PÕLVA KOOLI INFO
Mis tehtud, mis teoksil?
Number 11

19. mai 2017

Oleme veebis!
www.polvakool.ee
www.facebook.com/polvakool

Direktor kiidab!


Vabariiklikul matemaatikavõistlusel NUPUTA edukalt esinenud õpilasi:

29.04.2017 toimus Pärnus matemaatikaülesannete lahendamise võistluse NUPUTA vabariiklik lõppvoor.
Põlva Kooli võistkond saavutas väga tubli 10. koha.
Võistkonda kuulusid Mai Kirsing (7.a), Samuel Kolsar (7.a) ja Jan Markus Salum (7.a).
Kiitus kõikidele osalejatele ja aitäh õpetaja Ene Rattur-Kübar!



Põlva Kooli 1.-3. kl peotantsuvõistlusel edukalt esinenud õpilasi:

03.05.2017 toimusid Mesikäpa Hallis Põlva Kooli 1.- 3. klasside peotantsuvõistlused. Väikesed tantsijad olid
väga-väga tublid!
1. kl osales 46 tantsupaari ja 1 printsess
I koht Rasmus Mikson ja Moona Kämbre
II koht Rasmus Markus Lukk ja Liis Marii Vaher
III koht Tim Samuel Hõbemägi ja Kertlin Veldermann
2. kl osales 44 tantsupaari
I koht Miiron Olle ja Kristiin Piirsalu
II koht Hannes Hallap ja Karola Ojasaar
III koht Kevin Piir ja Liisa Linnus

3. kl osales 24 tantsupaari ja 9 printsessi
I koht Egert Land ja Agathe Ojasaar
II koht Egert Sing ja Anette Vaino
III koht Alari Põvvat ja Natali Antonov
3. klassi printsessid
I koht Gertrud Jänes
II koht Grete-Liis Paidre

Aitäh kõigile korraldajatele ja osalejatele.



Kooliteater 2017 Riigifestivalil edukalt esinenud õpilasi:

05.05.2017 toimus Harjumaal Kolgal Kooliteater 2017 Algklasside Riigifestival. Osales 16 kooli üle Eesti.
Põlvamaad esindasid meie kooli 4.b klassi draamaõppe õpilased. Mängiti Punamütsikese ainetel tehtud lõbusat lugu
“Täiesti crazy muinasjutt”, mis tõi meie õpilastele laureaadi tiitli.
Meie kooli tublid näitlejad: Marcus Adamson, Heti Helena Hindrikson, Laura Vaino, Isabella Puusepp, Ines Vaikmäe,
Eleen Põvvat, Remi Juhan Pruss, Devon Dein Käo, Reiko Rattus, Markel Ojamets, Mihkel Linnus.
Kiitus kõikidele osalejatele ja suur tänu õpetaja Diana Pehk!



Saksakeelse lauluvõistluse Lautstark finaalkontserdil edukalt osalenud õpilast:

06.05.2017 toimus Tallinna Rahvusraamatukogus saksakeelse lauluvõistluse Lautstark finaalkontsert.
Finaalkontserdile pääsenud 15 ansambli hulgas oli ka Põlva Kooli õpilaste ansambel, kuhu kuulusid Elise Kork
(2.e), Kristiin Piirsalu (2.e), Rebeca Hiiesalu (3.d), Kelli Pala (3.d), Kertu Viljamaa (3.d), Seleri Haidak (3.d) ja
Anelle Kukk (3.d).
Meie lauljatega jäädi väga rahule.
Kiitus õpilastele ja suur tänu õpetajatele Tiina Villako ja Ulvi Pern!



Vaata täpsemalt lk 6

Koolinoorte murdmaajooku MV edukalt osalenud õpilast:

11.05.2017 toimusid Värskas koolinoorte murdmaajooksu meistrivõistlused. Põlva Kooli õpilaste parimad tulemused:
1.-3. klassid: I koht Eliisa Villako, III koht Regor-Marten Tobonik;
4.-5. klassid: I koht Romet Kaar I, II koht Devon Dein Käo, III koht Alar Mattus;
6.-7. klassid: 4. koht Kevin Tühis;
8.-9. klassid: I koht Kairiin Märtson , II koht Johanna Laanoja.

