PÕLVA KOOLI INFO
Mis tehtud, mis teoksil?

Number 2 (25)

19. oktoober 2018

Oleme veebis!

Direktor kiidab!


www.polvakool.ee
www.facebook.com/polvakool

6. klasside õpioskuste võistlusel edukalt osalenud õpilasi:

27.09.2018 toimus Põlva koolis maakondlik õpioskuste võistlus 6. klassidele. Kokku osales neli viieliikmelist
võistkonda maakonna neljast koolist. Lisaks võistlesid kaks võistkonda Võru maakonnast.
Taoline ettevõtmine oli maakonnas juba teine. Põlva Kooli võistkond saavutas tubli III koha.
Võistkonda kuulusid: Gedlin Jaanus (6.a), Kaisa I lves (6.a), Kheti Ae Laine (6.a), Mihkel Linnus (6.b) ja
Markel Ojamets (6.b).
Aitäh juhendajale ja ürituse eestvedajale maakonnas Põlva Kooli raamatukogujuhataja Anne Ojaste.



aktiivse osalemise eest UNESCO Läänemere Projekti ettevõtmises:

29.-30.09.2018 toimus UNESCO ühendkoolide ja Läänemere Projekti seminar “Ühinenud koolid muutuvas
maailmas”.
Põlva Kooli tunnustati tänukirjaga:
Täname teid, et panustatee kestlikku arengut toetavasse ja maailmakodanikuharidusse Eestis ja seisate hea
kvaliteetse hariduse, keskkonnahoidliku mõtteviisi ja UNESCO põhiväärtuste leviku eest.
Aitäh õpetaja Urve Lehestikule UNESCO Läänemere Projekti koordineerimise eest.



ettelugemise võistlusel „Kus hundist räägitakse“ edukalt osalenud õpilasi:

10.10.2018 toimus Põlva Keskraamatukogus vabariiklik 4. klasside ettelugemise võistluse „Kus hundist räägitakse“
maakonnavoor. Osales 14 õpilast kümnest maakonna koolist.
Põlva Koolis tublimatena saavutasid:
II koha M artti P avlov (4.c), juhendaja Kristi Mäeots;
III koha Kadi M andel (4.a), juhendaja Annika Uibo.
Kiitus kõikidele osalejatele ja aitäh juhendajatele!



Põlvamaa koolide jalgpalli MV edukalt osalenud õpilasi:

26.09.2018 toimusid Põlvas Lootospargis maakonna koolide jalgpalli meistrivõistlused.
8.-9. klasside tüdrukute arvestuses osales P õlva kool 2 võistkonnaga.
I koha saavutas P õlva Kooli 1. võistkond koosseisus: Marianne Suur, Kätlin Vassil, Sandra Haidak,
Rebecca Kähr, Birgit Rammo, Ita Lillo, Katleen Schmeimann, Salme Rein.
III koha saavutas P õlva Kooli 2. võistkond koosseisus: Liisi Kõrgemäe, Maara Parhomenko, Katarina Podekrat,
Veronica Järv, Emily Vinne, Triinu Ahvenainen, Crislin Kuklase, Merit Tigas, õp. Juta Saan.
Põlva Kooli võitja võistkond sai edasipääsu vabariiklikule võistlusele, mis toimus 4. oktoobril Raplamaal Valtus, kus
saavutati tubli 4. koht. Võistkonda kuulusid: Marianne Suur, Kätlin Vassil, Rebecca Kähr, Birgit Rammo, Sandra
Haidak, Ita ja Mae Lillo, Laura Rinne, Ly Saarniit, Luiisa Marleen Lepp.
6.-7. klasside poiste arvestuses saavutas P õlva Kooli 2.võistkond I koha. Võistkonda kuulsid Kristjan
Pundonen, Joonas Vassiljev, Tauri Vijar, Alar Mattus, Hendrik Bleive, Henry Jõesalu, Richard Uibo,Reno Ostra
II koha saavutanud võistkonnas mängisid Armani Sults, Richard Holler, Markos Käis, Holger Jänes,
Andero Pikk, Devon Dein Käo, Karl-Markus Tuul, Krister Põkk.

