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6. klasside õpioskuste võistlusel edukalt osalenud õpilasi:

26.09.2019 toimus Põlva koolis maakondlik õpioskuste võistlus 6. klassidele. Osales kuus viieliikmelist võistkonda
maakonna kuuest koolist. Taoline ettevõtmine oli maakonnas juba kolmas. Põlva Kooli viisik saavutas pingelises
võistluses I koha, ühtlasi tuleb neil 26. oktoobril ette võtta sõit Viljandisse, kus toimub võistluse üleriigiline
lõppvoor.
Esikoha võistkonda kuulusid: Elise Marie Int (6.c), Gertrud Jänes (6.c), Karl-Markus Vool (6.d), Seleri Haidak (6.d),
Eliisa Villako (6.d).
Aitäh juhendajale ja ürituse eestvedajale maakonnas Põlva Kooli raamatukogu juhataja Anne Ojaste.
Suur tänu korraldusmeeskonnale, mille koosseisu kuulusid: Deivi Pundonen, Heli Allikvee, Nijole Vananurm,
Iive Kõima ja Karl Tammiste.



ettelugemise võistlusel „Heal meelel ja ilusal keelel“ edukalt osalenud õpilasi:

09.10.2019 toimus Põlva Keskraamatukogus vabariiklik 4. klasside ettelugemise võistluse „Heal meelel ja ilusal
keelel“ maakonnavoor. Võistlema olid oodatud igast 4. klassist üks õpilane. Osales 10 õpilast kaheksast maakonna
koolist.
Põlva koolist osales kaks ettelugejat.
II koha saavutas Grete Ly Kurvits 4.a klassist.
Tubli lugeja oli Berit Vasser 4.d klassist.
Kiitus osalejatele ja aitäh juhendajatele õpetajatele Sille Malvik ja Eha Kraav.



6.-9. klasside jalgpalli MV ja EKSL jalgpalli rahvaliiga finaalturniiril edukalt osalenud õpilasi:

18.09.2019 toimusid Põlvamaa koolide 6.- 9. klasside meistrivõistlused jalgpallis. Meie poiste hea mäng kindlustas
neile kindla I koha ja pääsu vabariiklikule finaalturniirile. Maakonna meistriteks tulid Indrek Nemvalts, Stenver
Lannajärv (9.a), Sten Pille, Rasmus Mathias Mõttus, Raiko Ojamaa (9.b), Kevin Tühis, Randel Matthias Lepp,
Ceron Kivi (9.d).
09.10.2019 toimus Eesti Koolispordi Liidu rahvaliiga finaalturniir Viljandis. Osales 12 parimat võistkonda igast
maakonnast, võistkonnad olid jagatud kahte
alagruppi. Kaotades esimese mängu 2-0
Harjumaa Aruküla koolile, suutsid meie poisid
ikkagi võita oma alagrupi. Poolfinaalis alistati
Järvakandi 4-0 ja finaalis kohaliku Viljandi
Jakobsoni nim Kooli 1-0!
Võit finaalis andis meie kooli jalgpalluritele
vabariigi rahvaliiga meistri tiitli!
Võidukas meekonnas mängisid Stenver Lannajärv, Sten Pille (tunnistati võistkonna parimaks
mängijaks), Kevin Tühis, Karl Markus Kannel,
Randel Mtthias Lepp, Ceron Kivi, Gregori Orti,
Kristjan Pundonen, Johan Markus Härmits,
Ardi Hindrikson. Kiitus poistele!
Aitäh õpetaja Valeri Zlatin.

Leht 2


Eesti Koolispordi Liidu valikorienteerumise võistlustel edukalt osalenud õpilasi:

27.09.2019 osalesid Põlva Kooli õpilased Kanepis toimunud Eesti Koolispordi Liidu valikorienteerumise meistrivõistlustel. Individuaalarvestuse parimad vanuseastmete kaupa:
1.-5. klasside poisid:
3. koht Anti Tohva
4. koht Karel Markus Kähr
14. koht Tanel Laaneväli
21. koht Gregor Daniel Kiudorv
27. koht Reno Robin Rehemets
29. koht Kerret Matto
31. koht Jakob Veski
1.-5. klasside tüdrukud:
1. koht Johanna Oras
2. koht Maarja Oras
5. koht Triin Neeno
8. koht Helen Hakk
9. koht Luisa Nõmmik
11. koht Merilin Laanjõe

6.-7. klasside poisid:
12. koht Roland Johanson
8.-9. klasside poisid:
8. koht Rasmus Saare
10. koht Kaspar Karolin
20. koht Daniel Sibul
8.-9. klasside tüdrukud:
3. koht Karoliina Kets
15. koht Anete Pavlov
22. koht Laura Nemvalts
34. koht Kertu Noormets.