Leht 2

Maa päev

Linnuõhtu
12. aprillil toimus Põlva Keskraamatukogus
linnuõhtu, kus ka meie kooli huvilised said
ornitoloog Thea Permi juhendamisel tutvuda
2017. aasta linnuks valitud turteltuviga. Selgus,
et Eestis võib kohata lisaks turteltuvile ka
kaelus-turteltuvi. Nende haruldaste, aga põnevate
lindude eluolu ja häälitsustega on võimalik
tutvuda Eesti Ornitoloogiaühingu kodulehel.
Täname linnuõhtu korraldajaid!

22. aprillil tähistatakse kogu maailmas Maa päeva.
Maa päeval pööratakse erilist tähelepanu meie
koduplaneedi tervisele ja selle hoidmisele. Tartu
loodusmajas tähistati seda päeva traditsioonilise
õpilaskonverentsiga,
kus
oli
võimalus
oma
uurimistööd „Müratase Põlva Koolis“ tutvustada ka
8.c klassi õpilasel Daniella Kristiina Ronhovdel.
Konverentsi materjalidega on võimalik tutvuda siin.
Täname Tartu Loodusmaja
korraldamise eest!
Foto: Eesti Ornitoloogiaühingu kodulehelt

sisuka

konverentsi

Foto:
https://www.whatsuplife.in/know-earth-dayapril-22-information/#prettyPhoto/3/

NUPUTA vabariiklik lõppvoor
29. aprilli vihmasel ja tormisel varahommikul,
kui Põlva veel magas, asusime Pärnu poole
teele. Mai Kooli aulas võistles 34 võistkonda
üle Eesti. Põlva Kooli võistkonnal, koosseisus
Mai Kirsing, Jan Markus Salum ja Samuel
Kolsar (kõik 7.a klassist), läks väga edukalt ja
tublid nuputajad said 10. koha ja kindlasti ka
palju uusi kogemusi.
Ene Rattur-Kübar
matemaatikaõpetaja,
õpilaste juhendaja ja pöidlahoidja

16. veebruaril 2017 toimus Räpina Gümnaasiumis Põlva
maakonna NUPUTA võistlus 7. klassidele, kus Põlva Kooli
võistkond koosseisus Mai Kirsing, Annette Vijar, Jan Markus
Salum (kõik 7.a klassist) tulid I kohale ja said mandaadi
osaleda vabariiklikul NUPUTA võistlusel Pärnus. See aga nõudis
lisatööd, millega õpilased ka nõus olid. Nii me siis hakkasimegi
kohe peale kevadvaheaega kolmapäeviti koos käima ja
nuputamisülesandeid lahendama.

