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Matemaatikavõistlusel KÄNGURU edukalt osalenud õpilasi:

Selgunud on 15.03.2018 toimunud rahvusvahelise matemaatikaalase võistlusmängu KÄNGURU tulemused.
KÄNGURU on maailma populaarseim matemaatikavõistlus, mille eesmärgiks on mänguliste ülesannete kaudu
populariseerida matemaatikat. Tulemuste arvestust peetakse õpilaste kohta individuaalselt ja eraldi kuues
vanuserühmas. Meie koolist osales kokku 81 õpilast viies vanuserühmas. Kooli parimateks osutusid:
1.–2. klassi arvestuses (PRE – EKOLIER): Erik Jaakmees (2.f), Eerik Lutsar (2.d), Keili Maran (2.b);
3.–4. klassi arvestuses (EKOLIER): Annabel Kolsar (3.e), Enriko Saan (4.c), Anti Tohva (3.a);
5.–6. klassi arvestuses (BENJAMIN): August Jakobson (5.b), Lilian Hindrikson (6.d), Mirjam Kolpakov
(6.e);
7.–8. klassi arvestuses (KADETT): Samuel Kolsar (8.a), Joosep P odekrat (7.a), I ndrek Nemvalts (7.a);
9.–10. klassi arvestuses (JUNIOR): Kristo P ille (9.a), Marielle Suur (9.d), Daniella Ronhovde (9.c).
Palju õnne!
Suur tänu kõigile matemaatika- ja klassiõpetajatele!



XI Tartu koolidevahelisel male karikavõistlusel edukalt osalenud õpilasi:

07.04.2018 toimusid XI Tartu koolidevahelised karikavõistlused males.
Meie koolist osales neli maleringi maletajat. Kokku osales malevõistlusel 20 kooli 64 mängijaga.
Tulemused:
Karl-Markus Vool (4.d) – 4p
Lev Liubchenko (1.b) – 3,5p
Liis Marii Vaher (2.b) – 3p
Kristiin Piirsalu (3.e) – 3p
Kokku saavutati 10,5 punktiga meeskondlik 7.–8. koht.
Kiitus edukatele võistlejatele ja aitäh maleringi juhendajale Viktor Kassile!



saksakeelsel lauluvõistlusel Lautstark edukalt osalenud õpilasi:

13.04.2018 toimus Tartus saksakeelse lauluvõistluse Lautstark eelvoor, 5.05 toimus lõppvõistlus Tallinnas. Kokku
osales eelvoorudes 38 lauluansamblit üle kogu Eesti. Žürii valis välja 16 ansamblit, sealhulgas Põlva Kooli õpilaste
ansambli, kes esines 05. mail finaalkontserdil Tallinnas Rahvusraamatukogus. Meie lauljatega jäädi väga rahule.
Tublid lauljad, kes esindasid meie kooli on 3.e klassi tüdrukud: Kristiin Piirsalu, Eliisabet Lõiv, Hanna-Lisete
Sellis, Janette Kund ja Hele Jakobson.
Kiitus õpilastele ja suur tänu õpetajatele Tiina Villako ja Ulvi Pern!
Loe täpsemalt lk 3



Veebikeskkonnas toimunud „Putukaviktoriinil“ edukalt osalenud õpilasi:

19.04.2018 toimus Tartu Ülikooli Loodusmuuseumi ja botaanikaaia poolt veebikeskkonnas korraldatud
„Putukaviktoriin“, milles osales 90 võistkonda Eesti koolidest. Hindamine toimus kahes vanuserühmas: 6.-9. klass
ja 10.-12. klass. Nooremas astmes osales 75 võistkonda.
Põlva Kooli võistkond „Põlva Kool 8“ saavutas III koha.
Võistkonda kuulusid: Aadi Parhomenko (8.a), Jüri Kamja (8.b), Aurora Vierland (8.b).
Palju õnne ja kiitus võistlejatele!
Suur tänu õpetajatele Urve Lehestik ja Annika Viikmaa!

Leht 2
 vabariiklikel aineolümpiaadidel edukalt osalenud õpilasi:
16.-17.03.2018 toimus Tartus emakeele olümpiaadi vabariiklik lõppvoor. Arvestust peeti 7.-8. kl, 9.-10. kl. ja
11.-12. kl. eraldi.
Põlva Koolist osales 8.a klassi õpilane Aadi Parhomenko, kes saavutas 4. järgu.
Palju õnne! Aitäh emakeele õpetaja Lea Parder!
*
*
*
24.03.2018 toimus Tartus Miina Härma Gümnaasiumis XXVI Eesti ajaloo-olümpiaadi vabariiklik lõppvoor.
Põlva Kooli 8.a klassi õpilane Aadi Parhomenko saavutas väga tubli 4. koha.
Kiitus Aadile eduka esinemise eest! Aitäh õpetaja Mait Kuusik!
*
*
*
11.–12.05.2018 toimus Põlvas geograafiaolümpiaadi vabariiklik lõppvoor. Võisteldi neljas vanuseastmes 7. kl.,
8. kl., 9. kl. ja gümnaasiumiaste. Iga vanuseaste osales maastiku- ja arvutivoorus.
Põlva Kooli esindas olümpiaadil 7.a klassi õpilane Artur Johannes Prangel. Tulemuseks igati tubli 14. koht.
Palju õnne! Aitäh õpetaja Kaia Tamm

 vabariiklikul matemaatikaviktoriinil NUPUTA edukalt osalenud õpilasi:
05.05.2018 toimus Valgamaal Tõrva Gümnaasiumis NUPUTA matemaatikaviktoriini vabariiklik finaal.
Põlva Kooli 5.-6. klasside võistkond saavutas 35 võistkonna hulgas tubli 9. koha.
Võistkonda kuulusid: August Jakobson (5.b), Mihkel Linnus (5.b), Lilian Hindrikson (6.d) ja Kaur Kenk
(6.d).
Kiitus osalejatele eduka esinemise eest ja suur tänu õpetajatele Age Priimus ja Inga Varusk!

 kooliteatrite riigifestivalil edukalt osalenud õpilasi:
11.–12.05.2018 toimus Tartumaal Rõngu Rahvamajas algklasside kooliteatrite riigifestival.
Põlva Kooli 4.c klassi näitering pälvis oma etendust „Okasroosikese mäng“ laureaadi tiitli.
Õuenarri osatäitmise eest sai Helle-Mai Ojamaa rollimängu eripreemia.
Õnnitlused ja kiitus võitjatele!
Suur tänu näiteringi juhendajale õpetaja Diana Pehkile!

