikooli- ja gümnaasiumiastmes armastusluuletusi, -romaane ning panid teadmised proovile temaatilises viktoriinis. Ka valmistuti F. Tuglase ning R. Rohu nimelisteks
omaloomingukonkurssideks, kus saavutati väga häid tulemusi.
Märtsis podisesid emakeelepäeva tähistamiseks keelepajad, mida juhtisid Aile Vals, Heido Sinivee, Tiia Allas, Rivo Veski, Ahto Kaasik.
Õpilased panid oma eesti keele ja kirjanduse teadmisi proovile otsimismängus, kirjutasid koolieepost „Püüglane”, koostasid ning kujundasid
keeleteemalisi akrostihhone. PÜT (Põlva Ühisgümnaasiumi Teatrifestival) keskendus seekord huumoriteatrile. J. Liivi nimelisel maakondlikul
konkursil võtsid mõõtu etlejad. Aprillis jutustasid nii maakonna koolide kui PÜG-i õpilased H. C. Andersenile pühendatud muinasjutuvestjate
konkursil toredaid muinaslugusid. Põhikooli vanema astme õpilased kohtusid laste- ja noortekirjanik Aidi Vallikuga.
Septembris osalesid 11c ja 12c klasside õpilased B. Kangrole pühendatud lugemisaasta konverentsil Võrus, kuulasid ettekandeid ning kohtusid
erinevate kirjanikega (Leo Kunnas, Contra, Aidi Vallik, Rein Põder, Kauksi Ülle). September-oktoober möödus kooli almanahhi „Põlvepõllud”
koostamise tähe all ning nüüd on PÜG õpilaste viimase 5 aasta kirjatööde paremik koos koolieeposega „Püüglane” kaante vahel.
Novembris kohtusid 11c ja 12c klasside õpilased Põlva Keskraamatukogus noorkirjanikega: Ivar Sild, Peeter Helme, Mathura, Mihkel Kaevats
lugesid oma loomingut, lubasid kiigata nende maailma ning vestlesid kuulajatega erinevatel põnevatel teemadel. Kuu lõpus kogunesid
PÜG-sse ilulugejad üle terve Eesti, et võtta mõõtu etluskonkursil „Tahan sulle öelda”, mis seekord oli juubelihõnguline.
Et lugemisaastale väärikas punkt panna, kuulutasime novembris välja omaloominguliste raamatute võistluse. Osaleti enamasti klassiti,
koostades ühise raamatu. Nende seast võib leida nii luulekogumikke kui õuduslugusid, muinasjutte kui lugusid, mis on inspireeritud
võõrsõnadest. Et esitati ka hulk teiste autorite loomingu põhjal kokku seatud ning illustreeritud raamatuid, siis hindasime nende puhul eraldi
illustratsioone, kujunduse originaalsust ja kindlasti viitamist autoritele. Auhinnatud töid on võimalik lugeda-uudistada kooli raamatukogus.
Välja valitud tööde autoreid tunnustasime jõuluaktusel kultuuri- ja huvikeskuses.
Tänan kõiki, kes kooli lugemisaasta üritustesse panustasid, kas siis häid ideid välja pakkudes, korraldades, osaledes, ja tunnustan neid, kes
leidsid üles kas või ühe selle õige ja oma, sest nagu on kirjutanud Leelo Tungal:
„Raamatud on nagu inimesed –
ei midagi enamat!
Ei midagi rohkem elavat,
ei midagi surelikumat /…/
mõneta ei kujuta elu ettegi ,
mõni on kaunis, kuid ei kõneta /…/
mõne kohta ei oska muud öelda
kui õlgu kehitades nentida:
„Ega ta paha ju ole…”
Raamatud on nagu inimesed –
ilmaski ei saa kõigiga kohtuda,
aga varem või hiljem juhtub ette see oma ja õige…”

Annely Hindrikson
eesti keele ja kirjanduse õpetaja
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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A LG K L A S S ID E