Leht 3

Orienteerumise meistrivõistlused Palermos
Anete Saar saavutas 16. koha, Kristiin Kalle 34. koha,
Hanna Lora Traagel 44. koha ja Evely Ostrov 48. koha,
kokku oli osalejaid 57. Vanemas vanuseklassis saavutas
63 osaleja hulgas Lorely Kõrvel 13. koha ja Kairiin
Märtson 49. koha. Paljudele meist oli selline maastik
võõras, sest võisteldi esimest korda võõral maal.
Järgmine võistlus, sõprusteade, toimus Palermo vanalinnas. See oli selline võistlus, kus loositi välja 3
võistkonnaliiget erinevatest riikidest ja see tegigi selle
võistluse põnevaks. Sa pidid oskama oma liikmetega
suhelda ja paljud said sõpradeks. Tegelikult see ei
olnudki võistlus võidu peale, vaid pigem sõpruse peale.
Evely Ostrov, Kristiin Kalle, Hanna Lora Traagel, Anete Saar,
Kokku oli võistkondi 249. Vanalinnas oli väga lahe
treener Nikolai Järveoja, Lorely Kõrvel, Johanna Laanoja,
joosta, sest tänaval olid inimesed, kes elasid kaasa ja
Kairiin Märtson
sai imetleda vanalinna ilu. Kahte võistluse järel saime
22.-28. aprillil toimunud World Schools Championship
ühe päeva puhata.
Orienteering 2017 võistlustel Palermos osalesid Eesti
Peale võistlustevaba päeva algas viimane võistlus,
koondise ridades Põlva Koolist 7 tüdrukut - Johanna
lühirada. Kõik olid veel närvis sellest pikast distantsist,
Laanoja (8.a), Anete Saar (8.b), Kristiin Kalle (8.a),
me tahtsime oma rada paremini läbida kui varem, sest
Hanna Lora Traagel (8.a) ja Evely Ostrov (7.b),
oli ju viimane päev võistlustel. Jällegi läks Johannal väga
kes võistlesid nooremas vanuseklassis ning Lorely
hästi, mis sellest, et ta jäi seekord teiseks, kaotusaeg oli
Kõrvel (9.a) ja Kairiin Märtson (9.a), kes olid vanemas
ju väga väike, kõigest 34 sekundit. Anete saavutas
vanuseklassis.
10. koha, Hanna Lora 29. koha, Kristiin 42. koha ja
Võistluspäevi oli kokku kolm. 24. aprillil oli pikk
Evely 50. koha. Lorely ja Kairiin olid seekord väga
distants, 25. aprillil sõprusteade ja 27. aprillil lühirada.
tasavägised - Lorely oli 34. ja Kairiin kohe tal järel 35.
Aga ega see, et võistluspäevi oli kokku kolm, ei
Ühel õhtul oli kokkuarvestuse autasustamine. Põlva
tähendanud, et ülejäänud päevad olid vabad. Iga päev
Kooli nooremete vanuseklassi grupp jäi neljandaks,
oli hästi sisustatud. Ühel päeval korraldati Palermo
kaotades 3. kohale 2 minutit. Esimese koha saavutas
vanalinnas ekskursioon, kus nägime vanalinna
Hispaania, teise Inglismaa ja kolmanda Uus-Meremaa.
vaatamisväärsusi. Tehti riikide tutvustamis õhtu, seal
Eesti koondise võistkond tuli omas klassis kuuendaks.
sai maitsta iga riigi rahvuslikke toite ja jooke, tutvuda
Seal võitis Rootsi, teine Austria ja kolmas Läti.
nende maastikega ja suhelda erinevate inimestega.
Võib öelda, et kõik võistlejad andsid endast kõik.
Seal esitas iga riigi esindus oma riigile iseloomuliku
Ilmadega meil vedas, aga keegi ei saanud koju ilma
laulu, tantsu jne. Eesti esindas oma riiki tantsuga,
kriimudeta. Soovigem siis õnne Johanna Laanojale,
mis tuli meil täitsa hästi välja.
maailmameistrile, et tal läheksid kõik võistlused sama
Enne esimest võistluspäeva oli treening, kus saime
nobedalt, kui tal seekord läks. Edu ka kõigile teistele
tutvust teha Itaalia maastikuga. See oli täiesti erinev
tüdrukutele, kes olid samuti väga-väga tublid. Juhhei!
Eesti maastikust. Itaalias bussiga ringi sõites ei
Anete Saar
näinud me peaaegu kusagil tasast maad, seal olid
8.b klassi õpilane
kõige tavalisemad mäed suuremad, kui meie
Munamägi. Olid ka väga teistsugused taimed, aga kõige halvemad olid okaspõõsad,
mida oli metsa all väga palju ja mis lausa
tahtsid orienteerujate jalgu kriimustada.
Märgi kohti looduses oli vähe, vaid mõned
jõed voolasid metsa all. Metsaalune oli
kohati täis suuri kive, mis oli alguses harjumatu, sest meil Eestis tavaliselt nii pole.
Järgmine päev jõudis kätte, esimene
võistlus, pikk distants. Meile seletati kuidas
tuleb startida, kuna võtta kaart, millal peab
sisenema garantiini jne. See kõik tundus
alguses nii keeruline, aga lõpuks läks ikkagi
hästi - kõik jõudsid elusalt ja tervelt metsast
välja. Eriti hästi läks sellel päeval Johanna
Laanojal, kes tuli esimesele kohale ja võitis
maailmameistri tiitli. Edumaa teise koha eest
Maailmameister Johanna Laanoja ja tema medalid
oli märkimisväärne, üle kahe minuti.

Leht 4

Jutuvestjad jutustasid kangetest naistest
Jutuvestja konkurssi korraldama ajendab mind ikka
see, et püsiks komme ja oskus ilusas emakeeles
juttu vesta. Mõtlen laste peale, sest lasetel on
justkui loomulik vajadus kuulata ja rääkida lugusid.
Anname neile selle võimaluse! Seda vajadust tuleb
toetada ja tunnustada. Läbi lugude otsustame
hea ja kurja üle, õpime võrdlema ja analüüsima,
paigutume elusse. Selline vajadus siduda ennast
elusainega on lastele sisse programmeeritud ja on
väga tänuväärne, et on õpetajaid, kes oma lapsi
JUTUSTAMA suunavad ja konkursilegi innustavad
minema.

