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Tartu Ülikooli loodusmuuseumi korraldanud seeneviktoriinil edukalt osalenud õpilasi:

18.10.2018 toimus veebikeskkonnas Tartu Ülikooli loodusmuuseumi seeneviktoriin 6.-12. klasside õpilastele.
Võistlusel osales kokku 116 võistkonda 318 osalejaga. Hindamine toimus kahes vanuserühmas: 6.-9. klass ja
10.-12. klass.
Nooremas vanuseastmes pälvis I koha Põlva kooli 9.b klassi võistkond „Suur sirmik“. Võistkonda kuulusid
Anne-Liis Verev, Carlos Oras ja Tigris Fjodorov.
Palju õnne osalejatele ja suur tänu õpetaja Urve Lehestik!



Vabariiklikul Anna Haava luulekavade konkursil
„Olen Eestimaa laps“ edukalt osalenud õpilasi:

19.10.2018 toimus Jõgevamaal Pala Kultuurimajas vabariiklik
Anna Haava luulekavade „Olen Eestimaa laps“ konkurss 2018.
Meie kooli luulesõbrad tulid koju eripreemiaga.
Tublid osalejad: Hendrik Bleive (7.a), Marten Hinn (7.a),
Laura Nemvalts (7.a), Krissandra Rammo (7.a), Ly Saarniit
(7.d), Joanna Meriina Sulaoja (7.a), Richard Uibo (7.a),
Tauri Vijar (7.a).
Palju õnne ja aitäh juhendajale õpetaja Maia Punak!



Põlva Kooli 7. klasside võõrkeelte viktoriinil edukalt osalenud õpilasi:

30.10.2018 toimus Põlva Koolis võõrkeelte ainenädala raames 7. klasside viktoriin kolme võõrkeele (inglise, saksa
ja vene keel) tundmisele. Maksimaalne punktide arv oli 60.
Tulemused:
I koha 55 punktiga saavutas 7.a klassi võistkond koosseisus: Alar Mattus, Hendrik Bleive, Mona Jõema, Joanna Meriina
Sulaoja, Lisbeth Lepp.
II–III kohta jäid 53 punktiga jagama 7.a ja 7.d klassi
võistkonnad.
7.a klassi võistkonda kuulusid Merili Nagel, Laura Nemvalts,
Kaur Kenk, Richard Uibo, Lilian Hindrikson.
7.d klassi võistkonda kuulusid Gerely Kund, Alonso Lillemäe,
Karl Peetso, Joonas-Meelis Luste, Günther Künnerpä.
Palju õnne võidukatele võõrkeelte tundjatele! Tublid olid kõik
osalejad!
Suur tänu viktoriini korraldajatele ja abilistele õpetajatele Kaire Hakk, Rael Anijalg, Tiina Villako ja Riina Sarapuu!



maleturniiridel edukalt osalenud õpilasi:

30.09.2018 Tartus toimunud noorte maleturniiril „Gunnar Uus I memoriaal 2018„
B-klass: Lev Liubchenko 2.b (3,5 p), Magnus Pala 2.c (3,0 p), Liis Marii Vaher 3.b (1,5 p), Martin Belov 3.d (2,5 p), Enriko
Lutsar 3.d (2,0 p), Simmo Hendrik Sisask 4.a (3,0 p)
C-klass: Leo-Martin Pala 8.a (2,5 p)
14.10.2018 Tallinnas Eesti noorte kiirmale meistrivõistlustel.
U – 10 klass: Lev Liubchenko 2.b (2,0 p), Enriko Lutsar 3.d (1,5 p), Simmo Hendrik Sisask 4.a
U – 12 klass: Karl-Markus Vool 5.d (2,0 p)
U – 16 klass: Artur Johannes Prangel 8.a
21.10.2018 Luunja Kultuuri-ja Vabaajakeskuses „Dzintras Sprivulise X memoriaal“ B – C Turniiril, millest võtsid osa kooli tublid maletajad.
B-klass: Enriko Lutsar 3.d (4,5 p), Magnus Pala 2.c (4,0 p), Simmo Hendrik Sisask 4.a (3,5 p), Liis Marii Vaher 3.b (3,0 p)
C-klass: Leo-Martin Pala 8.a (3,0 p)
Kiitus osalejatele ja suur tänu maleringi juhendaja Viktor Kass!

Leht 2


Kooliteatrite festival „Väike Lava 2018“ edukalt osalenud õpilasi:

2.-3.11.2018 osales Põlva Kooli 5.c klassi näitetrupp Viimsis toimunud kooliteatrite festivalil „Väike Lava
2018“.Osa võttis 21 näitetruppi üle Eesti. Korraldaja oli Viimsi Kool. Meie kooli 5.c klassi draamaringi näitlejad
esinesid festivalil näidendiga „Okasroosikese mäng“.
Žürii poolt valiti välja 6 peapreemia väärilist etendust:
Põlva Kool
Kuressaare Gümnaasium
Kuusalu Keskkool
Lindi lasteaed-Algkool
Audru Kool
Kunda Ühisgümnaasium
Tublid näitlejad 5.c klassist olid: Krisette Anajev, Elise Marie Int, Kristel Juhkason, Gertrud Jänes, Marko
Järveots, Inger Kateriine Lang, Laura Helena Lillmann, Rando Lutsar, Marie Nigola, Helle-Mai Ojamaa, Kelli Pala,
Laura Plakso, Merlin Raudkett, Nele Liis Tamm, Laura-Liis Vakk, Gerda Vares.
Kiitus kõikidele osalejatele ja suur tänu juhendajale õpetaja Diana Pehk!
Festivalil oli õpilaste suureks innustajaks klassijuhataja Kristi Kurg. Aitäh!



