
PÕLVA KOOLI INFO 
Mis tehtud, mis teoksil? 

Üle kolme nädala sellest õppeaastast on juba seljataga.   

See on umbes üks kümnendik kogu õppeaastast. 

Küllap on kõik juba esialgu võõrana tundunud olukorraga 

kohanenud või kohanemas: paljudel koolimaja uues      

asukohas, uued õpetajad, ei ole gümnasiste jmt. Kuigi   

igapäevaselt on meie klassid erinevates majades, oleme 

siiski juba jõudnud märgata, et Põlva valla senise kolme 

kooli asemel on üks. 

Kokku on meid palju. Põlva Kooli nimekirjas on 847    

õpilast, neist Kesk tänaval 509, Koolimaja teel 273 ja 

Lina tänaval 65. Koolis töötab 78 õpetajat, lisaks neile 

aga veel 51 inimest - sööklate töötajad, administraatorid, 

puhastus-teenindajad, tugistruktuur, raamatukoguhoidjad 

ja teised. 

Suurus loob palju võimalusi. Kohustusi ka, aga eeskätt  

võimalusi. Loodan, et oskame neid parimal võimalikul 

moel ära kasutada. Viis paralleelklassi ja eriilmelised  

õpetajad võimaldavad juba 1. klassis tutvuda             

põhjalikumalt erinevate valdkondadega, hiljem aga       

on võimalik valida valikaineid ning ka enda huvidele ja 

võimetele sobivaim õppesuund. 

Suures koolis on võimalik avada erinevaid huviringe. 

Head õpilased ja lapsevanemad – palun tutvuge    

pakutavaga, kasutage võimalusi! 

Me saame korraldada klassidevahelisi võistlusi. Sama  

on koolisiseste olümpiaadide jm konkurssidega.     

Need omakorda on aga üks oluline tahk kooli        

tööst – pakkuda õpilasele võimalusi ennast proovile 

panna, oma andeid välja selgitada ja arendada. 

Soovin kõigile edukat õppeaastat ja parimat kooli. 

Koit Nook 
Põlva Kooli direktor 

Lastevanemate üldkoosolek 

Põlva Kooli lastevanemate üldkoosolek toimub   

13. oktoobril algusega kell 17.30                  

Kesk tn 25 aulas. 

Päevakorras koolielu ülevaated ja vanemate     

esindajate valimine kooli hoolekogusse.  

Ootame rohket osavõttu! 

Hea koolipere! 

23. september 2016 Number 1 

12. - 22. september - ÕE kandidaatide avalduste   

esitamine 

12. september kell 10.35-10.55 Koolimaja tee 1     

aulas - ÕE infovahetund 

14. september kell 10.35-10.55 ja kell                 

11.40-12.00 Kesk 25 aulas - ÕE infovahetund  

26. september - 4. oktoober - ÕE kandidaatide      

valmiskampaania  

6.- 7. oktoober - ÕE ülekoolilised valimised  

 

Põlva Kooli õpilasesinduse valimised 

Uus õppeaasta on hoo sisse saanud ning käimas on 

Põlva Kooli esimese õpilasesinduse valimised.         

Septembri kolmandal nädalal toimusid huvilistele info-

vahetunnid, kus tutvustati õpilasesindusega seonduvat. 

Õpilasesinduse (ÕE) valimiste olulised kuupäevad 

Õpilasesindusse oli võimalik kandideerida kõikidel           

5.–9. klasside õpilastel, kes täitsid avalduse elektroonili-

selt Stuudiumisse sõnumiga saadetud lingil. 

Kandidaatide avalduste esitamine kestis 22. septembri 

kella 15.00-ni. Pärast seda kinnitatakse valimisnimekiri 

ning igale kandidaadile loositakse välja kandidaadi     

number. 26. septembril saavad kõik kinnitatud            

kandidaadid alustada oma valimiskampaaniat, mis kestab 

4. oktoobrini.  

Ülekoolilised õpilasesinduse valimised toimuvad              

6. ja 7. oktoobril. Hääletussedelite ja -kastiga tullakse 

klassi, kus õpilased täidavad samas valimissedeli ja     

lasevad selle kasti. 

Head kandideerimist, põnevat kampaaniat ja tarka valikut! 