1.-5. klasside võidukad tüdrukud

Kõigi nende tulemus kokku kindlustas Põlva koolile suurte koolide üldarvestuses 289 punktiga I koha.
Palju õnne!
Aitäh õpetaja Juta Saan!



jalgpalli meistriliiga finaalvõistlusel edukalt osalenud õpilasi:

02.10.2019 osalesid Põlva Kooli tüdrukud Valtus 6.-9. klasside jalgpalli
meistriliiga finaalvõistlusel. Tugevas konkurentsis saavutasid nad 7. koha,
parimaks võistkonnamängijaks valiti Birgit Rammo.
Võistkonda kuulusid Mae Lillo, Ly Saarniit, Hanna-Lisete Sellis, Mohana Lepp,
Laura Rinne, Luiisa-Marleen Lepp, Natali Antonov, Birgit Rammo.
Õpetaja Juta Saan.
Palju õnne!

Leht 3

Põlva Kooli uus õpilasesindus
Nagu igal õppeaastal toimusid ka tänavu kooli õpilasesinduse valimised. Kokku kandideeris õpilasesindusse
22 õpilast 5.-9. klassidest. Õpilasesindusse pääses 15 enim hääli kogunud kandidaati. Õpilasesinduse ülekoolilised
valimised toimusid 26.-27. septembril. Hääletamisel osales kokku 807 õpilast.

EDUKAT JA TEGUDEROHKET AASTAT UUELE ÕPILASESINDUSELE!

Teadlaste Öö festival
27. septembril toimus Tartus teadlaste öö festival,
kus käisid ka meie kooli 8. ja 9. klasside õpilased.
Üritus toimus mitmes kohas, kuid meie külastasime
TÜ Chemicumi ja TÜ Physicumi hooneid. Saime suurepärase ülevaate keemikute ja füüsikute maailmast.
Töötubade valik oli üllatavalt mitmekesine. Tore oli see,
et saime ise väga palju katsetada ja kaasa teha.
Kõigepealt käisime TÜ Chemicumis katseid vaatamas ja
tegemas. Seal pakkus meile nalja vedela lämmastiku abil
kivikõvaks külmunud banaan, mis purustati haamriga.
Huvitav oli ka jälgida protsessi, kuidas saadi sidrunist
elektrit.
Kiirelt jooksime läbi ka Tartu Tamme Gümnaasiumist,
kus puhkasime lõõgastavas ja mõtlema panevas
planetaariumis. Seejärel saime ka värskendada oma
teadmisi südame tervise ja taaselustamise ABC alal.
Silmailu, põnevust ja pinget pakkus ka l kursuse
tudengite poolt tehtud Rube Goldbergi masin, mis pandi
tööle TÜ Physicumis. Eriti üllatas meid päeva lõpuks
teadusteater, kus korraldati ülimalt põnev katse, mille
tulemusel toimus plahvatus. Kindlasti jäi see kõigile
meelde ja järgmisel aastal tahaks minna sinna just selle
paugu pärast.

Andra Madisson ja Eeva Peršin
9.c klassi õpilased
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Läänemere Projekti laager Roostal

Meie kool kuulub UNESCO ühendkoolide ja Läänemere
Projekti (BSP – Baltic Sea Project) võrgustikku.
Tähistamaks Läänemere Projekti 30. tegevusaastat,
toimus 25.-28. augustil Roostal rahvusvaheline laager,
kus koos paljude välisriikide esindajatega osales ka meie
kooli kolmeliikmeline delegatsioon.
Põlvast sõitsime autoga Tartusse ja sealt edasi Roostale
juba ühisbussiga. Kohale jõudes pidi igaüks endale
nimesildi
kirjutama,
et
lihtsustada
omavahelist
suhtlemist. Avatseremoonia viisid läbi Läänemere
Projekti Eesti koordinaator Gedy Matisen ja UNESCO
ühendkoolide võrgustiku Eesti koordinaator Viktoria
Rudenko. Seejärel läksime mereranda, kus droon tegi
meist ühispildi. Pärast õhtusööki mängisid õpilased
maastikumängu
ja
osalesime
Eestit
tutvustaval
kultuuriõhtul.
Ööbisime Roosta puhkeküla kämpingumajakestes ja
sealsamas toimus ka toitlustamine. Toidulaud oli kaetud
rikkalikult ja toit oli tervislik. Laagris oli aega ka
vabaajategevusteks, neid pakuti välja tõesti väga
erinevaid – sai külastada seiklusparki, mängida
kettagolfi, võrkpalli või lauamänge, käia ujumas, osaleda
põgenemistoas või Aafrika trummide ja tantsude töötoas.
Õhtuti toimusid kõikide osalevate riikide kultuuriõhtud.
Kõige eksootilisemaks kujunes Jaapani kultuuriõhtu.
Teisel päeval viidi meid bussidega Dirhami sadamasse,
kust sõitsime paatidega Osmussaarele. Võimalik oli sõita
erinevate paatidega – kiire paadiga võttis sõit aega
umbes 20 minutit, aeglasega aga poole kauem.
Matkasime jalgsi läbi peaaegu kogu saare ja giidid