Põlva Kooli digiorienteerumise võistlusel edukalt osalenud õpilasi:

Oktoobri- ja novembrikuu jooksul on Põlva Kooli haridustehnoloogi Daily eestvedamisel toimunud igas Põlva Kooli
õppehoones harivad ja lustakad digiorienteerimistunnid.
Mängust said osa kõik kooli 3.-9. klasside õpilased. Mäng toimus 2-4 liikmelistes gruppides ja arvestust peeti
võistkonniti igas õppehoones eraldi.
Tublimad võistkonnad:
Koolimaja tee 1 (18. oktoober)
I koht võistkond „Bandad 4d“ (260 punkti) – Lisete Laine, Marit Lõbu, Emili Naruson, Brita Sokk.
II koht võistkond „Girls 4e“ (255 punkti) – Grete Haavamäe, Hele Jakobson, Annabel Kolsar, Kristiin Piirsalu.
III koht võistkond „Neli tüdrukut 4d“ (235 punkti) – Mia Lees, Brigita Pendla, Birgit Rešetov, Hanna Triin
Soekarusk.
Lina 21 (6. november)
I koht võistkond „Muumitrollid 6d“ (249 punkti) – Mia Mette Kiljak, Lisandra Koppel, Rebeka Repp, Isadora-Janett
Turba.
II koht võistkond „Teletupsud 5c“ (245 punkti) – Krisette Anajev, Kristel Juhkason, Gertrud Jänes, Kristina Verev.
III koht võistkond „Laamad 5c“ (240 punkti) – Inger Kateriine Lang, Laura Helena Lillmann, Marie Nigola, Merlin
Raudkett.
Kesk 25 (7. november)
I koht võistkond „Sirelid 8a“ (300 punkti) – Sirelin Petersell, Sireli Salum.
II koht võistkond „Põlva Passat 8a“ (294 punkti) – Elisabeth Pehk, Peeter Pragi, Artur Johannes Prangel, Reno
Vasser.
III koht võistkond „Olemeägedad 8a“ (291 punkti) – Maara Parhomenko, Julia Runina, Merit Tigas.
Palju õnne võitjatele ja edu kõikidele osalejatele!
Suur tänu ürituse korraldajale haridustehnoloog Daily Tensing!



Põlvamaa koolide 4.-5. klasside rahvastepalli meistrivõistlustel edukalt osalenud õpilasi:

8.11.2018 toimusid maakonna 4.-5. klasside tüdrukute ja poiste rahvastepalli meistrivõistlused Mesikäpa Hallis.
Meie koolist osales kaks poiste ja kaks tüdrukute võistkonda. Seekord oli reeglites väike muudatus - pihta
saanud mängija ei lahkunud väljakult, vaid mäng käis punktidele. Meile see mäng meeldis ja tulemused olid ka
head.
Põlva Kooli tüdrukute I võistkond saavutas I koha. Võistkonnas mängisid: Anette Vaino, Anne-Mari Rauba,
Els Rahel Parhomenko, Helen Pundi, Getter Lepland, Angelika Lentsius, Eliisa Villako, Seleri Haidak
Põlva Kool II võistkond oli viies. Võistkonnas mängisid: Tuuli Aksin, Eliise Leppik, Loviisa Ly Puri, Simone
Säinast, Susanna Johanson, Veronika Reedi, Natali Antonov, Andra Niinepuu.
Poisid saavutasid II koha. Võistkonnas mängisid: Jass Einassoo, Karel Kangro, Hardi Soidla, Aron Oberg, Marko
Järveots, Kerd Kaspar Ivask, Kermo Kuklase, Karl Kadak
Poiste II võistkond oli neljas. Võistkonnas mängisid: Markus Mäeots, Alfred Rinne, Egert Sing, Gervin Vissov,
Rasmus Kütt, Oskar Härmits, Kerdo Roodes, Sander Raud.
Palju õnne! Aitäh kehalise kasvatuse õpetajatele Maret Puna, Ulvi Musting, Juta Saan, Valeri Zlatin,
Henri Sillaste, Toomas Kivend ja Aivar Haan.

Leht 3

Põlva valla õpetajad jagasid ühisel konverentsil kogemusi
Teise teemaploki avas Krista Bruska, tutvustades Ahja
Kooli näitel, kuidas on võimalik õppeaineid omavahel
lõimida läbi interaktiivsete tegevuste. Eve Hütt ja Liina
Vagula Tilsi Põhikoolist tõid kuulajani huvitavaid ja
kasulikke ning kaasavaid nippe, mida õppisid nad
külastades Hollandi väikelinnas asuvat kooli. Õpirände
teemadel jätkas Kaire Hakk Põlva Koolist, kes rääkis
õpirännete kasulikkusest ning vajalikkusest. Ühtlasi
pidas äsja õpirändelt naasnud Põlva Kooli ajaloo- ja
ühiskonnaõpetuse õpetaja Mait Kuusik kuulajate
kreeka keele kiirkursuse. Teise mooduli lõpetas Põlva
Kooli sotsiaalpedagoog Margit Paju, rääkides, kuidas
tulla toime ebakohaselt käituva õpilasega.
Põlva Kooli direktor Koit Nook konverentsi avamas

Sügisese koolivaheaja esimesel päeval, 22. oktoobril,
toimus Põlva Kooli aulas õpetajate konverents „Õpetajalt
õpetajale“, kus valla haridustöötajad jagasid omavahel
kogemusi ja edulugusid, andes üksteisele värskeid ideid
koolielu veelgi paremaks korraldamiseks. Ürituselt ei
puudunud ka kuulus üllatusesineja, kelleks oli tänavu
Draamateatri näitleja Indrek Sammul.
Konverentsi avas Põlva Kooli direktor Koit Nook, kes
sõnas, et teist aastat toimuvat õpetajate konverentsi
võiks kitsamalt nimetada metoodikakonverentsiks, mis
võiks jäädagi iga-aastaseks traditsiooniks. Koosviibimisel
osalejaid tervitas ka Põlva valla haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Aigi Tiks. Konverentsi modereeris Põlva
Kooli õppejuht Kaie Lõhmus.

