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D I R E K TO R


TÄ NA B

maakondlikul emakeele olümpiaadil edukalt esinenud õpilasi:

Põlva maakonna koolide 5.-12. klasside emakeele olümpiaad toimus 22. jaanuaril Põlva Ühisgümnaasiumis. Põlva ÜG õpilaste tulemused
klasside arvestuses olid järgmised:
5. klass: Triin Mirjam Tark I koht, Kristo Kooskora 5. koht;
7. klass: Marge Käis I koht, Helian Bleive II koht, Katrin Toom 4. koht, Katre Vares 5. koht;
8. klass: Mirjam Sarnit II koht, Pirke Prii III koht, Karolin Kiudorv 4. koht, Lembe Kullamaa 5. koht;
9. klass: Karlos Taaniel Lillemäe III koht, Helen Pentsa 4.-5. koht, Jürgen-Johannes Jüriöö 6. koht;
10. klass: Anne Serv 4. koht, Eva Tasso 5. koht;
11. klass: Juta Kruusmäe I koht, Hedy Liin II koht, Daiva Soodla III koht;
12. klass: Silina Suvi I koht, Hanna Rein II koht, Reilika Mägi III koht.
Õpilasi valmistasid olümpiaadiks ette Merle Pintson, Viive Rätsep, Annely Hindrikson, Maia Punak, Lea Parder.



maakondlikul füüsikaolümpiaadil edukalt esinenud õpilasi:

28. jaanuaril toimus Põlva Ühisgümnaasiumis Põlva maakonna koolide füüsikaolümpiaad. Meie kooli edukamad õpilased olid:
8. klass: Maarja Villako 6. koht;
9. klass: Karlos Taaniel Lillemäe 2.-3. koht;
10. klass: Anne Serv I koht, Lumileid Hälvin II koht, Renno Pilberg III koht;
11. klass: Henry Kukk III koht, Kristen Klaos 4. koht;
12. klass: Mikk Soha I koht, Margus Veeber II koht.
Õpetaja Jaak Kepp.



10.-12. klasside inglise keele olümpiaadil edukalt esinenud õpilasi:

28. jaanuaril toimus Põlva Ühisgümnaasiumis üleriigilise inglise keele 10.-12. klasside inglise keele olümpiaadi piirkonnavoor.
Andre Rõõmus jagas II-III kohta, Elisabeth Prangel sai 4. koha, Kati Vaino 5.-6. koha.
Õpilasi juhendasid Anne Truupõld, Ülle Sarapik, Siiri Joosep.



saksa keele olümpiaadil edukalt esinenud õpilasi:

28. jaanuaril toimus Põlva Ühisgümnaasiumis üleriigilise koolinoorte saksa keele olümpiaadi piirkonnavoor.
Evelina Nuusberg (10.c klass) saavutas I koha, Helen Kure (12.a) jäi jagama II-III kohta, Veronica Ööbik (10.b) sai 4. koha ja Sander
Rikken (11.a) 5. koha.
Õpilasi juhendasid Kersti Seeba ja Raili Kallavus.



bioloogia olümpiaadil edukalt esinenud õpilasi:

Bioloogiaolümpiaadi piirkonnavoorul saavutasid häid tulemusi järgmise Põlva ÜG õpilased:
8. klass: Lembe Kullamaa I koht
11. klass: Andre Rõõmus II koht, Kätlin Protsin III koht, Vladilav
9. klass: Lennar Lehestik III koht, Kaili Viira 5. koht
Mihnovitš 4. koht
12. klass: Mikk Pihlap I koht, Eliisa Seedre III koht
Õpilasi juhendasid Urve Lehestik ja Maie Karakatš.