rääkisid meile saare loodusest ja ajaloost. Ilm oli
suviselt soe ja päikseline. Meelde jäid kadastikud,
punased
pihlakad,
lambad,
šoti
mägiveised,
merelinnud, majakas ja militaarrajatised. Saare
ajalugu on olnud kurb. Eelmise sajandi alguses elasid
seal rootslased, kes II maailmasõja ajal pidid lahkuma.
Saar käis venelaste käest sakslaste kätte ja taas
tagasi.
Eesti
Vabariigile
kuulub
saar
taas
1991. aastast. Tänapäeval elab Osmussaarel ainult
5 inimest.
Kolmandal päeval oli võimalus osaleda töötubades.
Meie valisime hommikupoolikuks Lennart Lennuki
juhendatud töötoa, kus käisime koos rannas uurimas
Läänemere
elurikkust,
võõrliike
ja
reostust.
Õhtupoolikul osalesime õiglase kaubanduse ja säästva
arengu töötoas. Kui võimalik, ostke Fairtrade
märgisega tooteid! Fairtrade märgis tagab, et
arengumaade väiketalunikud, kes on need tooted
teinud, on oma toote eest saanud õiglase tasu.
Fairtrade tooted on küll ostjale kallimad, aga nende
tarbimisest on vaesematele inimestele abi.
Lõpuks
esitleti
kõikides
töötubades
tehtut
minikonverentsil. Lõpuloengutes kõneldi Läänemere
tulevikust ja sellest, mida saavad inimesed, ka
kooliõpilased, teha meie ühise mere hoidmiseks.

Meie jaoks oli laager väga huvitav ja hariv. Kokku
oli tulnud palju õpilasi ja õpetajaid erinevatest
riikidest. Kõik olid hästi sõbralikud. Laagris saime
teadmisi nii looduse kui ka teiste rahvuste kohta, lisaks
saime praktiseerida inglise keelt. Kui on võimalik
minna mõnele üritusele, kus on erinevaid rahvusi ja
pakutakse huvitavaid tegevusi, tuleb ikka minna!
Raiko Ojamaa ja Rasmus Kärbla 9b klassist ja
õpetaja Urve Lehestik

Droonifoto Roosta laagrist
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Läänemere Projekti laager Taanis
Mina sain võimaluse osaleda 15.-21. septembril Taanis
Årø saarel UNESCO Läänemere Projekti (BSP – Baltic Sea
Project) laagris.

Oli üsna suur tuul ning see tekitas suuri laineid,
mis tegidki sõidu lahedaks. Kuna olin paadis ainult
tüdrukutega siis kiljumine oli meil põhiline.

Laagrisse kandideerimisel pidin kirjutama, miks just
mina võiksin sõita Årø laagrisse ja kuidas oleks võimalik
Läänemere keskkonnaprobleeme leevendada. Eesti
delegatsiooni valiti 8 õpilast ja üsna pea saingi
rõõmusõnumi, et olen valitud nende õpilaste hulka. Tuli
vaid kohver pakkida ja minna!

Reedel kandsime teistele ette oma tehtud töö. Meil oli
saare kohta valminud väga ilus mudel, mis tegi meid
uhkeks, et olime saanud nii suure teoga hakkama.
Samuti oli näha ka teiste projektide suuri pingutusi.
Saime reedese päeva veeta kõik koos ning ka õhtuks
polnud meil plaanis muud, kui veeta need viimased
tunnid üksteisega. Pärast õhtusööki kogunesime
viimast korda suurde telki, et saada kätte tänukirjad
laagris osalemise eest. Tuleb tõdeda, et see polnud
üldse õnnelik hetk, vaid pigem nutune. Nutsime, kuna
kõik olid nii-nii kalliks saanud. Järgmise päeva
varahommikul alustasime sõitu koju. Üldse ei tahtnud
lahkuda sealt… Aga miski ei saa kesta igavesti.
Tallinna lennujaamas läks meil kiirustamiseks, kuna
lennuk hilines ja kõigil olid juba bussipiletid koju
ostetud, kuid jõudsime!