Viimase mooduli avas Põlva Kooli õpetaja Ruth
Raudsepp, kes tutvustas VEPA-nimelist käitumisoskuste mängu, mille metoodika aitab klassiruumis
tagada positiivse ja õppimisele suunatud õhkkonna.
Vastse-Kuuste Kooli õpetajad Sandra Tikk ja Kersti
Lillo andsid kuulajatele enda kooli näitel hulgaliselt
vahvaid ideid sellest, kuidas vahetunde aktiivsemaks
ja põnevamaks muuta. Irina Ševtšenko Kauksi Koolist
tutvustas kuulajatele rahvusvahelist keeleeksamit.
Konverentsi viimase ettekande pidas Mooste Kooli
direktor Ave Kikas, kes tõi kuulajani, millised
muutused on nende koolis toimunud ning millised on
ambitsioonid tulevikus.
Tänud kõigile, kes konverentsil osalesid ning esinesid!
Helen Reinhold
huvijuht

Põlva valla õpetajate konverentsil tuli ühtekokku
esitusele 12 erinäolist ettekannet, millest igaüks andis
edasi ohtralt uusi mõtteid, mida oma igapäevatöös
rakendada. Esitusele tulid ettekanded igast valla koolist.
Esimese teemaploki avas Lii Kaudne, kes tutvustas
kuulajatele Skype´i keskkonnas peetud ettekande
vahendusel
lähemalt
Vaikuseminutite
noorteprogrammi ning sellekohast Tartu Ülikooli mõju-uuringut.
Järgmisena rääkis Põlva Gümnaasiumi õpetaja ning
Põlva
Kooli
minifirmade
juhendaja
Kaia
Tamm
majandusõpetuse tähtsusest põhikoolis. Lisaks tutvustas
ta Põlva Kooli minifirmasid, kellest möödunud aasta
parimaks minifirmaks valitud Kristallselge oli ka
konverentsil kohal, et osavõtnutele oma tooteid
tutvustada.
Külalisesineja Indrek Sammul rääkis õpetajatele, kuidas
luua publikuga kontakti. Leidub ju nii näitleja- kui
õpetajatöös märgatavaid sarnasusi, eeskätt selles,
et mõlemad omavad auditooriumi, kelle ees end
kehtestada. Läbi oma näitlejakogemuse kõneleski
Sammul põhireeglitest, kuidas inimestega efektiivselt
kontakti luua, jagades sealjuures hulga kasulikke nippe.
Esimese teemaploki lõpetas Põlva Kooli loodusainete
õpetaja Karl Tammiste, kes rääkis haaravalt oma
mõtetest, mis on teda tabanud kahe aasta jooksul noore
õpetajana.
Indrek Sammul

Leht 4

Põlva Kooli külastasid Eesti klassiõpetajad
Esmaspäeval 22. oktoobril võõrustas Põlva Kool
Eesti klassiõpetajaid. Eesti Klassiõpetajate Liidul on
traditsiooniks korraldada liidu liikmetele üritusi Eesti
erinevates piirkondades. Selle eesmärgiks on tutvustada
erinevate koolide tegemisi ja toimetamisi. Sellel aastal oli
sügisseminari teemaks „Teaduse mitu nägu“. Põhirõhk on
õpilastes
teadushuvi
äratamisel
ja
digipädevuste
kujundamisel koolis. Kuidas seda teha ja missugused on
selleks võimalused?
Päeva alustasid oma hoogsa näitemänguga Otepää kooli
5. klassi lapsed, kes olid eelmisel õppeaastal klassiõpetaja Tiie Jaaniste juhendamisel selgeks õppinud
toreda näidendi „Hiired pööningul”, autoriks Andrus
Kivirähk.
Põlva Kool oli võõrustajaks ka juba seetõttu, et meie
koolis tegutseb tore teadusring 1. klassi lastele, mille
juhendajaks on kooli keemiaõpetaja Inga Tiivoja. Sellest
faktist saigi mõte alguse, et organiseerida seminar
Põlva Koolis. Õpetaja Inga Tiivoja rääkis ringitöö
organiseerimisest ning tutvustas mõnda katset, mida
saab lastega edukalt läbi viia. Kuna lapsed on väga
uudishimulikud ning soovivad kõike proovida ja teada
saada, järgneb igale katsele lihtne eakohane selgitus,
miks asi niimoodi toimib.

Otepää Gümnaasiumi 5. klassi tublid näitlejad

Päevakavas oli veel:

 TÜ

informaatika didaktika
tutvustas digiõpikut.

dotsent

Piret

Luik

 Tiie Jaaniste Otepää Gümnaasiumist ja Külli Arand
Audentese algkoolist tutvustasid õpilaste teadustöid
oma koolides. Mõlemad kõnelejad julgustasid
kohalolijaid selle alaga tegelema.

 Katrin Saart Eesti Teadusagentuurist tutvustas
teadushuviringide olukorda meie koolides.

 Margit Lehis (Eesti Teadusagentuurist) tutvustas
õpilaste teadusfestivali 2018
osalema juba uuel festivalil.

ning

kutsus

üles

Põlva Kooli keemiaõpetaja ja
teadusringi juhendaja Inga Tiivoja

Vestlusest õpetajatega tuli ilmsiks, et sellist teadusringi
nii väikestele lastele üldjuhul koolides ei ole. Oleme
õnnelikud, et meie kool õpetaja Inga eestvedamisel
pakub lastele sellise suurepärase võimaluse. Sellel
õppeaastal kahjuks seoses koolimaja renoveerimisega on
aastaks ringitöö seiskunud. Renoveeritud maja peaks
võimalusi ringitöö organiseerimisel õpetajale juurde
pakkuma.