Vt täpsemalt lk 5

 Jaak Villemsi 2. mälestusvõistlusel lauatennises edukalt osalenud õpilasi:
28.04.2018 toimus Moostes endise lauatennisetreeneri Jaak Villemsi 2. mälestusvõistlus. Meie koolist osalesid
kolm õpilast.
Nooremate poiste arvestuses saavutas I koha August Jakobson (5.b).
Tüdrukute arvestuses saavutas I koha Eliisa Villako (4.d) ja II koha Anete Pavlov (6.d).
Õnnitlused võitjatele ja suur tänu lauatennise ringijuhile Reet Külaotsale!

 EKSL jalgpalli meistrivõistlustel edukalt osalenud õpilasi:
4.05.2018 toimusid vabariiklikud EKSL jalgpalli meistrivõistlused 1.-5.klassile.
Põlva Kooli tüdrukute 1.võistkond saavutas II koha. Võistkonnas mängisid: Luiisa Marleen Lepp, Laura Rinne,
Kirke Lepp, Mohana Lepp, Eliisa Villako, Kristel Kanarik, Helis Marleen Saare, Hanna-Lisete Sellis.
Põlva Kooli 2.võistkond sai 5.koha. Võistkonnas mängisid: Anette Vaino, Helen Pundi, Isabella Puusepp, Eleen
Põvvat, Anne-Mari Rauba, Els Rahel Parhomenko, Rebeka Repp, Getter Prükk, Meribel Tuisk, Annaliisa Madisson.
Palju õnne!

 murdmaajooksu meistrivõistlustel edukalt osalenud õpilasi:
10.05.2018 toimusid Põlvamaa koolinoorte murdmaajooksu meistrivõistlused Põlvas. Põlva Kooli õpilaste parimad
tulemused:
1.-3. klasside poisid: I I I koht Kerdo Roodes, 4. koht Virmo Vigel;
1.-3. klasside tüdrukud: I koht M iriam Elisabeth Ööbik, 4. koht Hele Jakobson;
4.-5. klasside poisid: I koht Devon Dein Käo, I I I koht August Jakobson, 4. koht Egert Land;
4.-5. klasside tüdrukud: I I koht Eliisa Villako, 4. koht Eleen P õvvat;
6.-7. klasside poisid: I koht Stenver Lannajärv, I I koht Kevin Tühis, 4. koht Rasmus Mathias Mõttus;
8.-9. klasside tüdrukud: I koht Johanna Laanoja.
Palju õnne!

Leht 3
 TV 10 olümpiastarti maakondlikul IV etapil edukalt osalenud õpilasi:
18.05.2018 toimus TV 10 olümpiastarti maakondlik IV etapp Võrus. Põlva Kooli õpilaste parimad tulemused:
T-N klass:
Brita Sokk - I koht palliviskes;
Miriam Elisabeth Ööbik – II koht palliviskes, II koht 600 m
jooksus;
Triin Neemo – III koht palliviskes;
Helen Jakobson – I koht 600 m jooksus.
P-N klass:
Sven Byron Mitt – I koht palliviskes;
Gervin Vissov – III koht palliviskes;
Ardi Hindrikson – I koht kettaheites;
Regon Marten Tobonik – II koht kettaheites, III koht 600
m jooksus;
Marcus Uibo – III koht kettaheites;
August Jakobson – II koht 600 m jooksus;
Regor Marten Tobonik III.

T-V klass:
Triinu Ahvenainen – I koht palliviskes, I koht kettaheites;
Chrislin Viilop – I koht 600 m jooksus.
P-V klass:
Kevin Tühis – I koht palliviskes, II koht kettaheites, I koht
1000 m jooksus;
Egert Leo Pärna – II koht palliviskes, III koht kettaheites;
Oskar Juks – III koht palliviskes;
Rasmus Mathias Mõttus – II koht 1000 m jooksus.
Palju õnne!

Põlva Kooli õpilased finaalis
Märtsis
algas
kevad
ja
aprillis
“Saksa kevad”. 5. mail on juba suviselt
soe.
Väljas
särab
päike,
linnud
sädistavad ka Tallinna kesklinna parkides
ja Tallinna Rahvusraamtukogu saalis on
algamas kontsert. 9.-29. aprillini toimus
juba üheksandat korda festival nimega
“Saksa kevad”.
Saksa
saatkond
Tallinnas,
Tallinna
Goethe Instituut ja selle aasta partnerliidumaa hansalinn Hamburg koostasid
mahuka
ning
põneva
programmi.
Programm hõlmas kultuuriüritusi ning
Saksamaa
esitlemist
teaduseja
majandusriigina. Väga oluline on ka
saksa keele tutvustamine õpilastele.
Populaarsed
on
kooliprojektid
„Lautstark“ ja „Jugend debattiert international“. Kõige
noorematele tutvustataksegi saksa keelt muusikaprojekti „Lautstark“ kaudu.
Laupäeval, 5. mail toimus Eesti Rahvusraamatukogus
Goethe
Instituudi
organiseeritud
ülevabariigilise
saksakeelse lauluvõistluse "Lautstark" finaalkontsert.
Eelnevalt toimusid poolfinaalid Tartus ja Tallinnas.
Lõuna-Eesti poolfinaal oli 14. aprillil Lotte lasteaias,
kust Põlva Kooli 3.e klassi õpilased Elise Kork, Hele
Jakobson, Janette Kund, Hanna-Lisete Sellis, Eliisabet
Lõiv ja Kristiin Piirsalu pääsesid lauluga „Das Wandern
ist des Müllers Lust“ edasi lõppkontserdile. Laulma
õpetas ja klaveril saatis laululapsi muusikaõpetaja
Ulvi Pern. Käesoleva aasta jaanuarist käisid kõik laululapsed Põlva Kooli saksakeelses lauluringis, mille
juhendajateks olid saksa keele õpetaja Tiina Villako ja
muusikaõpetaja Ulvi Pern.
Saksakeelne lauluvõistlus „Lautstark“ on saanud
traditsiooniks. Võistlus on kolmes vanuserühmas:
lasteaedade lapsed, 1.–3. klassi ja 4.–6. klassi
õpilased. Eelvoorudes osales 38 ansamblit. Finaalkontserdile pääses üle Eesti 16 ansamblit. Elise
kahjuks Tallinnas laulda ei saanud, aga ka viiekesi said
tüdrukud suurepäraselt hakkama.
Põlva tüdrukud tulid lavale seitsmendana. Kontsert
algas lauludega lasteaialaste esituses ja lõppes
4.-6. klassi õpilaste etteastetega. Kolm hindamis-