15. septembril kell 01:30 alustasin sõitu oma kodust.
Sõites lasin silma looja ja ärgates leidsin ennast Tallinna
lennujaamast,
kuhu
oli
kogunenud
kogu
meie
delegatsioon. Olin üsna ärevil, sest ei tundnud kedagi.
Sõitsime marsruudil Tallinn – Helsingi - Billund.
Lennujaamades kõndides saime tehtud oma hommikuse
treeningu. Taani jõudsime kell 8:55 ehk meie aja järgi
9:55. Lennujaamas ootas laagri koordinaator Nick, kes
võttis meid oma ülivingesse mikrobussi ning suundusime
koos laagripaiga poole. Lisaks sõitis ka üks sõiduauto,
sest muidu me poleks oma kohvritega ära mahtunud.
Pooleteisttunnise sõidu jooksul saime tüdrukutega
omavahel lähedasemaks. Eesti delegatsioonis oli 7
tüdrukut ja vaid 1 noormees, kelle lõime koos kahe
õpetajatega sõiduautosse oma vestlust arendama.
Årø saarele jõudmiseks pidime ette võtma praamisõidu.
Kohale jõudes tutvustati meile ümbrust ning seejärel
seadsime ennast sisse. Mina sain telki jagada ühe
eestlase ja kahe sakslasega. Ilm oli üsna nutune.
Alguses heidutas see ära, sest meie telk oli vihma läbi
lasknud. Päeva peale tuli õnneks päike välja ja kuivatas
telgi ära.
Kõik osalejad pidid endale valima töötoad. Näiteks oli
töötubadeks prügi korjamine saarelt, loodusmaitsed,
rannikujooned, maailmamere saastatus jne. Mina sain
gruppi, mis tegeles rannikujoontega. Projekti lõpuks
pidi meil valmima mudel Årø saare kohta, kus on näha
rannikujooned ja nende erinevus.
Kõik meie päevad algasid imemaitsva hommikusöögiga
ja siis suundusime projekti kallale. Pärast lõunat saime
valida vabatahtlikult töötubasid. Mina võtsin endale
lindude vaatlemise, paadisõidu Läänemerel ja Årø saare
avastamise. See paadisõit, see oli lihtsalt ülivinge!

Terve see nädal õpetas mulle nii mõndagi, mis sai
seal laagris kogetud. Kõik need inimesed said väga
lähedaseks, eriti laagrijuhid Denis ja Nick, kes jagasid
koguaeg positiivsust ja kelle naljatamist saime tunda
iga minut. Kõik need õhtused kaardimängud ja lõkke
ääres istumised. Öised tähevaatlused, kus tõstsime
oma voodid telgist välja, et tähistaevast näha. Mõned
isegi veetsid terve öö väljas magades, mis siis, et
soojakraade oli väga vähe. See oli lihtsalt nii lahe!
Mulle meeldis see, et inimesed tundsid ennast
ülivabalt ja jäid iseendaks. Ei saa mainimata jätta ka
seda, et kõik meile valmistatud söök oli väliköögis
tehtud. Terve köögitiim oli 24/7 töös ja meiega. Kõik
inimesed hoidsid ühte ja selle nädalaga suutsime kõik
kokku kasvada. Lihtsalt suur aitäh, et on olemas
sellised projektid ja organisatsioonid, mis annavad
võimaluse noortele näha maailma. Julgustan kõiki
sellistest projektidest osa võtma. Kui sulle antakse
selline võimalus, soovitan kahe käega võtta vastu see
pakkumine. Elu on liiga lühike, et elada igavat elu!
Katleen Schmeiman
9.b klassi õpilane

Fotod BSP kodulehelt http://bsp.teec.ee/
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5cde Karilatsil vaba õhku hingamas
Septembrikuu viimasel päeval käisid 5.c, 5.d ja 5.e
klassi õpilased koos klassijuhatajate Merje
Ootsingu, Merili Ermeli ja Inga Varuskiga Karilatsi
Vabaõhumuuseumis
maaõhku
hingamas
ja
maarahva sügiseste toimetamistega tutvumas.
Mihklipäeva järgsel esmaspäeval võttis muuseumi
tegus kollektiiv eesotsas muuseumipedagoog
Margega Põlva lapsed vastu ning õpilastele
tutvustati seal rahvakalendri tähtpäevi, sügistöid,
elu-olu rehetares ning veidi ka laste kooliskäimist
100 või enam aastat tagasi. Osa lapsi sai küll
Karilatsi omaaegse vallakeskuse hoonete vahel
liikudes värskeõhumürgituse ning klassijuhataja
Merili sõnul kulus omajagu energiat üksikute
segaduses tallekeste karjatamisele,
kuid üldiselt läks õppekäik korda.
Mitmete õpilaste jaoks oli tegemist
esimese või teise tõsisema muuseumikülastusega, nagu hiljem lastega
muljeid vahetades selgus. Seetõttu,
aga ka õpilaste ealistest iseärasustest
ja kooliseinte vahelt valla pääsemisest
tulenevalt oli mõningane ekslemine ja
mürgeldamine ka ootuspärane, kuid
ega vaba õhu hingamine ei tähenda
veel vabalt, pea laiali otsas ringi
rassimist. Siiski oli palju ka eeskujulikke ja tähelepanelikke õpilasi,
kes muuseumitöötajate selgitustesse
suure lugupidamisega suhtusid ning