Katrin Saart Eesti Teadusagentuurist

Raina Uibo
klassiõpetaja

Leht 5

Põlva Kooli külastas komi folklooriansambel
Oktoobrikuus tähistati kõikjal Eestis hõimupäevi, et
kajastada soome-ugri rahvaste ja keelte sugulust.
Hõimupäevade raames külastas Põlva Kooli ansambel
Sipertas Komi vabariigi Kortkerosi rajoonist. Komide
toredast kontserdist said osa kõik 8. klasside õpilased
ning 4.d ja 4.e klass.
Kauged külalised esitasid kontserdil mitmeid toredaid
rahvalaule ja-tantse. Lisaks tutvustati kuulajatele oma
kauneid rahvarõivaid ja õpetati mitu komikeelset sõna.
Muuhulgas saime teada, folklooriansambli nimi Sipertas
tähendab nende keeles metsapojengi - imekaunist lille,
mille ilu saab imetleda vaid haruharva.
Mis kõige toredam – folklooriansambli liikmed kaasasid
ka kuulajaid oma esinemisprogrammi, korraldades paar
vahvat mängu, mida suure õhinaga kaasa mängiti.
Aitäh kaugetele külalistele, et meile oma kultuuri
tutvustasite! Eriline tänu ka õpetaja Edda Muugale, kes
aitas komide juttu eesti keelde tõlkida!
Helen Reinhold
huvijuht

Halloweeni üritus Kanepi Gümnaasiumis
30. oktoobril toimus Kanepi Gümnaasiumis halloweeni
ürituse 4.-5. klassidele. Põlva Koolist osales 12 õpilast
(Triin Neeno, Elise Kork, Regor Janson, Mihkel Haidak,
Tuuli Aksin, Hannes Hallap, Regor-Marten Tobonik, Kertu
Vija, Karl-Markus Vool, Helle-Mai Ojamaa, Laura Plakso
ja Elise Marie Int).
Meeleolukad tegevused toimusid nii sees kui ka väljas.
Õpilased said oma teadmisi inglise keeles proovile panna
mängides halloweeni teemalist Kahooti, QR koodi
viktoriini ja sõnavaramängu. Lisaks meisterdasid
õpilased kõrvitsast halloweeni laterna. Viimaks said
osalejad suu magusaks ning tuju heaks, kui valmistasid
endale mandariinist, Nutellast ja vahukommidest
naerusuu, millele nad naeratasid ja siis ära sõid.
Jaana Jurtin
klassiõpetaja

Leht 6

Türgi varjuteatriga tutvumas
Möödunud vaheajal oli mul võimalus osaleda Eesti
Teatri- ja Draamaõpetajate Seltsi poolt korraldatud
kolmepäevasel Türgi varjuteatri koolitusel Pärnus.
Koolitajaks oli päris türklane, kes suhtles meiega inglise
keeles. Selgus, et seda kunsti ei saa lihtsalt niisama
koolis või kursustel õppida: traditsioonilist varjuteatrit
õpetab isa pojale. Sealjuures peab õppija omaks võtma
ka isa (või õigemini isaisaisa jne) loodud nukkude
karakterid, hääletooni ja ära õppima laulud. Kui me
palusime tal ühe tegelase laulukest tõlkida, siis ütles
noormees, et ta ei oska, kuna tegemist on väga vana
türgi keele murdega, millest temagi aru ei saa. Tema ei
nimetanud oma tegevust varjuteatriks, vaid pigem
unenägude teatriks (dream theater), sest Türgi nukud on
kaunilt värvilised ja tegelikult varje polegi.
Idamaadele iseloomulikult ei tegele varjuteatriga naised
ja naisi ei kasutata isegi nukkudena. Kui me hakkasime
arvamust avaldama, et mõni nukk on ju täiesti naise
moodi ja selliselt ka riietatud, teatas noormees rangelt,
et lavale tohib minna vaid naiseks riietatud mees ja ka
nukud on mehed, ainult et naiseks riietatud. Kui tal oli
muidu iga tegelase jaoks oma hääletoon, et karakterit
luua, siis nn naisnukkude puhul kasutas ta alati mehist
häält.
Kõige toredam on see, et õnneks ei ela meie Türgis ja
võime saadud teadmisi kasutada varjuteatri loomiseks
eesti lugudest ja kasvõi eesti muinasjuttude tegelastega.
Valmistasime kõik endale paar nukku. Seda oskust
koos teatrietenduse läbiviimisega oleks tore teistelegi
huvilistele jagada, näiteks talvisel koolivaheajal. Uute
teadmiste eest tuleb eelkõige tänada Türgi saatkonda
Tallinnas, kes kandis kõik koolitusega seotud kulud.
Maia Punak
eesti keele ja kirjanduse õpetaja

Luulekavade konkurss Pala Koolis Jõgevamaal

„Olen Eestimaa laps“

Pala Kool on Anna Haava nimeline, kuna just seal on eesti armastatud
luuletaja kodupaik. Juba kümme aastat on seal poetessi mälestuseks
korraldatud luulekavade konkurssi. Tänavu tähistati Anna haava 154.
sünniaastapäeva. Osales 97 õpilast 12 koolist üle Eesti. Meie vallast
käisid seal Põlva Kooli ja Mooste Mõisakooli lapsed. Esitati 15 luulekava.
Laureaadiks valiti Vaimastvere Kooli luulekava „Olen Eestimaa laps“.
Jagati rohkesti ka eripreemiaid. Meie kooli esindasid Marten Hinn, Laura
Nemvalts, Hendrik Bleive, Ly Saarniit, Joanna Meriina Sulaoja,
Krissandra Rammo, Tauri Vijar, Richard Uibo.
Üritus toimus Pala kultuurimajas, õhkkond oli soe, sõbralik ja üksteist
toetav. Silma ja kõrva jäi kõigi esinejate hea diktsioon ja lavajulgus.
Tuli mõte, et taoline tore kokkusaamine võiks toimuda ka meie vallas,
et toetada luule õpetamist ja aidata lastel seda paremini mõista.
Maia Punak
eesti keele ja kirjanduse õpetaja