Põlva maakonna koolide algklasside võistlusel TÄHELEPANU, START! edukalt osalenud õpilasi:

28. jaanuaril toimus Räpinas Põlva maakonna koolide algklasside võistlus TÄHELEPANU, START!, kus Põlva Ühisgümnassium saavutas
III koha. Võistkonda kuulusid Erko Vanahunt, Sander Lõbu, Rainer Leben, Johanna Laanoja, Kristiin Kalle, Kristin Kooskora, Karol-Ari
Krimses, Sten Naruson, Kaimar Pihlapuu, Kairiin Märtson, Karoli Villako, Marken Järv, Markus Mikk, Kertu Laanoja, Marilin Lauk, Grete
Aust, Esko Vanahunt, Egert Aalde, Reimo-Taavi Lõbu, Ave-Lii Laas, Karolin Krikunov. Õpetaja Elina Pähn.



Põlva maakonna koolide 4.-6. klasside võrkpalli miniliigal edukalt osalenud õpilasi:

3. veebruaril toimus Oraval Põlva maakonna koolide 4.-6. klasside võrkpalli miniliiga. Põlva Ühisgümnaasiumi võistkond saavutas I koha.
Võistkonda kuulusid Hanna-Katre Plato, Emma Marie Pihlap, Johanna Rüütli, Kätlin Koosapoeg, Hanna-Maria Rüütli, Laura Nagel. Treener Ingrid Mandel.
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K U IDA S

ME

T IL S I

L A S T E KO D U S K Ä I S I M E . . .

Et kõik ausalt ära rääkida, tuleb alustada algusest. Nimelt otsustasid 9.c ja
9.d klass jõuludeks loosipakke mitte teha ning selle asemel teha head
neile, kes seda tõesti vajavad. Kui eelmisel aastal sai toetatud kasside ja
koerte varjupaika, siis sel aastal koguti raha Tilsi lastekodu jaoks.
Kogutud raha eest osteti kelgud, mida lastekodus minevat kõige enam
vaja. Lisaks küpsetati kooke ja küpsiseid, mis pühade aega eriti kenasti
sobisid.
23. detsembril pärast aktust sõitsidki õpilased Tilsi lastekodusse, et
kelgud üle anda ja lastega koos mängida ning juttu ajada. Tilsi lastekodus
said õpilased tutvuda lastekodu laste elamistingimuste ja olmega.
Lastekodu lapsed võtsid külalised kiirelt omaks ning pugesid neile sülle
või võtsid käest kinni, et näidata küllatulnuile oma tuba ja asju.
Silma hakkas see, et tänapäeval lastekodu laste elamistingimused on väga
head ning et neile pakutakse palju erinevaid tegevusi ja üritusi, mis
sisustavad vaba aega. Kasvatajate sõnul muudab see nende
kasvandikke mõnikord liiga mugavaks, sest elu lastekodus on
nagu elu pansionaadis, kus ise palju pingutama ja vaeva nägema
ei pea. Hiljem oma elu alustades ja reaalse eluga kokku puutudes
on paljud suurtes raskusest, et enda ja eluga ise toime tulla.
Kahjuks on Tilsi lastekodus ka neid lapsi, kelle vanemad ise on
olnud selle sama lastekodu lapsed, kuid kes pole tulnud toime
oma vanemlike kohustuste täitmisega. Hoolivust ja hellust
kahjuks osta ei saa. Lastekodu lastega saab käia mängimas ja
kohtumas, kui sellest ette teatada ning lastekodu lapsi saab võtta
koju nädalavahetusteks ning koolivaheaegadeks ning pakkuda
neile võimalust olla osa tavaperest.
Pärast koosistumist toimus ühine kelgutamine, mis pakkus
kõigile rõõmu ja oli nii mitmelegi selle talve esimene liug.
Piret Tänav, 9.c klassijuhataja