Leht 2
8.-9. klasside poiste arvestuses kuulusid kõik auhinnalised kohad P õlva Kooli jalgpalluritele.
Osalesid: Markus Lina, Kermo Saksing, Lauri Land, Markus Villako,
Patric Kurvits, Ken-Martti Holberg, Ekke Lõbu, Robin Heinsoo,
Sten-Silver Tigas, Elon Holger Vaab, Priit Luuk-Luuken,
Stefan-Ander Ploom, Kevin Keret Ojaste, Stenver Lannajärv, Indrek
Nemvalts, Sten Pille, Ceron Kivi, Randel Matthias Lepp, Karl Markus
Kannel, Kevin Tühis, Sander Hõim, Greivo Hallikas, Gregori Orti.
11. oktoobril toimus Eesti Koolispordi Liidu jalgpalli finaalturniir
Viljandis, kus Põlva Kooli poisid saavutasid tubli III koha.
Võistkonnas mängisid Markus Villako, Markus Lina, Patric Kurvits,
Kermo Saksing, Ken-Martti Holberg, Lauri Land, Sten-Silver Tigas,
Priit Luuk-Luuken, Stenver Lannajärv.



Põlvamaa tublid jalgpallurid

Eesti Koolispordi Liidu orienteerumise MV edukalt osalenud õpilasi:

28.09.2018 toimusid Eesti Koolispordi Liidu meistrivõistlused
orienteerumises Salamaa Puhkekeskuses Taevaskojas. Koolide
võistkondlikus arvestuses saavutasid Põlva valla koolid kolmes
kategoorias esikohad. Suurte koolide arvestuses võitis esikoha
Põlva Kool, teise koha saavutas Kärdla Põhikool ja kolmanda koha
Tartu Katoliku Kool.
1.-5. klasside poisid:
10. koht Tanel Laaneväli,
14. koht Romet Paatsi,
15. koht Reno Robin Rehemets
23. koht Karel Markus Kähr
1.-5. klasside tüdrukud:
3. koht Hele Jakobson
4. koht Johanna Oras
5. koht Maarja Oras
6. koht Triin Neeno
10. koht Luisa Nõmmik
19. koht Karolin Möller

6.-7. klasside poisid:
1. koht August Jakobson
5. koht Rasmus Saare
11. koht Kaspar Karolin

Esikolmik koolide arvestuses

6.-7. klasside tüdrukud:
3. koht Karoliina Kets
13. koht Kertu Noormets
8.-9. klasside poisid:
1. koht Samuel Kolsar
3. koht Mattias Maidla
16. koht Mihkel Liivago

8.-9. kl poiste esikolmik

Põlva Kooli õpilasesinduse valimised
28. septembril ja 1. oktoobril 2018 toimusid Põlva Kooli õpilasesinduse valimised.
Õpilasesindusse osutusid valituks järgmised õpilased:
Ees- ja perekonnanimi
Liisi Kõrgemäe
Patric Kurvits
Lisette Johanson - ÕE president
Marten Hinn
Markus Villako - ÕE asepresident
Sireli Salum
Eliise Haabma
Eeva Peršin
Rando Lutsar
Merlin Käo
Karolin Kalk
Marko Järveots
Laura Nemvalts
Melissa Turba
Helis Marleen Saare

Klass
8.a
9.a
9.d
7.a
9.a
8.a
8.b
8.c
5.c
7.b
9.b
5.c
7.c
9.b
6.a

Õpilasesinduse e-posti aadress: polvaoe@gmail.com

Palju õnne õpilasesinduse liikmetele ja edu ettevõtmistes!