Leht 7

Võõrkeelte nädala kokkuvõte
Traditsiooniline
võõrkeelte
29. oktoober – 2.november.

nädal

toimus

7. klasside hulgas valiti välja parimad võõrkeelte
tundjad ja osavaimad sõnaraamatute kasutajad.
Võistluse võitja oli 7.a klassi võistkond koosseisus:
Alar Mattus, Hendrik Bleive, Mona Jõema, Joanna
Meriina Sulaoja, Lisbeth Lepp.
Sel aastal oli inglise keele tundides keskne teema
Halloween. Vanemad õpilased kirjutasid inglisekeelseid jubejutte ja nooremad vaatasid videoid,
meisterdasid paberist kõrvitsa-laternaid ning
mängisid teemakohaseid mänge.
Näiteks pidid Lina tänava õpilased klassist üles
otsima 14 punast kirjatähte, millest saab kokku
"Happy Halloween". Pärast peitis iga klass järgneva
klassi jaoks need tähed jälle ära. Õpilased olid
väga nutikad tähtede peitjad ning mõnikord ei
õnnestunudki kõiki tähti üles leida. Praegugi veel
on klassis 3 tähte peidus. Loomulikult oli kohal
peanõid ja klassis Jack-o-lantern. Samas oli ka
Halloweeni-teemaline Kahoot ja sai joonistada temaatilise pildi või otsida traditsiooniga seotud sõnu. Lõpuks said kõik ka suu magusaks.
Kuna saksakeelses maailmas Halloweeni ei
tähistata, siis selleteemalisi ülesandeid õpilased ei
saanud. Sellegipoolest olid saksa keele tunnidki
lõbusad ja tehti Kahoote, mis seotud peatükiga,
mille juures parajasti õppimisega oldi.
Aitäh kõigile võõrkeeleõpetajatele
osavõtjatele - õpilastele!

ja

tublidele

Kaire Hakk
inglise keele õpetaja

Halloweeni peanõid
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Vene keele ringtund
Imeline sügis kestab ja kestab. Kas koolistress juba
kimbutab? Peame veel vastu, sest jõuluvaheajani on
jäänud vaid 6 nädalat.
Põlva Koolis toimub alati novembris võõrkeelte
ainenädal. See toob veidi vaheldust tavapärasesse
kooliellu. Sel aastal tegime meie, vene keele
õpetajad, 6. klassidele aulas kaks vene keele
ringtundi. Mis tund see selline on? Väga lihtne.
Mõtte võtsin üle spordiklubide ringtreeningutest.
Sportimise vahendid asuvad saalis ringiratast ja igas
„pesas“
treenitakse
teatud
aeg
sealolevate
vahenditega. Teatud aja möödudes liigutakse
järgmisse „pessa“. Väga lihtne on seda ka
võõrkeele tundidesse üle kanda.
Seekord kohtusimegi õpilastega Lina tänava aulas.
Iga õpetaja võttis kaasa oma grupi õpilasi ja aulas
oli juba valmis seatud kolm toolide ringi (igas aula
nurgas üks). Meie ringidel olid sellised nimed nagu
„Nukuteater“ (õpetaja Anne Liis Tamm), „Mängude
ring“ (õpetaja Riina Sarapuu) ja „Vene tähestiku ja
sõnavara kordamise ring“ (õpetaja Lidia Jaaska).
Õpilased alustasid koos oma õpetajaga. Siis kõlas
kellahelin. Umbes 12 minuti pärast liikusid õpilased
päripäeva uude ringi, uue õpetaja juurde. Oli
vaheldusrikas ja lõbus tund. Lõpetuseks tantsisime
kõik ühiselt ühe lõbusa minidisko tantsu.
Õpilased arvasid, et selliseid üritusi võiks olla
rohkem. Meeldisid absoluutselt kõik tegevused.
3-4 õpilast arvasid, et üritus oli sellepärast vahva,
et sai tundidest vabaks!? See oli siiras ja vahva
emotsioon, sest õpilased ei saanud arugi, et nad
tegelikult viibisidki vene keele tunnis. Kõik
tegevused toimusid ju vene keeles. Võõrkeele
ainenädal möödus sisukalt ja ootame ning otsime
põnevaid ideid ka järgmiseks aastaks.
Anne-Liis Tamm
vene keele õpetaja
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Kooliteatrite festival „Väike Lava 2018“
2.-3. novembril osales Põlva Kooli 5. klassi draamatrupp Kooliteatrite festivalil „Väike Lava 2018“.
Viimsi Koolis toimunud festivalist võttis osa 21
kooliteatrit vahvate ja omapäraste etendustega.
Žürii
hinnangul
omistati
peapreemia
kuuele
suurepärasele lavastusele. Peale meie kooli 5. klassi
draamatrupi said peapreemia osaliseks Kuressaare
Gümnaasiumi 5.d kl, Kuusalu Keskkooli 5. kl, Audru
Kooli 6. kl, Lindi Lasteaed-Algkooli 5. kl ja Kunda
Ühisgümnaasiumi 4.-6. kl etendused.
Festivali käigus said noored näitlejad osaleda
kunstitoas, tutvuda Põhjakonnaga, vaadata Kolme
Põrsakese teadusteatrit, tantsida varbad villi ja leida
endale hulgaliselt uusi sõpru.
Väga hästi korda läinud koosolemine lõppes ühises
tordilauas.
Aitäh teile, vahvad 5. klassi näitlejad: Helle-Mai,
Kristel, Krisette, Elise Marie, Gertrud, Inger Kateriine,
Kelli, Marie, Laura-Liis, Merlin, Gerda, Laura Helena,
Nele Liis, Laura, Rando ja Marko.
Täname Viimsi
korraldajaid!