 

 

Oleme veebis! 

www.polvakool.ee 

www.facebook.com/polvakool 

 

http://www.polvakool.ee
http://www.facebook.com/polvakool


Seekordne GLOBE suvelaager    

toimus 8.-10. augustil Voorel. Meie 

teekond algas Põlvast. Jõgeva-

maale, Voore puhkekeskusesse  

jõudes olime kõik  üllatunud, kui 

ilus koht see on. Kohale jõudes  

saime endale mugavad ja väga  

kenad GLOBE T-särgid ning maja 

võtmed, kus ööbisime. Toa-

kaaslastega meil vedas, saime  

headeks sõpradeks. 

1. päev algas laagri avamisega. 

Meid oli tulnud tervitama USA   

suursaadik James Melville. Laagri 

avamine lõppes lipu heiskamisega. 

Seejärel saime valida endale      

õppesessioonid, millega soovisime 

tegeleda. Moodustati grupid ja meie 

grupp läks tiigi äärde, veeloomi 

püüdma ja neid liigitama. Oli väga 

põnev ja saime vees elavate      

loomade kohta rohkem teada.   

Järgmisena toimus atmosfääri    

sessioon. Kuulsime huvitavaid    

fakte, mida varem ei teadnud.   

Seejärel siirdusime konverentsi  

saali, kus tehti kaks esitlust.      

Tutvustati Vooremaad ja räägiti 

GLOBE-i ajaloost. Peale esitlusi oli 

vaba aeg kella 23-ni. Sisustasime 

õhtu saunaskä imisega n ing        

toakaaslastega suheldes. 

2. päeval ärkasime 7.00. Peale 

hommikusööki moodustati uued 

grupid ja algas ekspeditsioon. Meie 

grupi teemaks oli veekogud.       

Käisime ümbruskonna veekogudes 

(tiik, järv, jõgi) ning püüdsime   

veeloomi, liigitasime neid ja     

mõõtsime vee temperatuuri. Kõik 

see kestis paar tundi. Peale seda 

olime üpris väsinud. Oli väike    

puhkepaus ning algas esitluse   

koostamine oma ekspeditsioonist. 

Õhtul pidime grupiga välja mõtlema 

väikese lühinäidendi etteantud   

teemal. Aega läks, aga asja sai.   

 

Õhtul etendasid kõik grupid oma      

näidendit ja peale seda oli disko. 

Sai tantsida või suhelda oma     

grupiga. Meie valisime kaardimängu 

ja oli ülilõbus. 

Järgmise päeva kavas olid GLOBE 

mängud, kus tuli lahendada       

erinevaid loodusteadusliku sisuga 

ülesandeid loovalt. Oli väga põnev 

ja tore. Peale mänge oli esitluste 

kuulamise aeg, saime teada ka, 

mida tegid teised grupid. Esitlustele 

järgnes autasustamine ning laagri 

lõpetamine lipu langetamisega. 

Ülimalt kurb oli ära tulla, kuna 

seltskond oli parim, kõik olid kenad 

üksteise vastu. Peame kindlasti ära 

mainima, et toidud olid super head. 

Aitäh söögitegijatele! Laager andis 

meile ja kindlasti enamusele laagris

-olijatele uusi teadmisi ja kogemusi. 

Oleme kindlad, et järgmine aasta 

tasub uuesti minna. Aitäh kõigile 

laagrikorraldajatele huvitava      

kogemuse eest!  

Sellel aastal olid laagris ja oma 

mõtted panid kirja 

Merit Lutsar ja Kristin Käo koos 

õpetaja Inga Tiivojaga 

GLOBE suvelaager Voorel 

Leht 2 

Põlva Kooli esindus: Kristin, õpetaja Inga ja Merit 

Laagris osalejad koos USA suursaadikuga 



UNESCO Läänemere Projekti Eesti koolide kokkutulek 

Leht 3  

Läänemere Projekt (Baltic Sea   

Project – BSP) kuulub UNESCO ASP 

(Associated School Project)       

projektide hulka. Läänemere      

Projekt algatati 1989. aastal    

UNESCO Soome rahvusliku komitee 

poolt. Selles projektis kutsuti     

osalema kõikide Läänemere-äärsete 

riikide kooliõpilasi. Tänaseks on 

projektiga ühinenud juba üle 150 

kooli nii rannikualadelt kui          

sisemaalt. Läänemere projekti         

koolid tegutsevad parema kesk-

konnaseisundi saavutamise nimel, 

tegeletakse keskkonnaprobleemi-

de uurimise ning nendele       

lahenduste otsimisega. Koolidel 

on võimalus osaleda erinevates 

programmides. 