Tänan kõiki õpetajaid, kelle õpilased jutustasid 28. aprillil
toimunud Jutuvestja 2017 konkursil lugusid kangetest
naistest. Põlva Kooli esindasid Kristiin Piirsalu (õp Katrin
Veskioja), Marcus Adamson (õp Marely Kasemets), Jürgen
Koosapoeg (õp Maarika Asi-Lang) ja Sireli Salum (õp Imbi
Vent).
Tänan suurepärast žüriid: Karin Viljust, Aile Valssi ja Tiina
Vasserit. Kohtume taas Jutuvestjal 2018, kus teemaks on
vägev mees. Kohtumiseni!
Anar Anijalg
Jutuvestja 2017 korraldaja

Ajaloofännid külastasid Valga militaarteemaparki
Möödunud nädala kolmapäeval, 10. mail tegid
ajalooringi aktivistid koos juhendaja Mait Kuusikuga
õppesõidu Valka ning külastasid sealset militaarteemaparki ja muuseumit.
Valgas asuva militaarteemapargi eesmärgiks on
pakkuda
isamaalise
kasvatuse
ja
kaitsetahte
arendamisega seotud teadmisi ja teenuseid ning
militaarses stiilis vabaaja tegevusi. Olulisel kohal on
asutusel siseturvalisuse valdkonna presentatsioon
kohapeal ja üritustel üle riigi. Õpilastel on võimalus
osa võtta meisterdamise- ja ajalooringi tegemistest
ning
saada
nõu
ja
juhendamist
sõja-ajaloo

Giid Esta Mets koos Põlva Kooli õpilaste
Erik Plakso, Karl Friedrich Kollomi ja
Greg Mattias Murumetsaga

uurimistööde
koostamisel.
Teemapark-muuseumina
tegutseb see alates 2008. aasta juunist. Huvilistele
pakutakse isegi laserrelvadega lahingut.
Giid Esta Mets võttis meid muuseumis lahkesti vastu ning
rääkis ekspositsioonis väljapandud esemetest. Põnevust
pakkus relvanäitus, kus oli näha nii vene päritolu kui ka
saksa püsse. Selgemaks sai ka militaarajalugu. Õues
tehti ringkäik ja vaadati tehnikat. Õppereisiga jäid
õpilased rahule ja ootavad edaspidigi taolist väljasõitu.

Valga militaarpargi muuseumi
ekspositsiooniosa

Mait Kuusik
ajalooõpetaja

Relvanäitusel eksponeeritu

Leht 5

Teaduslahing 2017 finaal
teadusteatriga, kus tehti huvitavaid katseid kuiva
jää ning vedela lämmastikuga. Seejärel läksid
võistkonnad võistlema ning fännidel oli võimalus ringi
uudistada Teaduskorrusel. Teaduskorrusel meeldisid
fännidele kõige rohkem Kolme Põrsakese töötoas ise
katseid
teha, nipiga lauamängu mängida ning
100 aastase saviga kujusid voolida.

Võistkond Sipelgas:
Kaija Laaneväli, Pirja Kindsigo, Marielle Suur

Põlva Kooli võistkond Sipelgas osales Teaduslahingu
finaalis.
Teaduslahingu finaal toimus 5. mail Tartu Maaülikooli
Spordihoones. Finaali pääsesid 16 võistkonda. Igast
maakonnast oli üks võistkond, Harjumaalt oli kaks
võistkonda. Selleks, et pääseda finaali, oli vaja läbida
maakonna eelvoor.

Teaduslahingu finaalvõistlus koosnes kahest osast:
praktilised
ülesanded
ja
uurimistöö
ettekanne.
Praktilised ülesanded olid jagatud neljaks teemaks:
maastike iludusvõistlus, tervendav aed, silmaga
nähtamatu maailm ning kopa 3D pusle. Meie võistkond
alustas maastike iludusvõistlusega, kus pidime
lahendama liigirikkusega seotud küsimusi ning
erinevad pinnavormid Eesti alal laiali jagama. Teiseks
teemaks oli tervendav aed. Seal pidime kujundama
miniaia Alzheimeri tõvega ratastoolis olevale inimesele.
Arvestama pidime erinevate teguritega, näiteks varjud,
ringikujulised teerajad, äärekivid jne. Kogu aeda
ehitasime erinevatest materjalidest - plastiliin, traat,
päiksevarjud, silikoonitükikesed jms. Kolmas teema oli