Leht 3

Läänemere Projekti konverents Saksamaal
18.-21. septembril toimus Saksamaal linnas Damp
Läänemere Projekti konverents. Konverents kestis neli
päeva ning sama kaua kestis ka bussisõit Saksamaale ja
tagasi. Saksamaale sõitsime me läbi Läti, Leedu ja Poola,
kus ka ööbisime.
Konverentsi ajal oli meil võimalus peatuda Ostsee Resort
Damp hotelli väikestes mugavates majakestes. Hotelli
peahoones pakuti söögikordadel meile väga maitsvaid ja
mitmekülgseid toite. Konverentsil oli esindatud üheksa
Läänemere riiki: Eesti, Taani, Leedu, Saksamaa, Soome,
Rootsi, Venemaa, Läti ja Poola, aga lisaks veel ka
inimesed Jaapanist, Uus-Meremaalt ja Tansaaniast. Eesti
delegatsiooni kuulus 9 õpilast, 4 õpetajat, Läänemere
Projekti
koordinaator
ja
UNESCO
Ühendkoolide
koordinaator.
Konverentsil oli võimalus külastada töötubasid, millesse
me olime ennast varasemalt registreerinud. Olenevalt
sellest, millise töötoa valiku sa tegid, said töötoale
järgneval päeval minna sellega seotud ekskursioonile.
Minu töötuba rääkis laialdaselt ajaloost ning sellest,
kuidas me saaksime oma tulevikku paremaks muuta.
Lähemalt keskendusime laevale, mis oli kunagi kuulunud
Saksamaale, kuid siis ühel päeval ütlesid taanlased, et
see laev kuulub neile, kuna hoovused olid selle laeva
Taanimaale kandnud. Sakslased ei olnud sellega nõus.
Tänaseks on sellest laevast tehtud koopia, millega me
oma ekskursioonil aerutasime Saksamaalt Taanimaale,
et külastada muuseumi. Minu jaoks oli see töötuba üsna
keerukas, sest kogu ajaloost ja kõigest laevaga seotust
paari tunniga aru saada oli üsna raske.

„Kus on kirjas EESTI Jaapani keeles?"
Foto autor Marje Loide

Viimasel päeval toimus suures konverentsisaalis
pidulik konverentsi lõpetamine. Eestlased said
võimaluse teistele riikidele õpetada, kuidas öelda ,,Good Morning!“ eesti keeles. See oli ka viimane
päev, kui saime näha Saksamaad ja selle ilu, sest juba
sellel päeval alustasime tagasisõitu ning järgmine
ööbimine toimus Poolas.

Eesti neiud konverentsimelus
Foto autor Marje Loide

Kokkuvõtteks võiksin öelda, et konverents oli päris
huvitav. Töötoad ja ekskursioonid olid vahvad,
aga kõige toredamaks osutus teiste inimestega
tutvumine ja suhtlemine. Oli isegi tore, et terve
konverents toimus inglise keeles.
Diana Kool
9.b klassi õpilane

Teel Saksamaalt Taanimaale
Foto autor Diana Kool

Viimasel
õhtul
toimus
suures
konverentsisaalis
kultuuriõhtu, kus kõik osalevad riigid said võimaluse
näidata teistele midagi oma kultuurist. Meie, eestlased,
õpetasime teistele rahvustele Kaera-Jaani. Kõik said selle
väga kiirelt selgeks.
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Õpetaja lisab Läänemere Projekti konverentsi kohta
Läänemere Projekti konverentsi "Global Citizen 2030"
delegaatide valimine toimus konkursi alusel. Õpilased,
kes soovisid konverentsil osaleda, pidid kirjutama
inglise keelse loo UNESCO kestliku arengu eesmärkide
täitmisest meie kogukonnas. Lugu tuli varustada ka
sobivate fotodega. Diana Kool sai selle ülesandega nii
hästi hakkama, et just tema valiti üheks Eestit
esindavaks õpilaseks rahvusvahelisel konverentsil.
Mulle meeldis, et Eesti delegatsiooni kuulunud õpilased
hoidsid kokku. Koostegutsemine sai alguse juba mitu
nädalat enne konverentsi, mil hakati ette valmistama
Eestit tutvustavat plakatit ja etteastet. Viimase öö enne
Saksamaale sõitmist veetsid noored koos Tartu Loodusmajas. Mõnusat askeldamist jätkus varahommikuni,
mil bussiga Saksamaa poole vurama hakkasime. Koos
eestlastega tuli Tartus bussi ka Jaapani delegatsioon –
Läänemere Projekti sõber Ph.D Hideki Maruyama koos
oma tudengitega – andes meie reisile kohe alguses
rahvusvahelise jume. Seejärel võtsime möödaminnes
bussi ka lätlased ja leedukad ning tundsime heameelt
keskkonnasõbralikust reisimisest.