õppetööle suure huviga lähenesid. Igal juhul jäid kõik
terveks ja muuseum on ka endiselt omal kohal. Kuid
oluline õppetund õpetajate (sh minu) jaoks seisneb
selles, et lapsi tuleks juba maast madalast rohkem
muuseumitega harjutada ning vahest võiks muuseumis,
teatris või kinos käimise kommetele ka klassijuhatajatundides rohkem tähelepanu pöörata.
Õppetöö jätkus hiljem koolis ajalootunnis, kus õppekäiku
meenutasime ja muuseumist kaasa saadud töölehtedega
õpitut kinnistasime. Selgeks said mitmed vanarahva
jaoks asendamatud tööriistad ja esemed, nagu vokk,
margapuu või suitsulõõts, aga ka vallakeskuse olulisimad
hooned ja nende otstarve. Õpilased said töölehtede abil
ülevaate teistest Põlvamaa muuseumitest ning oma
mälestusi muuseumist said nad ka
pildina jäädvustada.
5.a ja 5.b klassi ootab Karilatsi
Vabaõhumuuseumi
külastus
eesti
keele
õpetaja
Imbi
Vendiga
5. novembril veel ees. Küllap saavad
nemadki vanarahva eluolust parema
pildi ning lisaks veel olulist teavet
mardipäevakombestiku ja santimise
kohta, mida külaskäigule järgneval
nädalavahetusel
kohe
ka
ellu
rakendada…

Grete Kärmas
ajalooõpetaja
Töölehe näidis

Muusikapäev Põlva Koolis
Oktoobrikuu esimesel päeval tähistatakse ülemaailmset muusikapäeva. Nõnda ka Põlva Koolis!
Hommikul kooli tõttajad võisid märgata, kuidas fuajees, täpselt peaukse juurest, kohtub imekauneid helisid.
See oli meie kooli 9. c klassi õpilane Eeva Peršin, kes kõiki koolisaabujaid imelise tšellopalaga üllatas.
Muusikalisi üllatusi võiks kohata ka keset päeva. Näiteks esines söögivahetunni ajal ka õpetaja Ulvi Pern oma
tublide kandleringi õpilastega.

Leht 7

Kirjanik Sass Henno külaskäik
3. oktoobril väisas Põlva Kooli 8.-9. klassi õpilasi
kirjanik Sass Henno, kes pidas õpilastele haarava ja
elulise loengu pealkirjaga „Asjad, millest täiskasvanud
rääkida ei julge“.

Põnevust pakkuva pealkirja taga peitus endas lõbusal toonil ränkraskeid teemasid ja ka kirjaniku enda
vigade tunnistamist puudutav ekskursioon inimsuhete äärealadele, kus paljud meist juba lapsepõlves
ekslevad, aga kus omapäi asjadest aru saada on
täiskasvanulegi keeruline.
Sass Henno külastus Põlva Kooli oli väga oodatud ja
kirjanik sai õpilastelt ohtralt head tagasisidet!

Kinkides käsitööd kingid armastust!
8. oktoobril toimus ettevõtlusnädala raames teist korda
üle-eestiline avatud ettevõtete päev. Sel päeval avasid
paljud Eesti ettevõtted ukse oma telgitagustesse.
5.b klass külastas sel päeval ettevõtet Kingituste
Inkubaator OÜ, mille väike hubane kingipood asub just
meie koolimaja lähedal.
Meie poolt külastatud ettevõtte tegevusalaks on kunstialane loometegevus, seal valmistatakse ja müüakse
erinevaid kingitusi, meeneid ja suveniire. Poe omaniku
lemmiktegevuseks
on
kõrgkuumus
keraamika
valmistamine. Kingipood asub Käisi tn 2, kus ettevõte
müüb oma käsitööd ja seal asub ka keraamikastuudio,
kuhu kolmel päeval nädalas peale tunde on oodatud
lapsed, keda huvitab meisterdamine ja käsitöö.

Kingipoes võttis meid vastu selle toreda poe hea haldjas
Kaisa Hallap. Ta on inimene, kes armastab käsitööd
ja kunsti, talle meeldib teha palju erinevaid asju, nagu
trikoopaelaga heegeldamine, maalimine akrüülvärvidega
ja joonistamine söepliiatsitega, taaskasutus (asjadele uue
elu andmine). Kuid tema lemmik tegevuseks on saanud
keraamika valmistamine. Kunstniku poolt valmistatud