Finaaliks oli vaja ka valmistada uurimistöö, mille teema
oli Teaduslahingu meeskonna poolt määratud. Meie
saime teemaks toidutehnoloogia ning otsustasime
uurida A. Le. Coq-i mittealkohoolsetes jookides
sisalduvaid toiduvärve. Uurimistöö kokkuvõtteks tuli
teha A0 suurusega plakat, mida finaalis esitleda.
Uurimistöö juhendaja oli meie keemiaõpetaja Inga
Tiivoja.
Võistkonda Sipelgas kuuluvad 8.d klassi õpilased
Marielle Suur, Kaija Laaneväli ja Pirja Kindsigo. Meiega
sõitsid kaasa ka 11 fänni ning õpetaja Annika Viikmaa.
Fännidel oli ka oma läbiv riietusdetail: roheline kikilips
ning kollane õhupall. Võistlejatel ja õpetajal oli lilla
kikilips.
Sõit Tartusse algas reede hommikul kell 9.30. Enne
seda harjutasime veelkord läbi oma kõne, mida finaalis
lugeda. Tartusse jõudsime umbes 10.15 ning võistlus
algas kell 11.00. Võistlus algas Kolme Põrsakese

Võistkond koos oma fännidega

silmaga
nähtamatu
maailm,
kus
lahendasime
erinevaid rakkudega seotud ülesandeid. Kui ülesanne
oli lahendatud, sai lahendada veel ka lisaülesannet.
Lisaülesandeks oli gaseeritud vete soolsuse ja
elektrijuhtivuse
määramine.
Pärast
kolmandat
ülesannet said võistlejad süüa ning edasi tuligi viimane
teema, milleks oli kopa 3D pusle. Seal pidime kokku
panema puidust 3D kopapusle. Kui pusle koos, oleks
pidanud sellega vett topsist kaussi tõstma. Iga
ülesande lahendamiseks oli 30 minutit. Seejärel hakkas
uurimistööde ettekannete osa. Igal võistkonnal oli
3 minutit, et tutvustada oma uurimistööd ning see
lühidalt kokku võtta. Kohtunikel oli ka võimalus esitada
uurimistööd puudutavaid küsimusi.
Pärast ettekandeid loeti punktid kokku ning kõik
võistkonnad said aukirja ning tehti pilti. Kohapeal
tunnustati esimest kolme kohta. Võitis Oskar Lutsu
Palamuse Gümnaasiumi võistkond OLPG. Võistlejatest
tehti ühispilt ning jagati komme.

Fännid teaduskorrusel uudistamas

Tagasi Põlvasse jõudsime umbes 17.20.
Pirja Kindsigo
8.d klassi õpilane

Leht 6

Põlva Kooli õpilased said osa „saksa kevadest“
Euroopa päeval, mida tähistati sel
aastal samuti 6. mail, olid külastajatele
a va tud
S aksa ma a L iitva ba riigi
suursaatkonna uksed. Tunnise pausi
jooksul, mis jäi kontserdi peaproovi ja
lõppkontserdi vahele, külastasime
meiegi saatkonnahoonet, kus sel päeval
said väikesed külalised Haribo pilte
värvida, Playmobili õnneratast keerutada ja interaktiivseid mänge proovida.
Tagasi raamatukokku siirdusime Goethe
Instituudi kirjadega õhupallide ning
Saksa lipukeste lehvides.