Konverentsipaik Damp on väike suvituslinnake Jüüti
poolsaare kaguosas. Hästi vahva, et suve jätkus ka
meie konverentsipäevadesse – töötoad rannatelkides,
lõunapausid meres ujudes, paljajalu jalutuskäigud
rannaliival ja eined restorani ning jahisadama vahelisel
väliterassil. Bioloogina olen hästi tänulik võimaluse
eest külastada Jüütimaa läänerannikul, Põhjamere
ääres asuvat Waddenmeeri, mis oli tõesti tohutu
mudameri, oma hämmastava kujunemisloo ja imelise
elustikuga. Minu kui õpetaja südant rõõmustas, et
konverentsi organiseerimisse oli edukalt kaasatud
õpilasi, kuigi konverentsil osalejate hulgas oli jäme
ots õpetajate käes. Suur rõõm oli taaskohtuda
kolleegidega erinevatest Läänemereriikidest ja soetada
uusi tutvusi, kooskõlapinnaks ikka meie ühine rõõm ja
mure – Läänemeri ja keskkonna tervis laiemalt.
Konverentsilt lahkudes jäi minusse tunne, et olen
tõepoolest maailmakodanik ja vastutan nii Läänemere
kui ka kogu elukeskkonna hea käekäigu eest.
Urve Lehestik
bioloogiaõpetaja

Ettevõtlusnädal
4. oktoobril kohtusid 9.b klassi õpilased ettevõtlusnädala
raames Sanbruno OÜ juhataja Raul Lepassoniga.
Ettevõtte
juhataja
rääkis
meile
ettevõtlusega
alustamisest ning sellest, kuidas ettevõtlus üldse toimib.

ettevõtte asutades hakkama maksma makse riigile ja
just nendest eraasutuste maksudest ning maksudest,
mida meie vanemad maksavad igakuiselt, saavad oma
palga riigitöölised, nt õpetajad, arstid, politseinikud
jne.
Ettevõtjana pead sa teadlik olema oma konkurentidest
ning teadma kui suure summaga nemad teevad oma
tööd ning milline on nende töö kvaliteet. Selleks on
internetis olemas erinevad portaalid. Oma ettevõttega
peab olema kannatlik ning kui sellel ettevõttel ei lähegi
tulevikus kõige paremini on võimalik alati luua uus
ettevõte, mis oleks tabavam ja edukam.
Lähemalt me saime teada ka firma Sanbruno OÜ
enda kohta. Nimelt on Sanbruno OÜ põhitegevuseks
olnud läbi aegade vee-ja kanalisatsiooni ning
küttesüsteemide ehitus. Alustati ühe töötajaga, kuid
tänaseks on neid seitseteist. Kuna kohtumine toimus
inglise keele tunnist siis mainis Raul Lepasson ka seda,
et kunagi ei tohi jätta midagi tegemata oma
keeleoskamatuse pärast. Temal ei pidavat ka mõni
keel nii selge olema, kuid ometi on ta alati saanud ka
tööalaselt kõik asjad aetud.

Ettevõtlusega alustamiseks peab sul olema idee, mis
müüb ja toimib hästi. Lisaks peab sul olema oma
ettevõttele ka tabav nimi ja hea oleks ka logo. Ettevõtte
saab tegelikkuses luua väga kergelt. Tänapäeval on see
isegi tehtav läbi interneti 10 minutiga. Ettevõttega
alustades on vajalik ka algkapital, mida on võimalik
osadena ettevõttesse sisse maksta. Loomulikult peab