O M A K U LTU U R IPÄ E V

Võru keele ja folklooriringi juhina tekkis mul mõte korraldada
just meil, maakonna suurimas koolis algklasside õpilastele
omakultuuripäev, mis väärtustaks ja tutvustaks esivanemate
kultuuripärandit elavas esituses.
Algselt Põlva linna pärimusaasta lõpetuseks planeeritud
omakultuuripäev lükkus jõuluootuse rutust tingituna taliharjapäevale (14. jaanuar). Seepärast oli väga kosutav maakonnalehest
lugeda, et pärimusaasta ei ole veel lõplikult otsi kinni sõlminud.
Omakultuuripäevale registreerus ühtekokku kuus kooli: Värska
Gümnaasium (õp Maret Vabarna), Orava Põhikool (õp Maaja
Glaser), Himmaste Algkool (õp Karin Simso), Põlva Keskkool
(õp Hele Aia), Mammaste Lasteaed-Algkool (õp Marju Lepasson)
ning võõrustajana Põlva ÜG (õp Hedvi Rebane ja ringijuht Helje
Põvvat).
Päev algas kooli sööklas, et vanade eestlaste kombe kohaselt
pudrulauas veidi keha kinnitada. Seejärel suunduti aulasse, kus
kõlas lõõtspillimuusika. Külalised said kavalehe, millel kirjas ka
esinemise järjekord.
Sissejuhatav võrukeelne sõnavõtt aitas tulijail esimesest võõristusest üle saada ning oligi aeg jääda kuulama-vaatama koolide etteasteid.
Omakultuuripäeva sisuks oli mineviku taaselustamine läbi rahvajuttude ja -naljade, kandle- ja lõõtspillilugude, võru ja setu keele, rahvatantsude, kohapärimuse ja ringmängude. Esinemiskavad olid terviklikud ja omanäolised, ei puudunud rekvisiidid ega rahvalik huumor.
Südantsoojendav oli näha-kuulda, kuidas ringijuhid ise eeslauljatena kaasa tegid ja sellega oma õpilastele tuge pakkusid.
Omakultuuripäev oli seda hinnatavam, et üles astus kaks rühma rahvatantsijaid.
Meie kooli esindasid 1.a klassi folklooriring lauluga „Mina lät`si Siidile“, 5.a klassi õpilane Kristo Kooskora võrukeelse luuletusega
„Laul Murist“ ja algklasside rahvatantsuring tantsuga „Oige ja vasemba“.
Pärast maakonna koolide etteasteid tulid lavale üllatusesinejad: humoorikas jutuvestja ja laulumängu vedaja õpetaja Urve Järg ning meie oma
kooli noored lõõtsapoisid Toomas Ojasaar ja Henrik Hinrikus, kes ise oma lugusid võru keeles kaasa laulsid.
Esikohti omakultuuripäeval ei jagatud, sest võitjateks osutusid kõik, kes olid oma rahvaliku kava õppimisega vaeva näinud. Tänukirja,
šokolaadi ning meenetega tunnustati aga kõiki kohale tulnud õpilasi ja juhendajaid.
Muusikaõpetaja Ulvi Perni eestvõttel tantsiti päeva lõpetuseks vanu eesti rahvatantse ja mängiti ringmänge. Õpetajad-ringijuhid said esmamuljeid üritusest jagada vestlusringis.
Loodan, et omakultuuripäevast sai iga osaleja ühe väikese killukese arusaamist, mis aitab mõista, kes me oleme ja kust me tuleme ning mis
peale igapäevaste õppetükkide meile veel oluline on.
Suur aitäh kõigile, kes maakonna esimese omakultuuripäeva õnnestumisele kaasa aitasid! Olgu siinkohal nimetatud õpetajad Ester Kalder,
Maili Kaupmees, Ulvi Pern, Anneli Kaasik, Urve Järg, lõõtsapoisid Toomas Ojasaar ja Henrik Hinrikus, 5. a klassi õpilane Kristo Kooskora,
kooli söökla töötajad ning ürituse toetajana Põlva ÜG juhtkond.
Õpetaja Hedvi Rebane
Fotod õpetaja Ester Kalder
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L U G E JA

MEELESPEA

 Olles Põlva Ühisgümnaasiumi õpilane või töötaja, olen selle

L U M E L I N NA E H IT U S

raamatukogu lugeja.