H U V ITAV

KO H TU M IN E

Teisipäeval, 8.veebruaril ootas 2.klassi õpilasi üllatus.
Majandusõpetuse raames oli külla tulnud Hanna Lora
isa hr Tarmo Traagel. Ta rääkis oma tööst. Õpilased
tutvusid firmajuhi tegemistega ning said uusi teadmisi
rauast esemete valmistamisest. Allpool õpilaste
kokkuvõte kohtumisest.
Firmajuht hoolitseb, et töötajatel oleks töövahendid
olemas. Ta peab tööülesanded jagama, tooteid välja
mõtlema. Üksi on seda keeruline teha. Meeskonnatöö
on oluline. Selleks et kõik hästi sujuks, on vaja
koolitustel käia.
Rauda saadakse maa seest rauamaagist. Seda peab
tules sulatama. Põlvas seda ei tehta. Isegi Eestis ei
tehta. Meie maale tuuakse raud laevade või rongidega.
Firma tellib vajaliku koguse. Raud on raske. Selle
vedamiseks on vaja suuri masinaid.
Kuna toodetakse ka suuremaid asju, siis on vaja suurt
hoonet ja kraanat asjade tõstmiseks.
Firma toodab ka prügikaste. Küll on kurb, kui mõni
prügikast põlema pannakse! Siis peavad töötajad aega
ja materjali kulutama selle parandamiseks ning ei saa
sel ajal midagi uut valmistada.
Hea juht hoolitseb ka selle eest, et töötajad puhata saavad. Siis jaksavad nad paremini tööd teha.
Kohtumine oli põnev. Täname Hanna Lora isa!
2. klassi õpilaste mõtted kogus kokku õpetaja Ester Kalder
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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V Õ IM A LU S Ü H IS KO N NA Õ P E T U S E Õ P P IM I S E K S

Detsembrikuus õpitakse ühiskonnaõpetuse aine raames ühiskonna valitsemist ja juhtimist puudutavaid teemasid. Seetõttu on juba traditsiooniks
saanud, et tunnid toimuvad tavapärasest klassiruumist väljas.
Nii 9. kui ka 12. klassid külastasid seetõttu Põlva kohtumaja, kus mängiti läbi näidiskohtuistungid. Sel aastal vajasid lahendamist nii mõrvad
kui ka tüli elatisraha maksmise pärast. Lisaks selle külastati ka Põlva Linnavalitsust, kus tutvuti ametnike tööga ning vestledi linnapea Tarmo
Tammega. 12. klassid käisid sel aastal Põlva Maavalitsuses, kus toimusid kohtumised maavanem Priit Sibulaga ning arutleti Põlvamaa tuleviku
üle.
17. detsembril külastas bussitäis 9. klasse aga Riigikogu ja Stenbocki maja Tallinnas, kus oli võimalik kinnistada oma teadmisi seadusandliku
ja täidesaatva võimu kohta ning ise istuda nii Riigikogu saalis ajakirjanike rõdul kui valitsuse tööruumides ministri kohtadel.
Piret Tänav, ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja

A I E S E C — H Ü P P E L AU D

N O O RTE L E !

Tulevane tudeng? Ülikooliplaanid juba tehtud? Oled mõelnud, mida hakata peale oma vaba ajaga, et tudengielu ikka meeldejääv oleks?
Paljud äsja ülikooli astunud rebased avastavad ühtäkki, et neil on gümnaasiumiga võrreldes tunduvalt rohkem vaba aega, sest loengute ja seminaride süsteem on tunduvalt paindlikum kui varasemast sisseharjunud koolikord. Alati on võimalus osa võtta mõnest treeningust või minna
tööle... või teha kõike mõistlikus mahus ja ühineda AIESECiga.
Ilmselt on AIESEC Sinu jaoks mitte midagi ütlev tähekombinatsioon. Kuid ligi 60 000 noore jaoks on see üks lahutamatu osa elust. Kui
AIESECi tutvustatakse, öeldakse enamasti, et see on organisatsioon, mis tegeleb praktikavahetusega ning pakub noortele juhtimiskogemust.
Nii ongi, kuid sisimas on see midagi palju enamat.
AIESEC on organisatsioon, kuhu kogunevad aktiivsed, teotahtelised ja võimekad noored. See on ideaalne koht, kus ennast proovile panna.
AIESECiga on Sul võimalus osaleda erinevates projektides, juhtida meeskonda või koguni tervet AIESECi, millel on kokku 110 liikmesriiki.
Kõik AIESECi liikmed ja ka teised tudengid saavad AIESECi kaudu reisida ja töötada teises kultuuris. Kõigil on võimalik 10 000 praktikapakkumise hulgast leida endale sobiv ning samal ajal on nii Sinu koduriigi kui ka sihtriigi AIESECarid sulle kõiges toeks (otsivad kodu, tutvustavad riiki jne).
Kas minna paariks kuuks Indiasse või aastaks Saksamaale? Praktika pikkuse ja koha saab igaüks ise valida.
Kui Sa oled huvitatud juhtimiskogemusest, enda arendamisest, välismaal praktiseerimisest, kasulikest ja rahvusvahelistest tutvustest, teiste
noorte aitamisest, pidutsemisest, siis on kõige õigem koht just AIESEC!
Lisainformatsiooni saamiseks vaata www.aiesec.ee ja www.facebook.com/AIESECTartu.
Põlva Ühisgümnaasium, Kesk 25, Põlva 63308, www.polvayg.edu.ee
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E RIPREEMIA