Loengu lõpuks olid meie jaoks selged kaks fakti. Me ei
tohi kunagi karta millegagi kuskilt alustada, sest kui ei
proovi, ei saa ka teada ning mitte kunagi ei tohi jätta
kuhugile minemata keeleoskamatuse pärast, sest alati
saab kuidagi suheldud.
Diana Kool
9.b klassi õpilane
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Erasmus+ projektikohtumine Rootsis
Septembrist 2018 kuni augustini 2020 osaleb Põlva Kool
Erasmus+ rahvusvahelises projektis „Inclusion of Minorities - a project in values“. Projektis osalevad riigid on
Rootsi, Türgi, Portugal, Rumeenia, Bulgaaria ja Eesti.
Projekti põhieesmärk on kogemuste vahetamine.
Esimene projektikohtumine toimus 23.-28. septembril
Rootsis Borase linnas, kus meid võttis vastu kohalik kooli
Bodaskolan. Bodaskolan on multi-kultuurne kool, kus
õpib 700 õpilast. 65% kooli õpilastest on võõramaise
päritoluga. Koolis on palju erinevaid rahvusi ja vähemusrühmi. Borase linna ja Bodaskola kooli eesmärgiks on
arvestada kõigi õpilaste vajadusi, olenemata nende taustast või päriolust. Meie meeskond külastas tunde algkooli
astmes. Saime näha erinevaid ainetunde ja tundi, mis
toimub nädalas üks kord pikkusega 90 minutit ning teemaks on inimõigused, väärtused, nende mõistmine ja
rakendamine oma klassis, koolis ja ühiskonnas.

Pildil Põlva Kooli huvijuht Diana Pehk, haridustehnoloog
Daily Tensing, õppejuht Aigi Sikkal, projektijuht ja
klassiõpetaja Katrin Valdma.

Kohtumise raames saime kuulata kahte põhjalikku loengut. Esimene neist oli inimõiguste teemal, kus esinejaks
oli Raoul Wallenbergy Akadeemiast väga kaasahaarav
lektor Hanna Goliat. Teine pikem loeng oli rahvusvähemuste mustlaste kohta, kes on Rootsis ametlikult tunnustatud vähemus. Mõlema loengu raames toimusid erinevad rühmatööd ning töötoad, kus arutleti ja tegutseti
koos aru saamaks ja mõistmaks erinevate rahvusvähemuste probleeme ühiskonnas.
Kohtumise raames külastasime Borase tekstiili- ja moekeskust, kus tegutsev kutsekool on populaarne ka väljapool Rootsit. Toimus väga huvitav väljasõit Rootsi saartele Öckeö, Fotö ja Hönö. Saartel osalesime maastikumängul, mille käigus tuli vastata küsimustele inimõiguste
ja väärtuste teemal.
Esimese projektikohtumise lõppedes tõdesime, et meie
oma koolis puutume veel väga vähe kokku erinevate
rahvusvähemustega, kuid alati peame valmis olema selleks, kuidas sulandada erinevusi. Olgu need siis erinevad
rahvused, erinevad väärtused või erinevad arusaamad.
Järgmine projektikohtumine toimub Türgis 18.-24. novembril, 2018. Sealseks vastuvõtjaks on Türgi pealinnas
Ankaras asuv Abdurrahim Karakoci kool 2700 õpilasega.

Enne seda viime läbi Põlva Koolis logokonkursi ja
kunstinäituse väärtuste ja inimõiguste teemal ning
valmistame ette ühe projektiteemalise eestikeelse
ilukirjandusliku raamatu põhjal tehtud tunnikonspekti.
Tunni viime läbi oma partneritega teistest maades.
Aigi Sikkal
Põlva Kooli õppejuht

Code Week
10. oktoobril oli 1.c kl võimalus osaleda üleeuroopalises
programmeerimisnädala Code Week õpitoas teemal "Liiklus
on põnev!". Koos õpilastega seiklesid liikluses robotid
Bee-Bot ja Ozobot. Bee-Bot robotiga mängiti liiklusteemalisel
matil erinevaid mänge ja tehti ka üks kiire võistlus. Ozobot
robotite jaoks joonistati koodilehtede abiga ühiselt tapeedile
üks põnev liikluslinnak.
Osalejatele kingiti ProgeTiigri õpimärk, tore arvuti teemaline
kleepekas ja maiustusi.
Laste arvamused õpitoast:
Tiiu-Liisa ja Rebecca: "Meile meeldis mesimummide
võistlus". Ruudi, Gregor, Henry ja Elis: "Väga meeldis ise
joonistada robotitele radasid". Gloriale meeldisid toredad
Bee-Botid ning ta sai uusi teadmisi robotite kohta, Marcusele
täringumäng ja Kristoferile meeldisid kõik tegevused.
Suur tänu Merlin ja Mirelle Kirbitsale huvitava õpitoa
läbiviimise eest!