Kooli

Väikese

Lava

teatrifestivali
Diana Pehk

5. klassi draamatrupi juhendaja

Digiorienteerumine
Oktoobri lõpus ja novembri alguses oli Põlva Kooli
õpilastel
võimalus
oma
õppehoonete
ümbruses
digiorienteeruda
ehk
orienteeruda
nutiseadmega.
Digiorienteerumine toimus peamiselt 2-4-liikmelistes
võistkondades.
Haridustehnoloog Daily saatis õpilastele Stuudiumi kaudu
1-2 nädalat enne info, mis sisaldas digiorienteerumise
osalemise eeltingimusi, nt võistkondade moodustamised,
äpi Actionboundi allalaadimise linki, oma nutiseadme GPS
-i kontrolli.
Orienteerumiseks oli võistkonna peale vajalik üks
nutiseade, millel oli Actionboundi äpp ning GPS-i
võimalus. Internet oli vajalik vaid mängu alguses ja
lõpus, et laadida orienteerumismängu fail telefoni ning
lõpetamisel andmed tagasi internetti.
Liikumine toimus äpi teel, ekraanil nähtav nool juhatas
võistkonnad õigetesse punktidesse, kus tuli vastata
erinevatele nutikust ja teadmisi vajavatele küsimustele
ning sooritada ülesandeid. Näiteks oli ülesanne teha
grupiselfie, laulda laul, pildistada loodust. Õigete vastuste
ning asukohtade leidmise eest sai võistkond punkte.
Kesk 25 7.-9.klassi õpilasest osales kokku 45 võistkonda,
Lina tänava õppehoone 3.-9.kl õpilastest 25 võistkonda,
Koolimaja tee 1 õppehoonest 43 võistkonda ning 4e ja 4d
õpilaste võistkondi oli kokku 11.
Parimad võistkonnad said tunnustatud.

Kokkuvõtteks saan öelda, et õpilased olid väga
aktiivsed ja tublid, 45 minuti jooksul said õpilased
oma teadmisi proovile panna, liikuda ja märgata
loodust jms.
Nii saabki nutiseadet väga otstarbekalt hariduses
kasutada, Actionbound on selleks vaid üks võimalus.
Õppehoonete parimate võistkondade
leitavad sama infolehe leheküljelt 2.

nimed

on

Järgmine digiorienteerumine toimub siis, kui ilmad
juba soojemad, uuel aastal.
Tänan huvijuhte Dianat ja Helenit, kes aitasid mind
digiorienteerumise mängu küsimuste koostamisel.
Daily Tensing
haridustehnoloog
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Erasmus+ projektikohtumine Hispaanias
Erasmus+ „Lots of learning“ projektikohtumine toimus
4.-10. novembril 2018 Alqueiras, Murcias, Hispaanias.
Projektis osaleb 4 riiki - Hispaania, Prantsusmaa, Norra
ja Eesti. Projekti jooksul valmistatakse lauamäng
erinevate Euroopa riikide kohta.
Karoliina: Meie seiklus algas küllaltki vara - 1.45 öise
EDU keskuse eest. Kõigepealt sõitsime bussiga Riiga,
Riiast lendasime Kopenhaagenisse ja Kopenhaagenist
Alicantesse. Alicante lennujaamast liikusime ühistranspordiga Murciasse, kus olid meile vastu tulnud
pered, kes meid majutasid. Meid võeti vastu naeratavate nägudega, sooja kallistusega ja kahe põsemusiga,
sellega koos oli esmane kohmetus ja hirm pühitud.

muudatusi/täiendusi eelmisel korral kirja pandud reeglites
ning kolmas grupp valmistas arvutis ette lauamängu põhja.
Pärast 3 tunnist tööd oligi meil lõpuks 30 minutiline
vahetund, kus saime kodust lõunasöögiks kaasa pakitud
võileiba nautida. Pärast vahetundi jätkasime tööd gruppides.
Koolipäev lõppes 14.30. Pärast seda läksime kõik kodudesse
ning veetsime õhtu koos oma majutajatega.
Deisi, Karoliina, Caroly: Teisipäeva lõunani tegelesime
samuti lauamänguga ja peale lõunapausi käisime tutvumas
Murcia vanalinnaga.

Minu peres oli 4 liiget - ema, isa, vend Pablo ja Elvira.
Elvira on 15-aastane ja oli selle nädala jooksul minu
Hispaania „õde“.
Katleen ja Caroly: Kool, kus projektikohtumine aset
leidis, oli Santa Isabel College. Kuna tegemist on
katoliku kooliga, siis oli meie jaoks huvitav, et koolimajas elasid nunnad, kellel oli oma väike majaosa.
Nende koolis oli palju erinevusi võrreldes meie kooliga.
Koolis käivad lapsed alates 3-4 eluaastast ja nooremad
õpilased kannavad koolivormi. Õppetöö algas seal 8:30
ja lõppes 14:30, kuid neil polnud selliseid vahetunde
nagu meil. Neil oli 3 tundi järjest õppetööd ning siis 30
minutit pausi, et nad saaksid kaasa pakitud lõunat süüa
ja peale seda jälle 3 tundi õppetööd. Koolitoitu neile ei
pakuta, vaid igal õpilasel on oma võileib kaasas.
Kooli territoorium on nagu väike linnake, majade vahel
on väiksed tänavad. Kool oli ümbritsetud müüriga ning
hommikul peale kella 8:30 sulgus suur värav, mille
kaudu sisse sai. Aknad olid kaetud trellidega ja
koolipäeva jooksul kooli territooriumilt lahkuda ei
saanud. Neil on keelatud nutitelefonide kasutamine
koolis, isegi vahetundides.
Deisi: Esmaspäeval läksime me 8.30 kooli, kuhu olid
jõudnud veel lisaks eestlastele ja hispaanlastele ka
norrakad ja prantslased. Päeva alustati tervituskõnega
ja pärast seda tegime paar põnevat tutvumismängu.
Kui esmane kohmetus oli möödas ja olime omavahel
juba natuke tutvunud, jagati meid 3 gruppi, et jätkata
eelmistel kohtumistel alustatud tegevustega. Üks grupp
pidi kandma kodutööna riikide kohta valmistatud
küsimusi ja vastuseid arvutis koostatud äppi;
teine grupp testis lauamängu ja tegi vajadusel