VABARIIKLIKULT
ETLUSKONKURSILT

Seekordne õpilasetlejate riigikonkurss toimus 11. veebruaril
Ida-Virumaal Jõhvi Kontserdimaja kammersaalis.Väga tihedas
konkurentsis võtsid mõõtu ligi 40 õpilast Saare-, Võru-, Põlva-,
Tartu-, Harju-, Jõgeva-, Ida- ja Lääne-Virumaalt, Tartust ning
Tallinnast. Põlva ÜG-st osalesid Reilika Mägi (12.a) ning Eleriin
Käo (8.c), kes võitis omas vanusegrupis eripreemia.
Õpilaste repertuaari kuulusid luule ja proosapalad nii eesti kui
välisautoritelt, noorkirjanikelt kui klassikutelt, eteldi nii eesti kui
vene keeles. Kui 4.-6. klassi õpilased tegid vapralt ja armsalt oma
esimesi samme luule- ning proosatekstide lugemisel ja tõlgendamisel, siis põhikooli vanema astme õpilaste seas võis kuulda mitmeid
huvitavaid ning oma-näolisi esitusi. Gümnaasiuminoorte konkurents
oli aga eriti tihe, tekstid põnevad ning suurepäraseid esitusi
hulgaliselt. Igaühel kujunesid oma lemmikud. Ei kadestanud žüriid,
kes parimad pidi välja valima.
Žürii sõnul sai määravaks valitud tekstide eriilmelisus, kontrastsus,
teksti mõistmine, tunnetamine ja kuulaja oma mõtetele ruumi
andmine, kontakt publikuga, hea diktsioon, intonatsioon, tempo. Ei
soositud teatraalseid, üliemotsionaalseid esitusi, mis peaksid
kuuluma teatrisse, juhiti tähelepanu, et abivahendite kasutamine
võib viia kuulaja tähelepanu lugejalt eemale, muutuda asjaks
iseenesest. Õpilasi hinnati 3 vanusegrupis 4.-12. klassini. Žürii
(Maret Oomer - Harrastusteatrite Liidu liige, Urmas Lennuk näitekirjanik ja dramaturg, Velvo Väli - Rakvere teatri näitleja)
otsustas välja anda igas vanusegrupis 4 auhinnalist kohta: eripreemia, I-II koha ning laureaaditiitli. Kõiki etlejaid ning nende
juhendajaid tunnustati šokolaadi ning meenega, pika ja väsitava
võistluspäeva lõpus ootas konkursil osalenuid suur uhke tort.

T A LV IS E

LO O D U S E S A L A D U S I
AVA S TA M A S

Neljapäeval, 10. veebruaril sõitsid 1.b klassi õpilased bussiga
Kiidjärvele. Metsaretkele tuli kaasa ka matkajuht. Alguses peatusime
jõe ääres, seal rää-giti meile kalade elust. Saime teada, et mõni kala,
näiteks koger, poeb talvel mutta magama.
Edasi viis matkarada metsa. Tutvusime puude eluga ja mängisime
põnevat mängu.
Kassimäel nägime korgikuuske, mille koor oli eriliselt krobeline ja
rekord-mändi, mis oli 42 m pikk.
Loomade söögimajja jätsime metsaelanikele külakostiks kapsast,
porgan-deid, kartuleid ja saia.
Loodusmajas ootas meid ees kuum tee ja huvitav näitus topistest.
Matk oli väga tore ja meeldejääv. Saime teada palju uut ja õpetlikku.
1. b klassi õpilased
Pildid tegi Markus Villako