Leht 6

Ka kaotus on võit!
Võib tunduda ebaloogiline, kuid hästi läbi mõeldes
jõuad isegi järeldusele – iga kogemus õpetab.
Nii ka 27. septembril toimunud õpioskuste võistlus
maakonna kuuenda klassi õpilasvõistkondadele.
Eesti Vabariigis on juba aastakümneid peetud
vahelduva eduga õpioskuste võistlusi, mille
eesmärk on õpetada lastele otsima vastuseid
tundmatutest allikatest ja leidma lahendusi
erinevatest vaatepunktidest.
Põlvamaal ühineti võistlusega 2 aastat tagasi ja
kuna Põlva Kool on hetkel suurim, siis oleme me
ka kahel korral seda üritust eest vedanud.
Et anda võistlejatele ettekujutust vabariiklikust
jõukatsumisest, oleme meiegi kokku pannud neli
tuba – roheline looduse, ruuduline matemaatilise,
sinine humanitaarse ja kirju varia teemalise
suunitlusega küsimustega.
Rohelises toas näiteks käisid lapsed õues mõõtmas
puu kõrgust karjapoisi meetodil, määramas pilvi ja
tuule kiirust etteantud tabelite abil.

Saverna kooli võistkond kirjus toas

Seega koolid, kus lapsed oskasid mõelda ja tegutseda
traditsioonidest vabamalt, said rohkem punkte.
Üldiselt hakkas silma tõsiasi – kui meeskond võttis asja
tõsiselt, tegutses ühise eesmärgi nimel ja vajadusel
jagas ülesanded omavahel ära, seal tulid ka tulemused
korralikud.
Seekord osales võistlusel ka 2 külalisvõistkonda endisest
Põlva, praegusest Võrumaa koolist Värskast, kes eelmisel
korral käis võitjana Tallinnas. Ka seekord oli nende
I koosseis pikalt teistest ees.
Põlva omadest aga võitis Saverna Põhikool, järgnesid
Tilsi Põhikool, Põlva Kool ja Kanepi Gümnaasium.
Heli Allikvee
raamatukoguhoidja

Küberturvalisuse kuu
Roheline tuba

Ruudulises toas otsiti kaardilt kõige lühemat teed
punktist A punkti B või teisi variante, sest ka elus
on sageli otsetee suletud ja vaja on leida ümbersõidutee. Samuti võrreldi pereliimete pikkusi
ja arvutati keskmine. Või tuli tunda pildil ära
pindvõrdsed kujundid ja värvida ühte värvi.
Sinine tuba osutus kõige raskemaks – palju oli
vaja tegeleda keele ja grammatiliste küsimustega.
Häiriv on kuulata meedias ja jutuajamistes, kuidas
inimesed pööravad-käänavad mõningaid sõnu,
nagu töötama, kontsert, kaart jmt. valesti.
Kirju tuba aga seevastu valmistas kurva
üllatuse – lapsed on kõrvale jäänud voltimisest ja
juhendi-pildi-lugemise oskusest. Kuid ristsõna
Kelly Sildaru kohta lahendasid peaaegu kõik
õigesti. Huvitav oli jälgida, kuidas juhendi „Leia
Maa ümbermõõt ekvaatoril ja paiguta ka tabelisse“
juures hakkasid lapsed otsima märksõna Maa
asemel ekvaatorit ja loomulikult ei leidnud seda.

Oktoobris tähistatakse küberturvalisuse kuud.
15. oktoobril oli Põlva Kooli 9.klassi õpilastel
võimalus saada rohkem teada, kui oluline on
turvaline ja teadlik käitumine kübermaailmas.
Kübertalgute raames oli tulnud meile rääkima
Silver Lusti Riigi Infosüsteemide Ametist. Oli väga
sisukas ja vajalik loeng-koolitus.