keraamika ei sõltu hooaja trendidest vaid on
omanäoline ja unikaalne. See on inimestele, kes
otsivad
kordumatut
loomingut
ja
oskavad
väärtustada uuenduslikku autoriloomingut. Tema
jaoks on ka olulisel kohal taaskasutus ning küsimus
kuidas on võimalik oma kätega panustada maailma
päästmisesse vähendades ökoloogilist jalajälge
juba olemas - olevat ära kasutades. Seega ostes
käsitööd, teed kingi ka oma maale ja keskkonnale.
Kaisa Hallapi sõnul on tema poolt loodud
esemetesse peidetud killuke armastust. Tema poe
moto on „Kinkides käsitööd kingid armastust!”
Lastel oli kunstnikule ka huvitavaid küsimusi ning
igaüks valis poes oma mõtetes kingituse ning
mõtles inimesele, keda sellega rõõmustada.
Külastusest jäi aga kõlama üks oluline mõte, mille
andis lastele kaasa kunstniku abikaasa: püüa alati
jääda iseendaks ning julge oma unistusi elluviia.
Ülle Sarapik
5.b klassijuhataja
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Õpetajate päev Põlva Koolis
4. oktoobril tähistati Põlva Koolis õpetajate päeva, mis
möödus meeleolukalt, ent üpriski rahulikult. Hommikul,
veel enne tundide algust, kohtusid direktor, õppejuht ja
9. kl esindajad, et üksteisele tähtsaks päevaks edu ja
jõudu soovida. Üheks päevaks vahetasid võimu Põlva
Kooli direkor Koit Nook ning 9. d klassi õpilane Hendrik
Kink.
Päeva lõppedes kogunesid meie toredad õpetajad Kesk
25 aulasse, et üheskoos tähtsat päeva tähistada ning
head muusikat nautida.
Õpetajate päeva puhul ehtis kunstiõpetaja Anneli Kaasik
Kesk 25 õppehoone eriliselt kauniks, riputades lakke palju eriilmelisi vihmavarje, mis kõik kuuluvad meie kooli
õpetajatele.

Põlva vald tunnustas õpetajaid
Traditsiooniline Põlva valla õpetajate tunnustamisüritus toimus reedel, 11. oktoobril Põlva Koolis. Abivallavanem
Martti Rõigas andis üle viis hariduspreemiat ning tunnustused Aasta noor õpetaja ja Aasta õpetaja.
Põlva valla hariduspreemia pälvisid:









Põlva Spordikooli laskmistreener Maire Tiisler
Vastse-Kuuste lasteaed Kaari lasteaiaõpetaja Tiia Raudvee
Põlva lasteaed Mesimumm lasteaiaõpetaja Krista Ojasaar
Vastse-Kuuste Kooli liikumisõpetuse õpetaja Reet Johanson
Põlva Kooli haridustehnoloog Daily Tensing
Põlva valla aasta noor õpetaja 2019 on Põlva Spordikooli käsipallitreener Henri Sillaste.

Põlva valla aasta õpetaja 2019 on Põlva lasteaed Pihlapuu lasteaiaõpetaja Liivi Lavrikov
Tunnustati ka tänavusuvisel juubelilaulupeol ja tantsupeol osalenud kollektiivide juhte. Põlva vallast osales juubelipeol kaheksa tantsurühma, 11 laulukoori ja kaks rahvamuusikapillimängijate ühendust.

Leht 9

Loovuse arengu konverents
11. oktoobril toimus Põlva Koolis valla õpilastele
mõeldud konverents, kus ammutati uusi mõtteid
selleks, et ka käesoleval õppeaastal valmivad
loov- ja uurimistööd saaksid olema sama asjalikud,
põnevad ja inspireerivad nagu möödunud aastatel.
Oma ettekannetega esinesid Andero Viljus (Põlva
Kool), Angela Lõhmus (Vastse-Kuuste Kool), Mona
Käärik (Põlva Kool), Aulike Apalev (Mooste
Mõisakool), Darius Kostõgov ja Marten Kahar (Tilsi
Põhikool), Rasmus Kärbla ja Rasmus Mathias Mõttus
(Põlva Kool).

Lisaks tutvustas Põlva Kooli koordinaator oma
tähelepanekuid
möödunud
aasta
loovtöödest.
Loovtööde nõutekohasest vormistamisest kõneles
Põlva Kooli arendusjuht Siret Rammul.

Ürituse moderaatorid olid meie kooli 9. klasside õpilased
Sireli Salum ja Eeva Peršin.
Suur tänu kõigile, kes konverentsil osalesid ning esinesid!

Konverents „Õpetajalt õpetajale“
Sügisvaheaja esimesel päeva, 21. oktoobril, kogunesid Põlva
Kooli valla õpetajad. Miks? Ikka selleks, et üksteisele enda
kogemusi jagada! Nimelt toimus juba kolmas Põlva valla
õpetajate konverents "Õpetajalt õpetajale".
Konverentsi avasesinemine tuli Haridus- ja Teadusministeeriumi
üldosakonna asejuhatajalt Pille Liblikult ettekandega „Ülevaade
õppimise ja õpetamise tulevikust. Tark ja tegus rahvas 2035“.
Konverentsil esinesid ka Ave Kikas (Mooste Mõisakool), Inge
Kalle (Vastse-Kuuste Kool), Liina Vagula ja Aveli Ladva (Tilsi
Põhikool), Annely Tubin (Ahja Kool), Jaanus Prükk (Kauksi
Põhikool), Inga Tiivoja (Põlva Kool).
Konverentsi modereerisid Põlva Kooli 9. klasside õpilased Eeva
Peršin ja Sireli Salum.