Tutvumismäng „Leia keegi…“

Hispaania, Eesti, Norra ja Prantsusmaa õpilased,
taustal Murcia katedraal

Esmalt külastasime Murcia linnavalitsust, kus meid tervitas
linnapea väikese kõnega, seda küll kahjuks hispaania keeles,
aga Hispaania õpetajad tõlkisid kogu teksti inglise keelde.
Seejärel näitasid Hispaania õpilased meile linna, tutvustasid
tähtsamaid hooneid ja rääkisid ajaloost. Liikusime edasi
katedraali juurde, mis oli üks ilusamaid hooneid, mida
Murcias näha sai, kuid terve linn oli arhitektuuriliselt ilus ja
ajalooline. Selle uhke katedraali ehitamisega tehti algust
juba 14 sajandil. Arhitektuur oli erinevatest kultuuridest ning
ajastustest kokku sulanud ja tervikuna oli see huvitav, aga
väga erinev Eestist.
Käisime ka kasiinos, see polnud muidugi selline kasiino,
kus saab aparaatides mängida, vaid see kasiino oli uhke
ajalooline kogumeniskoht, kus inimesed käivad üksteisega
kohtumas ja suhtlemas, joovad kohvi, loevad lehte ja
veedavad lihtsalt mõnusalt aega.
Piilusime sisse kohalikku teatrisaali, mille kohta räägiti meile
üks legend. Legend räägib, et seal majas olid elanud nunnad
ja preestrid. Kui seda kohta taheti lammutada, et sinna uut
ja uhket teatrit ehitada, polnud nemad sellega nõus ning
panid teatrile peale needuse. Nad ennustasid, et teatris
tuleb kolm suurt tulekahjut. Esimesel korral, kui teatris on
etendus, tekib suur tulekahju, aga keegi veel ei sure. Teisel
korral tekib tulekahju ja sureb kaks inimest. Kolmandal
korral, kui teatris on kõik piletid välja müüdud, tekib uuesti
suur tulekahju ja kõik saavad surma. Nii on ka reaalselt kaks
põlengut toimunud ja on läinud nii nagu nunnad ennustasid,
esimesel korral ohvreid ei olnud, teisel korral sai kaks
inimest surma. Et ära hoida kolmanda ennustuse
tõekssaamist ja suurt tragöödiat, ei müü teater kunagi
täissaali välja, üks koht jäetakse alati vabaks.
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Karoliina: Kolmapäeval sõitsime 50 km kaugusel asuvasse
sadamalinna Cartagena. See oli üks ilusamaid linnu, mida
me Hispaanias külastasime. Cartagenas külastasime Rooma
teatri muuseumit, kuulsime selle Rooma teatri varemete
leidmise ja muuseumi loomise kohta. Seal teatrivaremetes
seistes tekkis mul tunne nagu me oleks ajas tagasi
rännanud, sest see kõik nägi nii ehtne ja ilus välja. Kujutasin
end ette vana aja näitlejana, kuigi sellel ajal olid näitlejateks
mehed.

Rooma teater Cartagenas
Järgmiseks läksime sõitma katamaraaniga Vahemere peale.
See oli nii mõnus kui päike paitas su nägu ja lained kõigutasid katamaraani. Seilasime mööda ka ühest maailma suurimast purjejahist, mis kaalub umbes 12 tonni. Alguses, kui
ma seda nägin arvasin, et see on ehitusjärgus kruiisilaev.
Koju jõudes sõime me lõunasöögiks nende traditsioonilist
pirukat, mille sees oli hakkliha ja muna. Minu lemmikuks see
kahjuks ei saanud 
Õhtul sõitsime koos perega tagasi mere äärde, aga mitte
samasse linna. Minu perekond tutvustas mulle kahte randa
ja nende rahvusparki, kuhu suvel kogunevad tuhanded
flamingod. Praegusel hetkel oli seal vaid mõni üksik
flamingo. Lisaks nägin ka soolamägesid, mis olid merest
välja kaevatud.
Päeva lõpetasime koos Norra ja Hispaania õpilastega rannas.
Kuulasime muusikat, tegime lahedaid pilte, õpetasime neile
selgeks ka Kaera-Jaani ja nemad õpetasid meile üht enam
levinumat tantsu Hispaanias. Koju jõudes olime surmväsinud
ja jäime koheselt magama.
Evely: Neljapäev oli ka tõsine töötegemise päev, terve päeva
toimetasime projektiga seotud tegevuste kallal. Kujundasime
lauamängu karbi ja hääletasime erinevate valminud
kavandite vahel ning üksmeelselt sai väljavalituks Hispaania
tüdruku kätetöö.
Pärast kooli hakkas väsimus
võimust võtma ja pidasime
oma õega ehtsa siesta - magasime tund aega.
Õhtul kell seitse algas ühine
õhtu koos kõigi perede ja
vahetusõpilastega kooli aulas,
kus pakuti palju erinevaid
vanemate
valmistatud
kohalikke traditsioonilisi toite
(tortilla de patatas, tainas
küpsetatud sidrunipuu lehed,
tapased
jms.),
vesteldi
omavahel ning oli võimalus
pildistada
sõprade
ning
peredega. Peale pidu läksid
kõik linna parki aega veetma ja
seltskonda nautima - see oli väga vahva.