kriteeriumit, mida igal aastal jälgitakse, on ilus saksa
keele hääldus, musikaalsus ja esituse veenvus. Meie
laulu sõnumit aitasid paremini edastada kolm pilti.
Matkaselli, voolava vee ja liikuvad rattad aitasid
joonistada kunstiõpetajad Anneli Kaasik ja Vesta
Naruski.
Tunnise pausi jooksul, mis jäi kontserdi peaproovi
ja lõppkontserdi vahele, jõudsime teha jalutuskäigu
Tallinna vanalinnas ja veenduda oma silmaga, et 23,5
meetri kõrgune Vabadussammas seisab oma koha peal
vanalinna külje all linna esindusväljakul.
Kontserdi lõpus tuli lavale tänukirju üle andma Goethe
Instituudi keeleosakonna juhataja Helen Aedla. Iga
ansambli liige sai tänuks saksa lipukese, väikese
šokolaadi ning Goethe Instituudi sümboolikaga meene.
Kõiki ansambleid ja juhendajaid tänati tänukirjaga.
Fotograaf tegi kõikidest
lauluansamblitest koos
juhendajatega ülesvõtte.
Osalejatele ja nende
lõpetuseks vastuvõtt.

õpetajatele

toimus

ürituse

Suur aitäh toreda etteaste eest laululastele ja täname
nende toetavaid pereliikmeid. Finaalkontserdil kohti
enam ei jagatud, kõik seal esinenud rühmad olid väga
tublid.
Tiina Villako
saksa keele õpetaja

Leht 4

Õppekäik Tartu kohtumajja ja KGB kongidesse
Teisipäeval, 8. mail käis 9.c klass tutvumas Tartu
kohtumaja ja seal töötavate inimeste tööga. Lisaks
sellele oli KGB kongide muuseumi külastades võimalus
saada ülevaade küüditamise põhjustest ning minna
hetkekski pool sajandit tagasi ja elada mõtetes läbi
küüditatavate kannatusi ning panna ennast poliitvangi
olukorda. Milliste teadmiste ja tunnetega päev lõppes
saame lugeda 9.c klassi õpilaste kirjutistest:
Kevin Koosa: Esimene koht kus peatusime oli
Tartu kohtumaja. Alguses tutvustati meile Eesti kohtusüsteemi ja näidati kohtusaale. Tutvustati kohtus
töötavate inimeste rolle ja tööülesandeid. Lähemalt
selgitati ka Eesti kolmeastmelist kohtusüsteemi. Pärast
sissejuhatust sai kohtunikult küsimusi küsida ja
vestelda.
Keidy Lõiv: M eil oli võimalus osaleda ka reaalsel
kohtuistungil ja jälgida kuidas kohtuprotsess süüdistatava üle algab ja milline on tõlgi roll kohtuistungil.
Tegemist oli mehega, kes pani trepikojas põlema
kilekoti riietega ning seadis sellega ohtu teiste inimeste
vara ning tervise. Kohal oli süüalune ja ka osad
kannatanud. Istung tuli aga kahjuks järgmisele päeval
edasi lükata, sest kaks kannatanut ei olnud tulnud
kohale.
Külastasime ka kohtu arhiivi. Sealne arhivaar selgitas
ja tutvustas oma tööd. Arhiivis hoitakse kõiki otsuseid
ja toimikuid 5 aastat ning peale seda lähevad osad
toimikud hävitamisele, aga osad viiakse edasi
raamatukogu arhiivi. Huvitav oli teada, et lapsendamise ja tapmisega seotud toimikud ei kuulu hävitamisele
ja säilitatakse jäädavalt.
Kevin Koosa: P eale lõunat külastasime KGB
kongide muuseumi. Kuna olen ise väga huvitatud
tollest perioodist, siis ootasin sinna minekut huviga.
Muuseumi giid ja näituse kuraator tutvustas meile
lühidalt selle maja ajalugu. Selle maja lasi ehitada
20. sajandi kolmekümnendatel aastatel rikas ärimees.
Tema eesmärgiks oli rajada kortermaja. Nõukogude
okupatsiooni ajal muudeti maja KGB ülekuulamise
kontoriks. Maja keldriboksidesse ehitati kongid kinnipeetavatele. Enamik kinnipeetavaid olid poliitilised
vangid, kes tegelikult ei olnud midagi valesti teinud.
Nende süü oli see, et nad armastasid oma kodumaad
Eestit. Vange piinati vaimselt ja füüsiliselt, et neid
murda ja vajalikku infot kätte saada.