Pille Liblik
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Õppekäik Alatskivile
1. oktoobril käisime koos õpetaja Viive Rätsepaga
õppekäigul Juhan Liivi muuseumis ja Alatskivi lossis.
Mida nägime ning teada saime?
Esimene õppetund oli meil Juhan Liivi
muuseumis, kus giidilt kuulsime järgmist lugu.
Juhan (Johannes) Liiv sündis 30.aprillil 1864
Tartumaal Alatskivi vallas ja kasvas üles Rupsi külas
Oja talus. Ta oli noorena alati olnud selline vaikne ja
omaette hoidev poiss, kes liikus palju metsades ja
käis omaette. Juhan oli pere poegadest noorim ning
lapsepõlvest saadik halva tervisega.
Juhani pere tahtis anda kõikidele poegadele
mingisugusegi hariduse. Juhan õppis Naelavere
külakoolis ja Kodavere kihelkonnakoolis. Ta käis
ka paar kuud Hugo Treffneri gümnaasiumis, kust ta
pidi lahkuma, sest tervis oli läinud halvemaks ja
vanematel ei olnud enam piisavalt raha, et poega
toetada. Hugo Treffneri kooli juures oli tähtis see,
et seal sai ta palju täiendada saksa keele oskust.
Õpingute ajal jälgis Liiv ühiskonnaelu ja tema
esimene trükis avaldatud ajalehekirjutis oli Ado
Grenzteini pihta sepitsetud väike anonüümne
poliitiline pilkenali.
Ta töötas ka paljude ajalehtede juures, näiteks
Virulases, Sakalas, Olevikus. Kui Juhani suurem
vend Jakob haigestus, pidi minema Juhan teda kooli
asendama. Kuid kaua ta seal olla ei saanud, sest oli
ise raskesti haigestunud ja pidi koju naasma.
Paar aastat hiljem oli Juhan Jakobile Pandiveresse
külla läinud, kes oli seal uue õpetajatöö saanud.
Seal tutvus Juhan Liisa Marie Goldinguga, kellesse ta
silmapilk kiindus. Nad hakkasid kirja teel suhtlema,
kuigi oli teada, et nende vahel ei saa kunagi midagi
tulla, sest Juhan oli talupoeg ja Liisa oli mõisniku
tütar. Juhan tegi ka Liisast raamatu ning tal on ka
alles jäetud paljud käsitsi kirjutatud kirjad, mis Liisa
talle kirjutanud oli.

9.c klass Juhan Liivi muuseumi juures

Lõpupoole otsustas Juhan tulla ära ajalehe juurest ja
täielikult kirjutamisele keskenduda, kuid see ei läinud tal
kõige paremini. Vaimne ülepingutus vallandas kirjanikus
vaimuhaiguse, mille tõttu ta viidi vaimuhaiglasse. Pärast
seda võttis kõige vanem vend Jakob ta enda juurde
elama. Seal oli Juhan püsinud pikalt. Ta uitas palju küll
ringi, sest talle ei meeldinud lärm. Juhan tahtis rahus
olla, kuid Jakobil olid lapsed ning see oli keeruline.
Linnas ei kuuldud enam midagi Juhanist ja paljud isegi
arvasid, et ta on surnud. Siiski keegi oli ta avastanud
ja linna viimaks tagasi viinud. Oma elu lõpus tekkisid tal
nii suured luulud, et ta arvas, et ta on Poola kuningas
ning et kõik ootavad teda Poolas, kuid Poola ta kunagi ei
jõudnud. 1. detsembril 1913, pärast ränka külmetust,
suri Juhan Liiv 49-aastaselt tiisikusse.
Teine õppetund oli koos giidiga Alatskivi lossis ja
lossi aias.
Alatskivi loss on 134 aastat vana ning siiamaani pole teda
mitte kunagi füüsiliselt hävitatud. Praegu asub seal
Eduard Tubina muuseum ja lossis on võimalik ka ööbida
ning restoranis einestada.
Alatskivi loss värviti sõja ajal musta värviga üle, et niiviisi
lossi õhust näha poleks ega teda ei saaks pommitada.
Loss on ehitatud Arved von Nolckeni projekti järgi,
kes lasi ehitada just lossi, sest tema naine Josephine
Caroline Elise von Nolcken tahtis suuremat kodu.
Lossi arhitektuuriline eeskuju on võetud Šotimaal asuva
Balmorali kuningliku residentsi järgi. Lossis on omal ajal
asunud ka kool. Ühel kindlal ajavahemikul oli kuulunud
loss Soome ärimehele, kes lubas sellesse spaa ehitada,
kuid seda plaani ei teostatud.
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Alatskivi loss