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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Õ P I L A S F IR M A D E

L A AT

Laupäeva, 12. veebruaril toimus Tallinnas Kristiine keskuses Junior Achievement Eesti korraldatud läbi aegade suurim Eesti õpilasfirmade
laat. Kohal oli kohal üle 90 firma koos 350 noore ettevõtjaga. Eesti õpilasfirmadele pakkusid konkurentsi Moldova, Rootsi ja Norra õpilasfirmad, kes said Eestist rahvusvahelise äritegemise kogemuse.
Tuleviku ettevõtjaid tervitanud majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts rõhutas, kui
oluline on ettevõtlike inimeste ja tuleviku ettevõtjate kasvatamine Eesti riigi jaoks. Ta innustas
noori edasi pürgima ja mitte alla andma, kui esimesed katsetused ei anna oodatud tule-musi, sest
edu saavutamine nõuab suurt pühendumist.
Swedbanki Eesti ettevõte panganduse juht Robert Kitt rõõmustas, et noorte huvi ettevõtluse
vastu kasvab: "Swedbank toetab JA Eesti õpilasfirmade programmi, sest tänased noored on
need, kes kujundavad tulevikus nii ettevõtluse kui ka Eesti näo."
Õpilasfirmasid hindas laada ajal väärikas žürii, kes valis tugevamad firmad kokku seitsmes
kategoorias.
Põlva Ühisgümnaasiumist osales kaks õpilasfirmat ÕF KAMILI (Liis Poska, Karry Jallai,
Mikko Kokkmaa, Kaupo Kollom) ja ÕF S-Printer (Sander Petersell, Kevin Käo, Renno
Pilberg). Järgmine laat, kus osalevad ka meie õpilased, toimub märtsi kuus Riias.

Majandus- ja kommunikatsioonimister Juhan
Parts laata avamas

Laadale eelnenud päeval toimus Põlvamaa õpilastele ekskursioon
Swedbanki peamajas, kuulati Rahaasjade Teabekeskuse juhataja
Piret Suitsu loengut teemal "Raha ja tulevik" ning toimus väike
minilaat Swedbanki töötajatele.

ÕF S-PRINTER - pakkus müügiks Põlvamaa piltidega kalendreid ning kujundus- ja trükiteenust

ÕF KAMILI - unikaalsed "potikaane hoidjad", mis aitavad vältida toidu üle-keemist, olid väga populaarsed