Kohtumajas

Keidy Lõiv: KGB kongide maja nimetati „halliks
majaks“ ja sellest hoonest püüti mööduda suure kaarega hirm hinges. Ülekuulatavate jaoks kasutati tooli,
kuhu vang seoti kinni. Seda tooli kutsuti ka
„rahunemise tooliks“, sest seda tooli kasutati omal ajal
ka purjus inimese rahustamiseks ja kainenemiseks.
Mõnikord lastigi vangil seal tundide kaupa istuda ilma,
et keegi oleks temaga rääkinud või midagi küsinud.
Kinnipeetavate kongid olid mõeldud 4–6 inimesele, kuid
on teda juhtumeid kus sel viibis korraga 20–40
kinnipeetavat. Vangidel ei lastud korralikult magada:
vangivalvurid käisid mööda koridore ja tagusid pidevalt
ustele, kallasid põrandale külma vett, et oleks niiske ja
putukad saaksid paljuneda. Nägime ka ruumi, kuhu
vang paigutati kui ta korda rikkus. Seda nimetati
„kartsaks“. See oli väga väike ruum, kuhu mahtus
istuma ja võimalus pikali olemiseks puudus. Teadaolevalt võis seal karistuseks olla isegi 10 päeva.
Anete Konks: Kõige karmimaks vangivalvuriks
KGB kongides oli valvur hüüdnimega „poksija“. Kui
tema valves oli, siis teati seda koheselt. Nimelt oli ta
ühe matši ajal saanud tugeva löögi vastu nina ja
murdnud ninaluu, mis ei paranenudki enam korralikult
ära ja tekitas omapärase viliseva ja sahiseva
hingamise.
Eestis oli kaks suurt küüditamise lainet: 14.06.1941 ja
25.03.1949.
Küüditamisele
saadetavate
inimeste
nimekirjade kokkupanemine võttis aega aastaid. Vähe
oli inimesi, kes jõudsid gulagidest pärast mitmeid
aastatid tagasi kodumaale. Elu seal oli keeruline, kliima
külm ja niiske, töö raske. Kui mingi grupp inimesi suri,
siis toodi kohe uus partii asemele. Kui Eestis algas
Saksa okupatsioon, tuli venelastel taganeda, kuid KGB
kongidesse ei soovinud kommunistid vange jätta, et
mitte võimalikku infot vaenlasele jagada. Sellel hetkel
toimus arvatavasti Eestis suurim massihukkamine meie
ajaloos. „Halliks majaks“ kutsutud hoone läks siis
mõneks ajaks sakslaste kätte.
Meie päev lõppes rühmatööga ja kokkuvõttega
kuuldust–nähtust. Päev oli väga põnev tänu huvitavale
giidile ja toredatele kaaslastele.
Keidy Lõiv, Kevin Koosa ja Anete Konks
Fotod: Mailis Rebane

KGB kongide muuseumis

9.c klassi õpilased

Leht 5

Heategevuslik jooks Intsikurmus
Kuna sellel aastal on staadion remondis ja Põlva Koolil
oma spordipäeva raske läbi viia, otsustasime pakkuda
kõikidele 5.-9. klassi õpilastele liikumisvõimaluse
jooksurajal. Põlva Koolist osales 43 võistkonda, nende
hulgas kaks õpetajate võistkonda.
Suures rahvahulgas leidus neid, kes ei leidnud oma
võistkonnakaaslast üles või ulatas teatepulga valele
jooksjale. Vaatamata igasugustele viperustele said
kohaletulnud nautida ilusat ilma ja liikumisrõõmu.
Ulvi Musting
kehalise kasvatuse õpetaja

10. mail toimus 25 Eesti linnas ja asulas heategevuslik Teatejooks, millest võttis osa rohkem kui
12 000 last. Teatejooksul osalemisega kutsusid lapsed
üles helistama annetustelefonile 900 7777 (kõne hind
7 eurot), millega toetatakse Haapsalusse ratastoolikasutajatele kohandatud mängu- ja treeningpargi
rajamist.
Eestis
on
liikumisvõime
kaotanud
lapsed
saanud
ravi
Haapsalu
Neuroloogilises
Rehabilitatsioonikeskuses juba 60 aastat.
Põlvas toimus Teatejooks Intsikurmus. Osales 61
võistkonda maakonna üheksast koolist. Avasõnad
ütles Põlva abivallavanem, Eesti Tervislike Linnade
Liidu juhatuse esinaine Janika Usin. Päeva juhtis Reet
Külaots, kes luges ette president Kersti Kaljulaidi
pöördumise.

Üks õpetajate võistkondadest

Kooliteatrite Riigifestivali laureaadid
11.–12. mail toimus Rõngu Rahvamajas Algklasside
Kooliteatrite Riigifestival. Sellel aastal osales festivalil
18 näiteringi erinevatest koolidest. Meie kooli 4. klassi
näitering mängis muinasjutu „Okasroosike“ ainetel
valminud näitemängu „Okasroosikese mäng“. Noored
näitlejad esinesid niivõrd hästi, et žürii hinnangul
omistati etendusele laureaadi tiitel.
Näitlejapreemia pälvis näidendis õuenarri rolli eest
Helle-Mai Ojamaa.

Suur tänu tublidele ja vahvatele näitlejatele: Krisette
Anajev, Elise Marie Int, Kristel Juhkason, Gertrud
Jänes, Inger Kateriine Lang, Rando Lutsar, Helle-Mai
Ojamaa, Agathe Ojasaar, Kelli Pala, Laura Plakso,
Merlin Raudkett, Enriko Saan, Nele Liis Tamm,
Laura-Liis Vakk, Gerda Vares, Kristina Verev, Laura
Helena Lillmann, Sten-Marten Sõrmus.
Diana Pehk
näiteringi juhendaja

Leht 6

2018. aasta Nordplus projekt on lõppenud

Viimane projektikohtumine toimus Soomes mai esimesel
nädalal. Meie reis Soome algas 1. mail, teisipäeva hommikul
Põlvast Edu Keskuse parklast. Läti sõbrad tulid ka Põlvasse
ning edasi jätkasime teekonda koos nendega. Bussisõit möödus
vaikselt sellepärast, et me ei tundnud üksteist väga.
Helsingis oli meil väga kiire ehk saime palju joosta ja seda veel
kohvritega. Rongisõit möödus kiirelt ja nalja sai palju. Kodus
ootas meid väga tore pere – ema Jenni, isa Petri, tütar Aino ja
poeg Juho. Perel oli kaks armsat kassi Ninni ja Nasu. Kodust
kooli oli meil 26 kilomeetrit. Esimesel päeval tutvusime kooli ja
Koli külaga. Samuti tegime ettekandeid erinevatest firmadest
(Lõuna pagarid, Puujuurikas, Põlva Tarbjate Ühistu, Lootose
jalgpalliklubi jne) ning kuulasime Läti ja Soome õpilaste esitusi.
Kolmapäeva õhtupoolikul osalesime väga lahedates kunsti
töötubades. Meisterdasime seal endale külmkapi magneti,
puidust täringu emale ja maalisime kaelarätikute peale.
Neljapäevane päev kulus meil Joensuu külastamise peale. Seal
saimegi näha kuidas ettevõtlusinkubaatoris tehakse arvutimänge. Joensuus meeldis kõige rohkem Superpark, mis oli
batuudikeskuse sarnane asutus. Väga armas oli ka Taitokortteli, kus oli palju käsitöö poode, see oli nagu väike külake lausa.
Reedel käisime Outokumpus ja teel sinna käisime veel Koli
kohalikus aiandusettevõttes, kus oli palju taimi. Järgmiseks
läksime Hiraxi firmasse. Seal toodeti väikseid suvemajakesi,
saunasid ja palju muud huvitavat. Seda firmat juhtisid
meie pereema ja pereisa. Outokumpu kaevanduses sõime
lõunat ja käisime kaevandusmuuseumis. Eesti kaevandus
on lahedam kui Outokumpu kaevandus. Viimase asjana
Outokumpus läksime ujuma kohalikku ujulasse. Päeva
lõpetuseks mängisime koolis ka ühe vahva kapsapea mängu.
Õhtul viis pereema meid poodi, kust me leidsime palju lahedaid
asju, aga tõdesime ka seda, et hinnad on päris kallid.
Laupäeval toimus väike laat ja kontsert kus esinesid nii
Lätlased, Soomlased kui ka Eestlased nii oma tantsude kui ka
lauludega. Kontserdile ja laadale oli tulnud palju lapsevanemaid
ja külaelanikke. Õhtupoolikul käisime ratsutamas Islandi
ponidega ja osalesime töötubades, kus maalisime nii puidule
kui riidele. Maalisime Koli mägesid. Päeva vingeim elamus oli
lummav vaade Ukko-Koli mäe otsast. See oli imeline.
See nädal oli väga lahe ning saime juurde palju uusi sõpru.
Käisime ka 3 korda saunas ja seda veel koos kassidega. Perel,
kelle juures me olime, oli kokku 5 sauna. Saunast käisime ka
õus lumel. Läheksin sinna kindlasti tagasi.