Leht 7

Loovuse konverents
 “Põlva

multiväljak korda” (projekt),
Karolin Kalk, Diana Kool (Põlva Kool)

 “Tantsuvahetunnid”, Meriam Harak, Tiiu
Kõrgekivi (Tilsi Põhikool)

 “Kus suitsu, seal tuld” (video), Mihkel
Maspanov, Markus Niitov, Jan Markus
Salum (Põlva Kool)
Lisaks õpilaste ettekannetele jagas oma
tähelepanekuid loovtööde koostamise kohta Põlva Kooli koordinaator Arvo Sarapuu.
Aitäh kõigile esinejatele ja osalejatele.
Kohtumiseni järgmisel aastal!

4. oktoobril toimunus Põlva Kooli aulas loovuse
arengu konverents, kus Põlva valla koolide õpilased
esitlesid oma loovtöid.
Konverents toimus juba teist korda ning sellest
võtsid osa 8.-9. klasside õpilased. Esitlusele tuli
14 erinäolist loovtööd. Töid esitleti nii uurimistööde
kui projektidena. Samuti oli ettekannetes lavastatud
teadusteatrit, muusikavideosid ja tantse.
Konverentsi moderaatoriteks olid Maara Parhomenko, Liisi Kõrgemäe ja Jürgen Koosapoeg.
Lisaks oli avatud näitus, kus kõik huvilised said
erinevaid õpilaste tehtud loovtöid oma silmaga
lähemalt uurida.
Konverentsil astusid
järgmised õpilased:

oma

ettekannetega

üles

 “Graafikapildid Põlvast läbi aegade”, Marken
Helena Härmits, Mai Kirsing, Eneli Mattus (Põlva
Kool)

 “Kanepi kihelkonna rahvariidevööd” (uurimistöö),
Karoliina Valge (Vastse-Kuuste Kool)

 „Muusikavideo”, Kristiina Ojala (Põlva Kool)
 “Ahi”, Kermo Saksing, Priit Luuk-Luuken (Põlva
Kool)

 “Temperatuuri mõõtmised soojatrassil ja selle
kõrval” (uurimistöö), Aadi Parhomenko (Põlva
Kool)

 “Ehtekarbi restaureerimine”, Sven Pavlov, Põlva
Kool

 “Minifirma loomine” (projekt), Kristella Nupp,
Lisette Johanson, Karoliine Musting (Põlva Kool)

 “Koolikiusamine” (raamat), Liise-Lisete Laur (Ahja
Kool)

 “Keraamika

läbi aegade”,
Tammes (Kauksi Kool)

Toomas-Evangelos

 “Loomade varjupaiga toetamine” (projekt), Evely
Ostrov, Sandra Tanilas (Põlva Kool)

 “Logic” (tantsuvideo), Isabella-Janell Turba (Põlva
Kool)
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Tunnustati õpetajaid
Neljapäeval, 4. oktoobril toimus Põlva
Kultuuri- ja Huvikeskuses Põlva valla
õpetajatele pidulik vastuvõtt. Sündmusel anti
üle Põlva valla hariduspreemiad.
Õpetajaid
tervitasid
vallavanem
Georg
Pelisaar ja vallavolikogu esimees Lennart
Liba.
Muusikalise
tervituse
tõid
Võru
Gümnaasiumi
ja
Parksepa
Keskkooli
noored lauljad õpetaja-dirigent Silja Otsari
juhatusel.
Põlva valla Aasta õpetaja 2018 tiitli pälvis
Põlva Kooli klassiõpetaja Raina Uibo.
Tunnustuse Põlva valla Aasta noor õpetaja
2018 pälvis Põlva Kooli loodusainete õpetaja
Karl Tammiste.
Põlva valla hariduspreemiad pälvisid Põlva
Spordikooli
orienteerumistreener
Nikolai
Järveoja, Põlva Kooli huvijuht Diana Pehk,
Vastse-Kuuste Kooli ja Mooste Mõisakooli loodusainete õpetaja ja õppealajuhataja Külli Liblik, Põlva
Lasteaed Pihlapuu muusikaõpetaja Nele Risttee ning
Põlva Roosi Kooli klassiõpetaja Katrin Sing.