Hetkel on Alatskivi loss sihtasutus, kus on võimalik ka ööbida. Vahel
toimuvad lossis teatrietendused.
Alatskivi lossil on kaks korrust. Tube on lossil 41. Meile näidati
galeriid ehk peasaali, paruni kabinetti, daamide buduaari, külaliste
sviiti ning Eduard Tubina muuseumi. Kõige alumisel korrusel oli ka
kelder, kus saime näha vahakujusid lossi teenijatest ja perest, kes
seal omal ajal elas.
Kokkuvõtteks oleme väga rahul selle ekskursiooniga. Rohkem
meeldis meile lossis kui Juhan Liivi muuseumis, sest seal oli säilinud
väga palju vaatamisväärsusi, mida imetleda. Siiski oli ka põnev
kuulda põhjalikumalt meie kuulsa kirjaniku kurvast elusaatusest,
seistes just sealsamas, kus kunagi oli olnud ka tema.

9.c klassi õpilased

Suur kummardus ka giidide ees, kes äärmiselt põnevalt ja asjalikult
rääkisid. Soovitame kindlasti kõigil Alatskivil ära käia, te ei kahetse.

Võõrkeeleõpetajad Elleri muusikakoolis
Meie võõrkeeleõpetajatel on traditsiooniks käia
sügisvaheajal
tutvumas
erinevate
kutseõppeasutustega. Seekord külastasime Tartu H. Elleri nim
Muusikakooli, mis on juba 100 aastat olnud olulisim
muusikaõppeasutus Lõuna-Eestis.
Muusikat
ja
erinevaid
instrumente
saab
õppida
üldhariduskooli kõrvalt noorteosakonnas, aga ka
põhija
keskhariduse
baasil.
Kool
viib
läbi
täiendõpet
täiskasvanutele
ja
seal
toimuvad
erinevad
õpitoad
ja
koolitused.
Võõrkeeltest
õpetatakse itaalia ja inglise keelt,
valikainetena
prantsuse,
portugali,
saksa
ja
vene keelt. Õpilased saavad igakuiselt kuni 100

eurot õppetoetust, mille
õppeedukus erialaainetes.

määramisel

on

oluline

Koolihoone on hubane ja kaasaegne, seintel on Eesti
heliloojate nimed ja põrandaid kaunistavad noodid.
Tubina saalis toimub aastas ligi 100 erinevat kontserti,
mis annavad õpilastele vajalikku esinemispraktikat ja
on publikule tasuta, toimub ka palju erinevaid
külaliskontserte. Saalis saab muusikat kuulates imetleda
aknast avanevat suurepärast loodusmaali, mis muutub
vastavalt aastaajale.
Rael Anijalg
inglise keele õpetaja
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Trikimängu Kendama võistlused
17. oktoobril toimusid Põlva Kooli Lina tänava koolihoones uue vahva trikimängu Kendama võistlused. Kendama on populaarsust eelkõige kogunud poiste seas, kes igal võimalikul hetkel uusi trikke
harjutavad ja vanu lihvivad. Võistlus toimus klassikomplektide kaupa, igast paralleelist valiti välja võitja žürii abil.
Klasside meistrid on järgmised:
Marko Saarniit (1.a)
Rasmus- Pikken Volt (2.b)
Steven Lepasson (3.a)

Riko Kuhi (4.a)
Carlis Jahu (6.e)
Aitäh kõikidele osalejatele, palju õnne võitjatele ning vingeid trikke
järgmiseks korraks!
Samuti suur tänu õpetaja Reet Külaotsale võistluse juhtimise ja
organiseerimise eest!

Hõimupäevade kontsert
15. oktoobril toimus hõimupäevade raames Põlva Kooli Koolimaja tee 1 õppehoones komi
folklooriansambli Jugõdlanj kontsert. Saime tutvuda komi rahvalaulude ja kaunite rahvariietega.
Suur tänu külalistele kaugelt maalt!

Leht 13

Helkurkampaania
16. oktoobri hommikul pühkisid õpilasesinduse
liikmed une silmast varem kui muidu. Miks?
Ikka selleks, et enne tundide algust koolitulijaid
tervitada ja neile sõbralikult meelde tuletada, et
keegi ilma helkurita kodust välja ei astuks!
Väljas on hommikuti ja õhtuti juba väga pime
ning seetõttu on helkuri kandmine ülioluline!
Siit ka üleskutse kõigile: kui sul on kodus
helkureid, mida sa ise ei vaja, siis oleksime
väga tänulikud, kui tooksid need huvijuhi kätte
või riputaksid koolimaja ees oleva helkuripuu
külge, et need õpilased, kellel ei ole helkurit,
saaksid ka pimedal ajal turvaliselt kooli ja
koolist koju.
AITÄH, ET HOOLID!