 Tulen raamatukokku lugema, raamatuid laenutama, koolitööd tegema ja infot otsima

 Minu jaoks on raamatukogu avatud

Põlva Avatud Noortekeskus ja
Põlva Kultuuri - ja Huvikeskus
kutsub lumelinna ehitama.
Laupäeval 29. jaanuaril,
kell 11.00 Intsikurmu parklas.
Vajalik eelregistreerimine:
ank@polvalv.ee või telefonil
5352 7527
Re g ist re e ru min e lõ pp e b
neljapäeval 27. jaanuaril

R A A M ATU KO G U

U U D IS E D

Koolile kingiti Lugemisaasta lõpetamise puhul raamat: Daniel
Pennac "Nagu romaan", Varrak, 2010.
D. Pennac s.1944 on menukas prantsuse romaanikirjanik, kelle
rahvusvaheliselt tuntuim teos on aga lugemisele pühendatud essee
"Nagu romaan". Endise kooli-õpetajana huvitab autorit küsimus,
miks on lugemine muutunud noorte seas eba-populaarseks ja
kuidas seda olukorda parandada. Ta leiab, et probleem
on pedagoogika kivistunud
arusaamades - lugemisest on
tehtud sundus, mitte nauding,
koolis ja kodus räägitakse
lugeja kohustustest, ent lugeja
õigused on jäänud tähelepanuta. Kuigi sisult tõsine, on
raamat kirjutatud löövalt ja
vaimukalt. Tegemist on
ü h t a e gu p e d a go o g i l i s e
lugemisõpetuse kui ka
liigutava kiitusega lugemise
vajalikkusele.
Tulge tutvuma!

E – R 8.00 – 16.00, lõunapaus 12.00-12.30
Toimetan raamatukogus tasa ja targu
 austan töist ja loomingulist õhkkonda: räägin ja liigun
raamatukogus vaikselt
 raamatukokku ei sisene välisriietes ja mustade jalanõudega
 raamatukogus ei söö ja ei joo, seda teen kooli sööklas
 ma ei tohi raamatut kaotada, rikkuda, määrida ja kaasa võtta
seda kirja panemata
 lugemissaalis saan kasutada kogu kirjandust, riiulilt võetud
raamatu või muu infoallika panen peale kasutamist samasse
kohta tagasi
 ma võin alati küsida abi raamatukogu töötaja käest
 jätan oma töökoha alati korda
Arvuti
 on ainult koolitööde tegemiseks ja selleks vajaliku info
kogumiseks
 arvuti- ja videomänge mängin kodus
 enne arvuti kasutamist panen oma nime kirja selleks ette
nähtud raamatusse, märkides sinna ka kasutamiseesmärgi
 tegutsen üksi ja austan teiste kasutajate privaatsust
 oma tööd saan salvestada V:/Dokuments/ kausta
 ainult õppetööks vajalikke materjale prindib raamatukogu
töötaja ja printimine on tasuline
 enne väljalogimist sulgen kõik enda poolt käivitatud
programmid. Väljalogimine töö lõpetamisel on kohustuslik
 pärast töö lõppu ei tohi arvutit elektrivoolust välja lülitada
 hoian arvutit ja selle juurde kuuluvat riistvara
 olles märganud riistvara kadumist, tõrkeid arvuti või
programmi käivitamisel, teatan kohe sellest raamatukogu
töötajale
 olen teadlik, et käesolevaid reegleid rikkudes kaotan õiguse
kasutada raamatukogu arvutit 2 kuu jooksul, korduvalt
reegleid eirates saan piiramatu ajaga keelu
Laenutamine
 raamatuid ja õppekirjandust laenutan koju raamatukogu
töötaja loal
 teatmeteoseid (entsüklopeediaid, sõnaraamatuid, teatmikke,
leksikone) ning ajalehti ja ajakirju, elektroonilisi teavikuid
koolist välja ei laenutata
 tagastan raamatu kahe nädala jooksul, vajadusel ka kiiremini
 võin tagastamise aega pikendada, kui seda raamatut ei vaja
teine lugeja
 uue raamatu laenutan alles siis, kui eelmised on tagastatud
 tagastan kõik laenutatud raamatud, ajakirjad ja õppekirjanduse õppeaasta lõpuks
Võtan teadmiseks
 raamatu või muu infoallika kaotamisel või rikkumisel tuleb
see asendada või hüvitada turuväärtuse kolmekordses
hinnas. Õpilase tekitatud kahju hüvitavad nende vanemad
 käesolevate reeglite korduval eiramisel võivad raamatukogu
töötajad keelata lugejal raamatukogu teenuste kasutamise
terveks õppeaastaks
Tiia Ojanurm
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