Meie Põlva Kool on ka BSP kool 

ning seoses sellega oli meie kooli 

esindusel - Katariina Kinnunen,  

Helina Inno ning õpetaja Urve    

Lehestik - võimalus osaleda BSP 

Eesti koolide kokkutulekul, mis  

sellel suvel toimus Raudsilla      

Matkakompleksis Kuusalu vallas. 

Kokkutuleku teemaks oli ebapärli-

karpide eluolu. Ebapärlikarp on   

Eestis I kaitsekategooria loodus-

kaitse all olev liik ja teda leidub 

ainult Pärlijões ehk Pudisoo jões ja 

just sellepärast tuleb seda jõge  

väga hoida. Meie laagripaik oligi 

otse jõe kaldal. 

Meie laager kestis kolm päeva.  

Sinna jõudes võtsid meid vastu  

soojade naeratustega toredad     

inimesed. Laagris osalejaid oli   

kokku tulnud üle Eesti. Laagris   

osalejatega tutvumiseks korraldas 

laagri juhendaja Gedy nimemängu. 

Kui nimed ja näod enamvähem  

selged, jaotusime meeskondadesse, 

et osaleda orienteerumismängus. 

Meie o l ime väga muhedas       

meeskonnas nimega Lehekesed. 

Asusime reipalt minekule, aga 

mäng ei osutunudki nii lihtsaks    

kui esialgu tundus. Tegemist oli 

mänguga, kus pidime iga punkti 

juures täitma erinevaid     

ülesandeid. Neid oli iga-

suguseid, näiteks ühes   

punktis pidime tegema sõlmi. 

Õhtu lõpetasime matka-

kompleksi kõige suuremas 

püstkojas lõkke ümber     

istudes ja kõikide rühmade 

etteasteid nautides. 

Teine päev oli väga huvitav 

töötubade päev. Meie läksime 

esimesena Tartu Loodusmaja 

õpetajate poolt läbiviidud    

töötuppa. Seal saime teadmisi 

L ä änemere  hü l j e s t e s t ,       

karpidest ja kaladest ning 

võõrliikidest selles meres.  

Saime ise proovida naftareostuse 

eemaldamist. Seejärel kuulasime 

Eesti Maaülikooli õppejõu Henn 

Timmi loengut ebapärlikarpidest, 

nende paljunemisest ja selleks   

vajalikest tingimustest. Ebapärli-

karbid vajavad kiire vooluga       

jahedat ja selget vett, aga kahjuks 

on Pärlijões tingimused muutunud 

ebapärlikarbi jaoks sobimatuks.  

Õhtu lõpetasid talgud Pärlijões.  

Mõned meist said jalga kalamehe-

kummikud või kahlamispüksid ja 

ronisid lausa nabani kiirevoolulisse 

vette. Meie ülesandeks ol i       

eemaldada jõest oksi,  mis         

pidurdavad vee voolu. Jõeni      

saamiseks tuli minna läbi „Eesti 

džungli“- üle maha kukkunud     

puude ja läbipääsmatu võsa. Meid 

juhendas talgujuht Eestimaa     

Looduse Fondist, kes oli kohalik 

ning sel le tööga korduvalt          

tegelenud. Tema näitas kuidas ja 

mida teha. Algul oli küll raske, aga 

kui tööhoog sees, siis oli kahju   

lõpetada. Päris õhtul läksid meiega 

kaasas olnud õpetajad veel nõu 

pidama ja meie ülesanne oli endale 

ise meelepärast tegevust leida.   

Olime keset metsi, kus internet 

puudus. Meil ei jäänudki muud üle, 

kui mänge mängima hakata.      

Sattusime nii hoogu, et magama 

saime alles päris hilja öösel.  

Kolmanda päeva hommik jätkus 

uue hooga. Kogunesime esimesel 

laagripäeval moodustatud rühma-

desse ja hakkasime jõevaatlusi 

tegema. Iga grupp sai jõelõigu, 

kus uurisime jõe füüsikalisi ja    

keemilisi näitajaid ja vee-elustikku. 