Deisi Kruustik ja Karoliina Kets
6.a klassi õpilased
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Põlva Kooli õpilased hakkavad koolipäeva
jooksul rohkem liikuma

Põlva Kool liitus programmiga,
mille eesmärk on innustada
õpilasi olema koolipäeva jooksul
füüsiliselt
aktiivsem.
Esmaeesmärk on korraldada õpilastele
aktiivseid koolivahetunde, kus
noored saavad värskes õhus
liikuda
ja
mängida
endale
meelepäraseid liikumismänge.

Liikuma Kutsuva Kooli meeskond Põlva Koolis. Vasakult: Toomas Kivend,
Ulvi Musting, Eliise Haabma, Helen Pentsa, Diana Pehk, Aigi Sikkal,
Reet Külaots, Arvo Sarapuu ja Raina Uibo

Aktiivseid vahetunde hakkavad
kooliperele Liikuma Kutsuva Kooli
programmi
raames
korraldama
kooliõpilastest
mängujuhid, kes on läbinud Tartu ülikooli liikumislabori
koolituse Antsla Gümnaasiumis. Mängujuhtide mentor,
Põlva Kooli kehalise kasvatuse õpetaja Toomas Kivend
sõnab, et õpilaste füüsilise aktiivsuse soodustamine
koolipäeva kestel on kahtlemata oluline. „Täna on laste
üldine liikumishulk üsna madal, seda on näidanud
mitmed uuringud. Nimetan liikumishulka erinevaid
tegevusi, mis on seotud liikumisega, olgu see siis
kõndimine, jooksmine, ujumine, rattasõit, skate-pargis
trikitamine jne,“ sõnab ta. „Terviseuuringud on
näidanud, et liikuma peaks vähemalt tunni päevas, siis
tagaks see inimese liikumisvajaduse ja tervis oleks
üldises plaanis parem,“ räägib Kivend, lisades, et teine
oluline teema füüsilise liikumise kõrval on toitumine.
Programmi abil saab kehalise kasvatuse õpetuse
hinnangul tõsta õpilaste ja lapsevanemate teadlikust
eelpool nimetatud küsimustes ja teha ka otseseid
samme, et muuta kooli keskkond liikuma kutsuvaks.
„Põlva
Koolis
on
need
võimalused
erinevad.

Kui Koolimaja tee õppehoone lapsed on vahetundidel
väljas ja saavad aktiivselt liikuda, siis Kesk tänava ja
Lina tänavate koolimajas võiks vahetundidel õues
liikumine olla oluliselt aktiivsem. Mida klass vanuses
edasi, seda vähem liigutakse,“ tõdeb ta. Nõnda on
programm üheks suureks eesmärgiks luua igas Põlva
Kooli õppehoones soodsad võimalused aktiivseks vaba
aja veetmiseks. Juba sel kevadel saab Koolimaja tee
koolihoone enda koridori põrandale keksukastid.
Veel enne õppeaasta lõppu korraldavad koolitatud
mängujuhid oma kaasõpilastele ka esimesed mängud.
Programmi aktiivsem tegevus saab alguse uuest
õppeaastast.
Liikuma Kutsuva Kooli programmi Põlva Kooli
korraldusmeeskonda kuuluvad Toomas Kivend, Raina
Uibo, Ulvi Musting, Arvo Sarapuu, Reet Külaots, Aigi
Sikkal, Diana Pehk, Eliise Haabma ja Helen Pentsa.
Antsla Gümnaasiumis toimunud mängujuhtide koolituse
läbisid kuus Põlva Kooli 5.-8. klasside õpilast: Merlin
Käo, Anete Pavlov, Marten Hinn, Laura Nemvalts,
Isabella Puusepp, Eleen Põvvat.
Liikuma Kutsuva Kool on teaduspõhine
sekkumisprogramm,
mis
sai
alguse
2016.
aastal
TÜ
liikumislabori
poolt.
Liikumislabor toetab võrgustikukoole, et
nad leiaksid koolipäeva jooksul õpilaste
liikumisaktiivsuse
võimalusi.
Programmis
osalevad koolid viivad koostöös õpilaste
ja õpetajatega ellu tegevuskava koolipäeva
füüsiliselt
aktiivsemaks
muutmiseks.
Toimunud
muutuseid
mõõdetakse
ning
analüüsitakse teaduslike meetodite abil.
Helen Pentsa
huvijuht

Mängujuhtide koolitused Antsla Gümnaasiumis
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H E A tunnetepilved
Aprillis
tegeles
Hea
ring
emotsioonide ja tunnetega.
Igaühel oli võimalus meisterdada pilveke, kuhu sai kirja tunne
ja
joonistatud
iseloomulik
nägu. Selgus, et tundeid on
oluliselt rohkem kui rõõm,
mure ja viha. Seegi oli vajalik
arusaamine. Kui sinagi üha
pingelisemas
õppimistuhinas
enam aru ei saa, mida tunda,
siis tule Kesk 25 õppehoone
B-maja kolmandale korrusele
ja vaata üle! Kõik tunded on
HEAd ja vajalikud!
HEA ring