Kuigi kevad algas juba 20. märtsil, ei taha tänavu see
kuidagi tulla ja ilm on vaatamata maikuu algusele väga
jahe. Aga „Saksa kevad“ on meil täies hoos. 25. aprillist
25. maini toimub Eestis juba kaheksandat korda
sellenimeline festival. Saksa saatkond Tallinnas, Tallinna
Goethe Instituut ja selle aasta partnerliidumaa
Baden-Württemberg koostasid mahuka ning põneva
programmi. Programm hõlmab kultuuriüritusi ning
Saksamaa esitlemist teaduse- ja majandusriigina.
Väga oluline on ka saksa keele tutvustamine. Kõige
noorematele saab saksa keelt tutvustada muusikaprojekti „Lautstark“ kaudu.
Laupäeval, 6. mail toimus Eesti Rahvusraamatukogus
Goethe
Instituudi
organiseeritud
ülevabariigilise
saksakeelse lauluvõistluse "Lautstark" finaalkontsert.
Eelnevalt toimusid poolfinaalid Tartus ja Tallinnas.
Lõuna-Eesti poolfinaal oli 1. aprillil Lotte lasteaias,
kust Põlva Kooli 2.e ja 3.d klassi õpilased Elise Kork,
Kristiin Piirsalu, Rebeca Hiiesalu, Anelle Kukk,
Seleri Haidak, Kelli Pala ja Kertu Viljamaa pääsesid
lauluga „Fünf kleine Fische“ edasi lõppkontserdile.
Klaveril saatis laululapsi muusikaõpetaja Ulvi Pern.
Saksa keelega oli neljal tüdrukul esmane tutvus tehtud
juba eelmisel aastal. Käesoleva aasta jaanuarist aga
hakkasid kõik laululapsed käima Põlva Kooli saksa keele
ringis õpetaja Tiina Villako juures.
Saksakeelne lauluvõistlus „Lautstark“ on saanud
traditsiooniks. Võistlus on kolmes vanuserühmas:
lasteaedade lapsed, 1. – 3. klassi ja 4. – 6. klassi
õpilased. Finaalkontserdil astusid üles eelvoorudest
edasi pääsenud 15 ansamblit.
Põlva tüdrukud tulid lavale üheksandana. Kontsert algas
lauludega lasteaialaste esituses ja lõppes 4.-6. klassi
õpilaste etteastetega. Kolm hindamiskriteeriumit, mida
igal aastal jälgitakse, on ilus saksa keele hääldus,
musikaalsus ja esituse veenvus. Meie laulu sõnumit
aitasid
paremini
edastada
värvilisest
paberist
meisterdatud kalakesed ja hai, kes ajas õigel hetkel oma
lõuad pärani. Nende eest suur tänu kunstiõpetaja Anneli
Kaasikule.

Kontserdi lõpus tuli lavale tänukirju üle
andma Goethe Instituudi keeleosakonna
juhataja Helen Aedla. Iga ansambel sai
tänuks kinkekoti märkide ja Haribo kummikommidega
ning tänukirja. Fotograaf tegi kõikidest lauluansamblitest koos juhendajatega ka ülesvõtte.
Osalejatele ja nende õpetajatele toimus ürituse
lõpetuseks vastuvõtt Rahvusraamatukogu Veskaru
kohvikus.
Suur aitäh toreda etteaste eest laululastele ja täname
nende toetavaid pereliikmeid. Finaalkontserdil kohti
enam ei jagatud, kõik seal esinenud rühmad olid väga
tublid. Saalis kõlanud tugeva aplausi põhjal julgen
väita, et Põlva Kooli tüdrukud publikut külmaks ei
jätnud.
Tiina Villako
saksa keele õpetaja

Karilatsi Talurahva Muuseumi
veskihoones on avatud õpilastööde kunstinäitus "Aastaring".
Eksponeeritud on 5.-9.kl õpilaste
kunstitunnis valminud tööd.

Näitus jääb avatuks septembri lõpuni.
Juhendaja Anneli Kaasik

Leht 7

Muljeid õpilasvahetusest Itaalias
Mai esimesel nädalal olime vastukülaskäigul
Itaalias, kus toimus õpilasvahetus Põlva Kooli
ja Torino õpilaste vahel.
Meie seiklus Itaalias oli täis rohkelt naeru ja
toredaid kogemusi. Me saime näha Itaalia
suurlinna Torino erinevaid külgi ja tutvuda
Itaalia kultuuri ja eluoluga. Meie jaoks
oli alguses natuke harjumatu itaallaste
energilisus, kuid kohanesime kiiresti.
Väga huvitav oli näha vahetuskooli õpilaste
ajaloolist hoonet, mis oli ehitatud 18. sajandil. Kõige harjumatum ja naljakam tundus
alguses meie jaoks selle vana kooli omapärane WC, kus poti asemel oli põrandas auk.
Esimesel päeval sõitsime rongiga Vahemere
äärde, kus saime nautida merekohinat ja
ilusat maastikku. Teisel ja kolmandal päeval
nägime Torino linna lähemalt ning saime
veeta aega vahetuskoolis, kus toimusid
erinevad õpitoad.