Päeva ja ühtlasi kogu laagri       

lõpetasime kõik ühises ringis ja rää-

kisime oma muljetest. Kõik laagris 

osalejad olid väga toredad ja sõbra-

likud ning laagrist lahkumine     

seetõttu natuke kurb. 

Helina Inno  
9.a klassi õpilane 

Fotode autor Marje Loide  



Et alustada uut kooliaastat reipalt ja sportlikult, 

kogunesid Põlvamaa koolide õpilased                 

2. septembri hommikul Põlva randa, kust edasi 

liiguti ühise rongkäiguga Mammaste tervise-

spordikeskusse. 

Ligi 3 km matkamise järel oli õpilastel võimalik 

tutvuda huvikoolide ja klubide pakutavate       

võimalustega Põlvas, tutvuda päästeameti ja tolli 

tööga. 

Oli meeleolukas ja mõnus päev. Aitäh ürituse  

korraldajatele ja eestvedajatele Põlva vallast. 

Edukat kooliaastat! 

Reipalt koolipinki 

Leht 4 



Seenenäitus 

Leht 5  

6.-7. septembril toimus Põlva Koolis õpetaja Urve Lehestiku eestvedamisel 

seenenäitus. Näitusel oli väljas üle 80 erineva seeneliigi, mis kõik,         

uskuge või mitte, olid korjatud Intsikurmu metsast. Seenenäituse         

korraldamisel olid abiks ka 8. ja 9. klasside õpilased ning seeni aitas   

määrata Külli Kalamees-Pani TÜ Loodusmuuseumist. Näitust said         

külastada lisaks kooliperele ka linnakodanikud.  

Aitäh seenenäituse korraldajatele! 

Külalised Oru Koolist 
Alanud õppeaasta esimesel esmaspäeval võõrustasime  

külalisi Oru Koolist.  

Kahepäevasel (5. - 6. septembri) õppereisil külastas Oru 

Kooli koolipere Põlvamaa looduskeskusi ja ööbis meie Lina 

tänava õppehoone spordisaalis. Pakkusime koostöös Põlva 

ANK-ga külalistele õhtust tegevust. Tutvustasime Põlva 

noortekeskuse võimalusi ja korraldasime Põlva linna      

tutvustava fotoorienteerumise. Külalistele kõige enam 

avastamist ja rõõmu pakkusid meie keskuse avarad    

ruumid ning järve ääres asuvad atraktsioonid. 

Annika Ladva 

Huvijuht 

Külli Kalamees-Pani ja 

õpetaja Urve Lehestik 

seeni määramas 



Käesoleva aasta 10.-18. septembril tähistatakse      

teistkordselt üle-euroopalist spordinädalat. Ka Põlva 

Koolis võeti sellist toredat algatust täie tõsidusega.  

Liikumisvajadus on väikesele lapsele juba sündides   

kaasa antud. Õigesti suunatud tegevused hoiavad teda 

spordihuvilisena ka siis, kui kätte jõuab teismeliseiga 

ning iseseisvaid valikuid tekib elus rohkem. Mõnigi mäng 

või suhtlusmeediakanal kipub noort inimest tugitooli 

naelutama. Sealt on teda päris raske kätte saada, kui 

varasem loomulik huvi sportliku tegevuse vastu on    

unne suikunud. Seetõttu on liikumishuvi tekitamine ja 

säilitamine oluline juba kõige varasemas eas. 

Teisipäeval, 13. septembril olid nii Kesk tänav 25,     

Lina tänav 21 kui ka Koolimaja tee 1 asuvad           

klassiruumid päris vaiksed. Lapsed viibisid õues       

värske õhu käes. Algkooli õpilased asusid tegelema   

fotoorienteerumisega, mis hõlmas Põlva linna ja selle 

lähiümbrust. Punkti leidmise järel tehti seal oma       

saavutuse jäädvustamiseks klassiga foto. Hiljem saab 

sellest kokku panna toreda tagasivaate vahvale päevale. 

Tore oli näha siin kui seal lapsi koos õpetajatega      

mesilassülemitena ringi jalutamas.  