Torevant külastas Põlva Kooli
Torevant sattus meie kooli
seoses kevadkontserdiga.
18. aprillil uudistas torevant
Koolimaja teel laste kunstiteoseid
ja
seda,
kuidas
pisikesed teadlased teadust
tegid. Samuti kuulas vant
kontserti ja tahtis väga-väga
kooriga koos laulda.
Kesk tänava kevadkontserdil
19. aprillil oli torevant taas
teadusehuviline
ning
peaosaline TORE ringi tutvustavas
videoklipis. Nagu torevandile
kombeks,
jagas
ta
lisaks
kommidele ka suuri kallistusi.
10. mail käisid torevandil külas
1.e klassi lapsed, kes kallistasid
torevandi peaaegu pikali ja
nemad said teada, miks on
torevant punane ja miks tal on
müts peas. Kas sina tead?
Infolehe ilmumise ajaks on
torevant
reisinud
juba
Palamusele.
TORE
Pildil I koha saavutanud võistkond
Maalisaal
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Tagasivaade teise poolaasta õppekäikudele
Selle õppeaasta teisel poolel olin saatjaks viiele
Keskkonna Investeeringute Keskuse poolt rahastatud
õppekäigule. Järgnevalt üritan anda lühikese ülevaate
õppekäikudel kogetust ning püüan välja tuua
õppekäikudel tekkinud ideed ja tähelepanekud.

Talviselt möödus ka 5.d klassi õppekäik Võrtsjärve
ääres asuvasse Järvemuuseumisse, mis tänaseks
päevaks kannab nime Akva:rium. Seal läbisime
õpilastega kahe ja poole tunni pikkuse õppeprogrammi
nimega „Kalad“. Õppeprogramm toimus tubastes
tingimustes. Algatuseks tutvusid õpilased muuseumi
ekspositsiooniga. Nad said teadmis kalade ehitusest,
kalade määramisest, kui ka kalapüügireeglitest. Mis aga
selle Maaülikoolile kuuluva õppekeskuse eriliseks teeb
on akvaariumid, suured akvaariumid, kus elavad Eesti
vetes leiduvad kalad. Lastel jäi suu lahti, kui nad nägid
meetri pikkust säga nende jalge all ujumas. Kalu oli
seal palju ja just suuri kalu!

7.E ja 7.C grupipilt lumises loomaaias

Seitsmendad
klaasid
käisid
Tallinna
loomaaias.
Õppekäigud toimusid veebruaris-märtsis. 7.d ja 7.e
klass läbisid õppeprogrammi „Roomajad“ ning 7.c klass
õppeprogrammi „Selgroogsed loomad“. Programmid
kestsid poolteist tundi, peale mida ootas õpilasi
iseseisev loomaaiaeleanikega tutvumine veel üsna
talvises loomaaias koos Zookooli töölehtedega.
Mulle meeldisid kõige enam sealsed juhendajad,
särtsakad noored inimesed. Nad valdasid suurepäraselt
oma teemat ning ohjasid suurepäraselt ka õpilasi isegi
siis, kui Paksunahaliste majas madusid uurides kakav
elevant tähelepanu endale tahtis püüda. Veelgi vahvam
oli see, kui juhendaja poolt tõmmati kuskilt talitajate
ruumist välja staažikas maotalitaja, kes pajatas
lõbusaid lugusid sellest, kuidas suuri anakondasid on
võimalik ühest puurist teise transportida. Väga lõbus ja
hariv nii endale, kuid mis veel tähtsam, õpilastele!
Ja see küsimus, et kas talvel loomaaias loomi näeb?
Näeb, ja isegi õues!

5.d klass juhatamas angerjat Võrtsjärvest Sargasso merre
kudema

Minu selle poolaasta viimane reis viis aga mõnusalt
kevadisse Karula rahvusparki. Kaasas olid 6.d klass ja
ka 7.f ja 8.f. Programmiks oli „Karula rahvuspark“.
Saime teada, mida tähendab rahvuspark ning mida seal
kaitstakse. Ilm oli matkamiseks suurepärane: soe,
päikesepaisteline ja kergelt tuuline. Lisaks olid hakanud
õitsema
toomingad.
Matkasime
Ähijärve
äärsel
matkarajal, nautisime tärkavat loodust ning vaatlesime
ka kuidas toimus Kaitseväe suurõppus Siil. See
konkreetne õppeprogramm ületas väga selgelt ainete
piirid ning asus lõimima. Rahvusparkides kaitstakse küll
ka loodust, kuid ka inimese loodut. Sealsesse kultuuri
on sisse kirjutatud Lõuna-Eesti ajalugu nii kommetes,
kui ka oskustes ja tegudes.
Aitäh Keskkonna Investeeringute Keskusele meie
õppekäikude toetamise eest! Järgmiseks aastaks on
praegusel hetkel KIK poolt rahastatavad õppeprogrammid välja valitud ja projektitaotluski esitatud. Aitäh Anne Ojastele
suure töö eest, mis muudab õpetaja
ülesanded
õppekäikudele
minnes
oluliselt lihtsamaks!
Millele mõelda järgmise
õppekäikude eel?

õppeaasta

Kuhu õpilased järgmisel aastal kindlalt
minemas on? Kas samasse piirkonda
jääb ka mõne muu ainevaldkonna
huviorbiiti jääv asutus, keskus või
muuseum?
Teeme
koostööd
ja
kasutame
meile
antud
ressursse
keskkonnasäästlikumalt!
Karl Tammiste
loodusõpetuse õpetaja
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Reeli Reinaus ja „roosad inglid“ Põlva Koolis
Ülemaailmselt tähistatakse aprilli lõpus
raamatu ja roosi päeva. Traditsioon sai
alguse 1930. aastatel Barcelonas, kus
ühele raamatukaupmehele tuli idee
raamatumüügi suurendamiseks: mees
kingib naisele roosi ja naine mehele
raamatu.
Põlva
Koolis
tähistasime
raamatupüha 20. aprillil, mil meie kooli
külastas kirjanik Reeli Reinaus. Kohtumisest võtsid osa 2.–4. klassi õpilased.