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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Õ P P E PÄ E V T A L L I N NA G E O LO O G I A IN S T I TU U D I S
25. jaanuaril külastas Põlva Ühisgümnaasiumi 11.b klass Tallinna
Tehnikaülikooli Geoloogia Instituuti. Vanemteadur Linda Hintsi
rõõmsameelse tervitusega algas esimene loeng. Ta rääkis meile Eesti
geoloogiast. Väga huvitav oli tema jutt sellest, kuidas 1913. aastal
arvati Hiiumaal naftat leiduvat, kuid loomulikult selgus lähemal
uurimisel, et sellise hinnalise maavaraga siiski tegu polnud.
Järgmisena astus meie ette Jüri Ivask – mees, kes paljudele kindlasti
tuttav ajakirja „Horisont“ veergudelt, kus härra kirjutab oma ühest
suurest hobist ja armastusest – kosmosest ja selle olemusest.
Põhitegevus on tal siiski seotud veega meie ümber. Meile peetud
loengus keskendus Jüri Ivask aga eelmainitud hobile, tutvustades
meile programmi „Stellarium” võlusid ning näidates erinevaid
tähtkujusid ja tähti, millest paljude juurde oli tal ka tore lugu rääkida.
Tõenäoliselt ei tea paljud meie seast, et Maale lähim täht on Vega
või siis näiteks seda, et peale Maa on Universumis olemas veel
teinegi koht, kus toimub vulkaanipurskeid – Jupiteri kaaslane Io.
Et Andromeeda on kõige kaugem palja silmaga nähtav galaktika.
Võib olla täiesti kindel, et nii mõnedki sellest loengust innustust said,
koju jõudes vabavarana saadaval oleva kosmoseprogrammi arvutisse installisid ning tähistaevast uurima asusid.
Meie kolmandas loengus rääkis Ursula Toom fossiilidest. Ta tutvustas lühidalt erinevaid fossiilide rühmi (nt. sammalloomad, käsijalgsed,
korallid jne). Kõige meeldivam selle loengu juures oli see, et erinevalt mõnest tähtsast geoloogiamuuseumist oli siin võimalus ja luba kõigil ka
erinevaid kivistisi oma käega katsuda ning uurida.
Peale fossiilide loengut viidi meid elektronmikroskoobi tööpõhimõtetega tutvuma. Võrreldes valgusmikroskoobiga, mida kooli
laboris üle nädala ühe tunni jagu kasutatud saab, on elektronmikroskoop kordades suurema eraldus- ning suurendusvõimega,
näidates iga kandilist liivateragi, mis ometigi palja silmaga vaadates
nõnda ilus ja ümmargune paistab.
Päeva tipphetkeks võib kindlasti lugeda loengut, mille viis läbi TTÜ
vanemteadur Enn Kaup, kes rääkis meile oma Antarktika-käikudest
ning sealsest loodusest. Antarktikas, mis kuulub haldusjaotuselt 28’le
Antarktika lepingule alla kirjutanud riigile, on Enn Kaup käinud
tänaseks juba kaheksa korda. Peamiselt käiakse seal teadusliku töö
eesmärgil, kuid igalühel meistki on võimalik sinna sattuda, kui
rahakott vähegi kannatab. Reis Antarktikasse maksab 6000-7000
USA dollarit. Loomulikult ei pääse turistid kohtadesse, kuhu lastakse
kõik targad teadurid, kuid ettekujutuse Antarktikast saab sellegipoolest. Sealne ökosüsteem on äärmiselt lihtne, koosnedes peamiselt
sini-, rohe- ja ränivetikatest. Samuti võib veesügavustest leida
käsnasid ja meritähti, rannikuveest ka kalu. Putukatest leidub seal
sääski, kes on meie Eestimaistest sääskedest küll suuremad, kuid
inimeste verd ei ime.
Saime Antarktika teemal haritumaks, kuid päev polnud veel lõppenud. Järgnevalt viidi meid kvaternaarilaborisse, kus toimub erinevate
setteproovide töötlemine. Lähemalt näidati, kuidas proovidelt kihtide haaval vanust määrata ning tutvustati asendamatut tööriista proovide
hankimisel soodest või järvedest – puurkannu.
Järgmiseks viidi meid kivimite lihvimise laborisse, kus näidati erinevaid
protsesse, mis kivimi lihvimisel läbida tuleb. Saime ka võimaluse läbi
valgusmikroskoobi lihvitud kivimit vaadata.
Lõpetuseks külastasime vulkaanide näitust, mis oli inspireeritud
möödunudaastasest Islandi saarel pursanud vulkaan Eyjafjallajöküllist.
Näitus oli tegelikult äärmiselt põnev ja huvitav, kuid kuna pikk päev oli
seljataga, oli raske säilitada keskendumist ning rohkem kiireks pilgu
pealeheitmiseks näitusekülastus seega ka jäi.
Päevaga Geoloogia Instituudis võib igati rahule jääda – igaüks, kel
vähegi huvi looduse vastu, leidis kindlasti midagi huvitavat enesele.
Võib-olla sai mõni kinnitust, et soovib TTÜsse minna geoloogiat õppima
ning võimalik, et ka vastupidi. Olenemata sellest, kas kellegi suhtumist
geoloogiasse see päev muutis või mitte, peab siiski tõdema, et uued
teadmised ja kogutud tarkused kellelgi mööda külge alla ei jookse.
Evelin Haavamäe ja Markus Käo 11.b klass
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Koolimaja fuajees on sõbranädala raames üleval õpilastööde näitus teemal "Sõbrakäed". Minge uudistama!
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