5. klasside spordipäev sai hoo sisse Koolimaja tee    

õppehoone staadionil, kus aladeks olid: pendel-

teatejooks, kaugushüpe, pallivise, 30 ja 200 meetri 

jooks. Rõõmsat meeleolu toetasid ka päikeseline taevas 

ja hilissuve soojus. 

Vanemad klassid jagasid oma tegevuse kahe staadioni 

vahel: 8. ja 9. klass alustasid Põlva linnastaadionil    

kergejõustiku aladega, 6. ja 7. klass hakkasid pihta    

jalgpalliturniiriga Lootose staadionil koolimaja kõrval. 

Õpetajatele tõi naeratuse näole laste omavaheline    

heatahtlikkus ja abivalmidus. Kui vastasvõistkonnal     

jäi jalgpallis mõni mängija puudu, siis mindi neile oma 

klassi jõududega appi, et mängijaid oleks võrdselt. 

Võit ja kaotus polnud sugugi kõige tähtsamad. Alles 

jäi mängu ilu ja puhas liikumisrõõm. Loodetavasti 

jääbki selline toetav suhtumine meie kooli iseloomus-

tama ja kasvab uue aja põlvkond, kes ei võta omaks 

edukultust igas olukorras ja iga hinna eest, mis    

tänapäeva maailmas mürgitab elusid ja inimsuhteid.  

 

 

 

Pärast lõunasööki toimus vahetus ja tegeleti         

nende aladega, mis enne proovimata jäid. Staadionil 

ootasid keskastme nooremaid klasse kaugushüpe,    

60 meetri jooks, pallivise ja võistkondlik teatejooks. 

Sama mõnus meeleolu jätkus sealgi, sest kõigi jaoks 

jätkus ruumi ja tegevused vaheldusid sujuvalt. Kõiki 

ergutati sõbralikult ja igaüks sai anda endast         

parima – just niipalju, kui sel päeval võtta oli.     

Spordipäeva viimasteks ülesanneteks olid täpsusvise 

kogu klassiga (nutikas meeskonnatöö ülesanne) ja 

viktoriin Eesti sportlastest Rio de Janeiro olümpial.  

Spordinädal Põlva Koolis 

Leht 6 

Rõõmsad 2.b klassi fotoorieteerujad 

Kohtunikud on igatahes valmis... 

...ja võistlejad ka! 

Tähelepanu! Valmis olla! Start!!! 



Leht 7  

Spordinädala üheks põnevaimaks sündmuseks 

oli kohtumine Põlva Kooli õpetaja Raina Uibo ja 

Põlva Gümnaasiumi õppejuhi Florika 

Kolbakovaga, kes osalesid ise Rio de Janeiro 

olümpial. Et sündmusest saaks osa ka meie 

algklassid, korraldati videosild Kesk 25 majast 

Koolimaja tee ja Lina tänava majadesse.    

Õpilased said teada, mida kujutab endast   

vabatahtliku töö olümpiamängudel ja kuidas 

sinna kandideerida. Nägime vabatahtlike    

töövormi ja saime mõningase ettekujutuse 

olümpia sellest osast, mis teleülekannetesse ei 

mahtunud. Nädala lõpetas klasside poolt valmistatud 

olümpiateemaliste plakatite näitus. Eesti olümpialasi 

tunti päris hästi. Mõnedel plakatitel oli kasutatud      

väljalõikeid ajakirjandusest, mis võimaldas vaimukaid 

lahendusi. Mõned olid aga joonistatud, see rääkis          

põhjalikumast süvenemisest teemasse ja andis väga 

ilusa tulemuse. Näitust saab vaadata Kesk 25 B-maja 

esimesel ja teisel korrusel. 

Parim elamus nädalast oli see, et tundsime tõeliselt 

head Oma Kooli Tunnet: Põlva Kool on koht, kus 

võid olla sina ise, kus märgatakse ja tunnustatakse 

oma kaaslasi nii õpilaste kui õpetajate hulgas. Suur 

tänu meie kooli kehalise kasvatuse õpetajatele ja 

muidugi ka kõigile teistele kooli töötajatele, kes 

liikumisnädala õnnestumiseks oma panuse andsid. 

Maia Punak 
eesti keele ja kirjanduse õpetaja 

Raina ja Florika Rio olümpiakülas 