Astrid Lindgren. Tema lemmikraamatuks on „Krabat”. Lapsena
tahtis ta saada näitlejaks. Tema
lemmiktoit on hapukapsas ja talle
meeldivad vürtsikad toidud.

Reeli Reinaus on kirjutanud üle 20
raamatu. Igal aastal ilmub tema
sulest üks või kaks laste- ja
noorsooraamatut.
Kirjanik
on
aastate jooksul võitnud mitmeid
preemiaid ja väiksemaid tunnustusi.
Üritus
algas
raamatusõprade
ringi
Käesoleval aastal lisati Reinaus
näitemänguga, mille oli lavastanud Nijole
raamatuga „Kuidas mu isa endale
Vananurm
Reeli
Reinausi
raamatu
uue naise sai“ IBBY aunimekirja,
„Roosad
inglid“
põhjal.
Raamatu
kuhu
kantakse
Rahvusvahelise
peategelasteks on 5 “roosat inglit“, kes
Noorsookirjanduse Nõukogu liikmeskangesti soovivad saada staarideks ning
maade
parimad
lastekirjanikud.
unistavad kohtumisest kuulsusega. Oleks
Kõigil tema raamatutel on üks
ju „sigalahe”, kui tuleks vastu mõni
Kirjanik Reeli Reinaus
omadus – nad on hästi põnevad.
tuntud laulja, näiteks Jüri Pootsman.
Igas teoses toimub midagi saladusNad arutlevad, kuidas sellises olukorras
käituda: minestada tema eest või ta pikali joosta. likku, midagi müstilist, natuke jubedat ning naljakat.
Veenvalt
kandsid
tüdrukutekamba
humoorikad Reeli Reinaus oli meie kooli õpilaste jaoks suhteliselt
tegemised publikuni Mohana Lepp, Kelli Pala, Anne-Mari tundmatu kirjanik, sellepärast on hea meel, et meil oli
Rauba, Nele Liis Tamm ja Helle-Mai Ojamaa. Tüdrukute võimalus teda tutvustada nii lastele kui ka õpetajatele.
esinemine teenis publikult sooja vastuvõtu.
Ettevalmistus kohtumiseks algas juba mitu kuud
varem, kolmanda ja neljanda klassi õpilased lugesid
usinasti tema raamatuid, noorematele õpilastele lugesid
ette õpetajad. Kõige põnevamaks raamatuks valisid
lapsed „Pärdik Päär ja hauaröövlid”.
Meie kooli raamatukogus on olemas järgmised Reeli
Reinausi raamatud:

„Roosad inglid“

Reeli Reinaus kõneles kuulajatele oma elust ja
loomingust. Ta on õppinud rahvaluulet ja teoloogiat
ning töötab hetkel Tartus Eesti Rahvaluule Arhiivis.
Tema lemmikud on linnajutud ehk tänapäevane
folkloor. Kirjanik rääkis ka mitu jubedat linnalegendi.
Üheks näiteks tõi ta loo 90-ndate alguse Eestist,
kui tekkisid hamburgerite söögikohad, mida pidasid
võõramaalased, ning sahistati, et liha hankimiseks
püüavad söögikohtade omanikud hulkuvaid koeri
ja kasse. Loominguks inspiratsiooni saabki ta pärimusjuttudest, linnalegendidest ning kohamuistenditest.
Reeli Reinaus vastas meelsasti kuulajate küsimustele.
Saime
teada,
et
tema
lemmik
omakirjutatud
raamatutest on „Tavalised hambahaldjad“, kõige
jubedam - „Verikambi“, kõige mahukam aga „Mõõkade
äss“. Kõige kiiremini, kõigest kahe nädalaga, valmis
„Roosad inglid“. Talle ei meeldi oma raamatutes
kirjeldada maastike. Reeli Reinausi lemmikkirjanik on

„Aguliurka lapsed“ (2012),“ Deemoni märk“ (2014),
„Detektiiv Triibik loomaaias“ (2013), „Kivid, tulnukad ja
sekt“ (2011), „Kuidas mu isa endale uue naise
sai“ (2016), „Maarius, maagia ja libahunt Liisi“ (2017),
„Must vares“ (2010), „Mõistatus lossivaremetes“ (2009)
„Mõõkade äss“
(2017),
„Nahka kriipivad“ (2012),
„Nõidkapteni
needus“
(2010),
„Poisid
Mustalt
Hobuselt“ (2013), „Praktiline nõiakunst“ (2013), „Pärdik
Päär ja hauaröövlid“ (2015), „Roosad inglid“ (2014),
„Saladuslik päevik“ (2008), „San Agustini vereohvrid“ (2017), „Suhkrust ja jahust“ (2015), „Tavalised
hambahaldjad“
(2011),
„Täiesti
tavaline
perekond“ (2010), „Vaevatud“ (2011), „Vanalinna detektiivid. Mustpeade maalid“ (2017), „Verikambi“ (2016).

Tulge laenutama! Nalja ja põnevust leiab neis küllaga.
Põlva Kooli raamatukogu
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Peotantsu võistlused
9. mail toimusid Mesikäpa Hallis Põlva Kooli 1.–3. klasside peotantsuvõistlused.
Tantsupõrandal oli võistlemas 151 vaprat tantsupaari.
Peotantsuvõistluste tulemused:
1.klassid:
I koht Egert Vaino ja Emma Liblik
II koht Henri Riba ja Kairi Tobreluts
2. klassid:
III koht Silver Järvela ja Ronja Mikson
I koht Tim-Samuel Hõbemägi ja Lovisa-Maria Koit
3. klassid:
II koht Sten Kink ja Moona Kämbre
I koht Miiron Olle ja Kristiin Piirsalu
III koht Anton Jermohhin ja Liis Marii Vaher
II koht Hannes Hallap ja Karola Ojasaar
III koht Ron Jakob Pruss ja Tuuli Aksin
Täname tantsuõpetajat Reno Ollet ja tema abilisi võistluste korraldamise eest. Suur tänu ka vahvatele tantsijatele.