Aitäh sulle, õpetaja!
5. oktoobril peeti taas kõikjal Eestis õpetajate päeva,
et pöörata tähelepanu õpetajate tähtsale igapäevatööle.
Nõnda peeti õpetajate päeva taaskord ka Põlva Koolis.
Õpetajate päeval andsid suurema osa ainetundidest Põlva
Kooli üheksandate klasside õpilased ning appi tulid ka
abituriendid Põlva Gümnaasiumist. Ühtekokku andsid
värsked asendusõpetajad tunde 1.-6. klassini, saades
esmakordselt reaalse kogemuse ja arusaama, mida
õpetaja töö tegelikult tähendab. Samal ajal, mil
asendusõpetajad end uues rollis proovile panid, said
õpetajad tordilaua taga istudes üksteisega muljeid
vahetada ja energiat koguda.
Suur tänu kõigile asendajatele, kes õpetaja rollis
suurepäraselt hakkama said! Veel suurem tänu ja
eeskuju aga kõikidele meie tublidele õpetajatele, kes
oma tähtsa tööga maailma järk järgult aina paremaks
paigaks muudavad.
Helen Reinhold
huvijuht

Foto Põlva Valla kodulehelt

Palju õnne!
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7.-9. klasside õpilaste tervitused õpetajat päeva
puhul. Vaata, kas sina arvad ära, mis aine
õpetajatega tegu on?
Juhendajad õpetajad Anneli Kaasik ja Astrid
Traagel.
Töödega saad tutvuda Kesk 25 II korruse
koridoris.

Kohtumine tuntud sportlastega
Suur au oli meie kooli sportlastel, kui olümpiavõitja
riputas kaela tublidele jooksjatele medali. Saime teada,
et Maicel oli oma kooliajal samuti võitnud needsamad
laste jooksupäevad ning jõudsime järeldusele, et
jooksutraditsioon Põlvas on väga pika ajalooga.
Kui tutvustav osa sai läbi, oli kõikidel võimalik
sportlastele küsimusi esitada. Neid oli tõesti palju!
Küsimusi oli lemmiksöökide, lemmikvärvide, ajaviidete,
medalite, treeningute ja meeldejäävamate saavutuste
kohta.

8. oktoobril toimus Koolimaja tee aulas meie kooli
esindanud õpilaste kohtumine kooli vilistlase Maicel Uibo
ja tema abikaasa Shaunae Miller-Uiboga.
Maicel tutvustas kümnevõistluse alasid ning rääkis,
kuidas on arenenud ning kujunenud tema sportlastee.
Põlva Koolis õppides tegeles ta treeningutel peamiselt
kõrgushüppe arendamisega. Juba enne põhikooli lõppu
läks ta õppima Tallinna Spordiinternaatkooli, kus hakkas
harrastama ka teisi kergejõustikualasid. Pärast kooli
lõpetamist suundus Maicel USA-sse õppima, kus algas
ka tema tõsisem sportlasteekond. Tema lemmikaladeks
on kõrgushüpe ja teivashüpe ning südamelähedane
on ka kettaheide. Oma nõrgemateks külgedeks peab
ta jooksualasid. Praegusel hetkel segavad tema
treeninguid vigastused, mistõttu ta nendel hetkel
osaleda ei saa. Pärast Maicelit näitas tema abikaasa
Shaunae kaardi peal Bahama riiki, mida ta esindab
ning rääkis lühidalt, kuidas ta alustas treeningutega
juba 6-aastaselt ning tänaseks on temast saanud
olümpiavõitja.

Meie oma kooli poiss on väga kõrgele tasemele jõudnud
ning südames oli hea soe tunne teda jälle näha.
Soovime, et vigastused teda enam kimbutama ei tule,
et ka tema tuleks kunagi olümpiavõitjaks.
Ulvi Musting
kehalise kasvatuse õpetaja