Karoliina: Neljapäeval peale kooli läksime sidrunija greibitehasesse, kus nägime sidruni teekonda alates
tehasesse jõudmisest kuni pakendamiseni välja. Tehas
kuulus ühele Hispaania õpilase isale, tehasest anti meile
kaasa ka tore poekott tehase meenete ja võrgutäie
sidrunitega.
Katleen, Caroly, Karoliina: Saabus reede! Hetk, mil
pidime hüvasti jätma ja lahkuma oma armsate perede
juurest. Hetk, mil pisarad ainult veeresid ja veeresid.
Hüvastijätt Hispaanlastega oli emotsionaalne, sest
saime aru, et olime lühikese ajaga endale väga toredad
sõbrad leidnud. Teadmine, et seiklus koos nendega on
läbi, ei mahtunud pähe.
Ma arvan, et me olekski üksteist kallistama ja nutma
jäänud kui õpetajad poleks meid bussi ajanud. Sõitsime
koos Norra õpilaste ja õpetajatega Alicantesse, kus ka
nendega läksid teed lahku , sest nemad läksid lennukile. Meie veetsime ühe päeva Alicantes, et valmistuda
laupäeva varahommikul lennukile minekuks.
Caroly: Laupäeva varahommikul kella poole 5 paiku
sõitsime lennujaama, kust lendasime esmalt Norra ja
sealt edasi Riiga. Norras meie lend veidi hilines, aga
varsti olime juba lennukis ja lendasime Riia poole. Riias
lennujaamast välja tulles tõestas külm õhk, et tahtsime
juba tagasi. Põlvasse tagasi jõudsime umbes kell 7
õhtul. Reis oli tore ja saime kõik väga palju uusi
kogemusi ning uusi sõpru.

Projektikohtumisel osalenud Põlva Kooli õpilased
koos oma Hispaania „õdedega““.
Karoliina: Elvira kirjutas mulle kaasa kirja, milles oli, et
nende kodu on minu kodu ka, et nad ei taha minuga
sidet kaotada ja nad ootavad mind igal võimalusel
tagasi. Jään neid sooje hispaanlasi igatsema. Kahjuks
on Elvira oma projektikohtumisel juba ära käinud,
muidu oleksin soovinud väga teda võõrustada.
Tore oli näha teistsugust kultuuri ja tutvuda uute
inimestega ning näha vanu tuttavaid. Tagasi tulles on
meil kõigil natuke rohkem teadmisi Hispaania kultuuri,
traditsioonide, toitude ja koolisüsteemi kohta.
Ootame juba märtsi, kui saame taas näha oma sõpru
Norrast, Hispaaniast ja Prantsusmaalt ning saame neile
tutvustada oma kooli ja kodu ning olla nende
võõrustajaks.
Suur tänu SA Archimedesele ja Põlva Koolile selle
võimaluse eest!
Karoliina Kets, Deisi Kruustik, Evely Ostrov,
Caroly Viljamaa ja Katleen Schmeiman
projektikohtumisel osalenud õpilased

Leht 12

Võrumaa pärimusmuusika

13.
novembril
olid
pärimusmuusikud
Lauri
Õunapuu ja Meelika Hainsoo valmis tulema Põlva
Kooli, et läbi viia koolikontsert pealkirjaga
VÕRUMAA PÄRIMUSMUUSIKA.

Meelika ja Lauri mõlemad kõnelesid võru keelt ja
ka kontserdil esitatavad laulud ja vahetekstid olid
võrukeelsed. Eriti paelus Meelika kristallselge hääl ja
diktsioon ning Lauri madal bass.

Meelika on Põlvamaalt pärit Võrumaa juurtega
pärimusmuusik.
Ta
on
lõpetanud
Viljandi
Kultuuriakadeemia ja kaitsnud laulumängu-alase
magistritöö Eesti Teatri- ja Muusikaakadeemias.
Meelika tegevusalaks nii interpreedi kui õpetajana
on rahvapärane viiulimäng, tantsimine, hiiukandlemäng, rahvalaul ja laulumängud. Ta on osalenud
ansamblites Vägilased ja Wirbel. Praegu tegev
ansamblites Lepaseree, Unejõgi ning Strand Rand.
Hetkel sai valmis Meelika Vana Võrumaa
laulumängude kogumik „Õnnõkõn siin tsõõrin olla“,
mis koos CD-ga ilmus eelmisel nädalal.

Aitäh meeleoluka kontserdi eest!

Lauri Õunapuu on Eesti üks vingemaid rahvalaulu
esitajaid ja asjatundjaid, kes lisaks mängib ka
väikest kannelt, torupilli ja erinevaid vilepille.
Osalenud
sadadel
koolikontserditel.
Tuntud
ansamblist „Metsatöll“ ja „Ülemakstud rentslihärrad“.
Kontsert oli tänu Kultuuriministeeriumi poolt
rahastatud
Vana
Võrumaa
pärimuskultuuri
programmile koolidele TASUTA.
Tegu oli kontserdiga, mis tutvustas vahetute
elamuste
kaudu
Võrumaa
pärimusmuusikat.
Ka Põlvamaa kuulus vanal ajal Võrumaa koosseisu.
Näiteks saime teada, et karjapasuna võrokeelne
nimetus on piibar. Arvamine,et torupill on ainult
šotlaste pill, siis tegelikult juba 700 aastat tagasi
mängiti Võromaal seda pilli, mil šotlased mängisid
alles kividega. Kui pillimees häälestab pilli, siis
võromaal öeldakse, et pillimees timmib pilli.
Kontserdil mängiti pillilugusid ja lauldi laule, mis on
pärit Võrumaalt. Muuusikud rääkisid ka vanadest
kommetest ja pillimeestest ning seletasid, millest
muusikapalad räägivad. Kõik see kokku tutvustas
Võrumaa muusikalist pärandit, kuid andis ka pildi
esivanemate eluolust. Lastele õpetati tuntud
laulumängu „Me lähme rukkist lõikama“ asemel
Põlvamaa sugemetega mängu „Me läemi kaara
põimma.“

Eda Heinaste
muusikaõpetaja