Jalgrattamatk

14. mail toimus jalgrattamatk neile 3. ja 4. klassi
õpilastele, kes osalesid jalgrattakoolitusel. Matka
organiseeris Toomas Meiel maanteeametist koos
jalgrattakoolitust teinud õpetajatega. Matkaks
kogunesid
õpilased
Kesk
25
õppeväljakule.
Alustuseks lausus kooli direktor Koit Nook matka
avasõnad ning soovis lastele toredat matka.
Seejärel rääkis Toomas Meiel matka eesmärgist ja
politseinik tutvustas matka teekonda ja neil olevaid
ohtusid. Matk kulges mööda Piiri tänavat Rosma
kooli juurde. Sealt edasi suundusid ratturid mööda
maanteed
Mammaste
Tervisespordikeskusesse.
Kogu matka turvas politsei. Hinnati iga grupis sõitva

lapse oskust liigelda ohutult. Vahepeal tehti pause, kus
võeti kokku teekonna kriitilisemad kohad ning arutati need
läbi. Mammastesse jõudes kinnitasid ratturid kõigepealt
keha. Maanteeameti töötajad olid ette valmistanud
liiklusalaseid ülesandeid. Lapsed said end proovile panna
erinevates osavus- ja täpsusülesannetes. Ülesanded olid
jaotatud gruppide vahel. Kui grupitöö oli läbitud, siis
jätkasime matka tagasi kooli juurde. Taas oli meid
turvamas politsei. Lapsi premeeriti tänukirjadega matkal
osalemise
eest.
Suured
tänud
Toomas
Meielile,
maanteeameti töötajatele ja politsei Põlva osakonnale.
Marely Kasemets ja Hele Peegel
jalgratturite koolitajad
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From Knowledge to Competences
Põlva kool osaleb Erasmus+ K2 projektis „From
Knowledge to Competences“ ja 9.-13. maini toimus
teine projektikohtumine Rumeenias Botosani linnas, mis
asub riigi kirdeosas ja on elanike arvu poolest umbes
kaks korda suurem kui Põlva. Kohtumisel osales viis
meie kooli õpetajat. Projekt hõlmab interaktiivseid
õppemeetodeid
loodusainetes
ning
matemaatika,
loodusainete ja inglise keele portfoolio koostamist.
Osalevaid riike on kokku seitse: Rumeenia, Eesti,
Itaalia, Portugal, Türgi, Bulgaaria ja Poola.
Avapäeval esinesid meile Botosani 11. kooli õpilased –
laulsid nii solistid, koor kui ka ansambel. Projektikohtumise jooksul külastasime matemaatika, füüsika
ja inglise keele tunde, osalesime töötubades ja saime
arutleda portfoolio koostamise põhimõtete ja selle
sisu üle. Partnerriikide õpetajatel on portfooliost erinev
arusaam, kuid arutelude käigus jõudsime siiski
struktuuri
osas
kokkuleppele.
Matemaatika
ja
füüsikaülesannete kogumi koostamise asjus pakkus oma
ideid välja õpetaja Kristi Kurg. Füüsikaõpetaja Jaak
Kepp viis läbi huvipakkuva töötoa, kus CD alusele tuli
kinnitada aukudega pudelikork, mille peale tuli tõmmata
õhupall ja see täis puhuda. Katse õnnestus ja hõljuk
hakkas mööda lauda ringi liikuma. Nii demonstreeriti
Newtoni III seaduse toimimist. Keemiaõpetaja Inga
Tiivoja teadusteatri tegemisi ei õnnestunud seekord
ajapuuduse tõttu näidata. Ka meie osalesime töötoas,
kus valmistasime FIMO tehnikas ehteid.

Pildil vasakult: Christina Aionitoaei (projekti koordinaator), Jaak
Kepp, Rael Anijalg, Inga Tiivoja, Kristi Kurg ja Mait Kuusik

Rumeenia laste esinemine avatseremoonial

Viimasel päeval tuli kõigil osalejatel rääkida Botosani
maakonna
koolidirektoritele
koolides
läbiviidud
Erasmus+ projektidest ja nende mõjust koolielule ja
õppimisele. Meie kooli projekte tutvustas Mait Kuusik.
Kokkuvõttes läks projektikohtumine korda, vahetati
mõtteid ja kogemusi, kuidas võiks efektiivsemalt
projekti tegevusi ellu viia ja paremaid tulemusi
saavutada.
Järgmine projektikohtumine on kavas juba novembris
Varssavis.
Mait Kuusik
ajalooõpetaja

Õpetaja Jaak Kepp töötuba juhendamas
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FLL Junior näitus
Robootika ringis osalejad käisid 6. mail Tartus AHHAA
Keskuses FLL Junior näitusel. Sellel aastal oli näituse
teemaks Veeseiklus. Põlva Koolist osales 4 meeskonda
kes pidid näituseks ehitama oma veeteemalise mudeli
ning tegema juurde ka „vaata mind“ plakati. Lisaks
näitusele ehitatava mudeli väljamõtlemise on näituse
eesmärk koostöö ja suhtlemine meeskonnaliikmete
vahel ning kokkulepete sõlmimine.
Enne mudeli ehitamist arutasime ringitunnis, kuidas
vesi meieni jõuab, kuidas vett maal kasutatakse ja
kuidas oleks võimalik vee teekonda meie juurde
kergemaks teha. Iga meeskonnaga sai kaasa tulla ka
kolm fänni.
AHHAA Keskusesse kohale jõudes anti igale meeskonnale väike kingikott, kus oli Põltsamaa kõrrejook ja
Kalevilt Mõnus Maius. Meid juhatati ruumi, kuhu saime
üles panna oma plakatid ja ehitatud mudelid. Järgnes
ürituse avamine ja pikk ootamine, sest kõikide tiimide
juures käis kohtunik, kes kuulas tiimi selgitust
ehitusest, omavahelisest koostööst. Kohtunikud esitasid ka suunavaid ja täiendavaid küsimusi. Peale
kohtunikuga vestlemist oli vaba aeg keskuses ringi
vaatamiseks ja mängimiseks. Ürituse lõpus kutsuti iga
meeskond lavale ja meeskonna liikmetele anti kaela
kuldne medal ning diplom üritusel osalemise eest.
Meeskondadele meeldis päev väga. Kõige rohkem
toodi välja, et meeldis koostöö, rääkida kohtunikega
ja vaba aeg keskuse atraktsioonidega tutvumiseks.
Tänan kannatlikke ja sõbralikke õpilasi, kes osalevad
robootika ringis ja vanemaid, kes meiega kaasas olid
ja abistasid tiime.
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