Kogu grupp Vahemere ääres - Finale Ligures
Vaade Torino linnale

Kõik mida Itaalias nägime jääb kindlasti
eestlastele kauaks meelde, sest midagi sellist
pole me varem kogenud. Eriti eredalt läks
südamesse kõigile eestlastele Itaalia perede
külalislahkus. Meie eest kanti hoolt nagu oma
laste eest. Eesti õpilased olid väga meeldivalt
üllatunud ka Itaalia toidu üle, mida võiks
igapäev Eestis saada. Tuju ja meeleolu, mis
meid Itaalias saatis on kirjeldamatu, sest
kõikide eestlaste näol olevad naeratused
rääkisid iseenda eest.
Lahkumine oli väga emotsionaalne, sest
saime kõik juba omavahel nii lähedasteks,
kuid samas oli südameis ka koduigatsus.
Olenemata
vahemaast
suhtlus
Itaalia
sõpradega ei katke ja mälestused Itaaliast on
kindlas kohas meie südames.
Mailis Rebane (8.c klass) ja
Merit Lutsar (8.a klass)

Egiptuse muuseumi ees

Lipuvärvides järjehoidjad
(kilekottide taaskasutus)

Lustakas teatrietendus viimasel õhtul

Vahepeal jõudsime ka jalgpalli mängida

Vaieldamatu lemmik - Itaalia pizza

Leht 8

Õpilasesinduse tegemised
Läbi on juba pool maikuud ning koolis
on jäänud käia vaid loetud nädalad.
28. aprillil toimus ülekooliline
stiilipäev, seekordseks teemaks oli
“Volbripäev”. Väga tore oli näha,
et paljud õpetajad olid end tundmatuseni muutnud. Stiilipäeva parimaks
valis õpilasesindus seekord 1.d klassi.
Mais on tulemas veel viimane kahoot
ja stiilipäev, täpsem info stuudiumis!
Õpilasesindus ja TORE liikmed
valmistasid kevadkontserdiks 351
pulgakooki. Jagasime neid peale
toredat kontserti kõikidele
külastajatele, kes kõik olid üllatunud
nägudega, kui neile ilusat kevadet
soovisime ning nad koduteele
saatsime. Soovitame ka teil endil
kodus pulgakooke teha.
Kristin Pintson
õpilasesinduse president

Tähelepanu… Valmis olla… Start!
Algab pulgakoogiralli!
Kui

meie

olime

kevadkontserdiks

oma 351 (tegelikult isegi rohkem, sest
mõned me sõime ära…) pulgakooki
valmis saanud ja ka laiali jaganud,
hakati meie käest retsepti küsima.
Milles

küsimus,

Vastutasuks

jagame

ootame,

meelsasti!

et

kodudes

hakkaks toimuma tõeliselt vahvad ja
rõõmsa d

pulga koogira llid.

Sest

uskuge, nende valmistamine on lihtsamast lihtsam ja tore tegevus!

Meie tegime nii:



Küpsetasime tordipulbrist pakil oleva õpetuse järgi biskviitpõhja ja
lasime jahtuda.



Murendasime valmis biskviitpõhja kaussi ja segasime juurde natuke
hapukoort koos vaniljesuhkruga.





Veeretasime parajad pallikesed, panime külma.




Puistasime kaunistusi peale.

Sulatasime šokolaadi, lisasime tunde järgi ka natuke vett.

Panime külmast võetud pallid pulga otsa ja kastsime šokolaadiglasuuriga.

Soovitame!

Torkasime valminud pulgakoogid penoplastplaadi sisse ja asetasime
külma.

Vaja läheb:



Juubeli tordipulber



Hapukoor (20%)



Vaniljesuhkur



Küpsetusšokolaad



V a ba l t

valitud



Pakkisime.
Valmis!
Arvestada võiks veel:



Koogimass, millest pallikesi veeretama hakata, peab olema üsna kuiv
ja kleepuv. Ära liialda hapukoorega, muidu saab mass vedel ja pallikesed
kukuvad pulga otsast ära.


k a un i st u s e d

(nonparellid, kookoshelbed jm)
Pulgad (grilltikud)

Hea, kui pallikesed enne glasuurimist on külmas, siis hangub šokolaad
pallikesel kiiremini.
Glasuurimisel varu AEGA! Sa ei saa kiirelt kaunistusi hakata puistama, sest
üleliigsel šokolaadil tuleb lasta kannatlikult ära tilkuda.
Ja nüüd kõik meisterdama!

Lõbusat pulgakoogirallit soovivad
Põlva Kooli õpilasesinduse ja T.O.R.E liikmed

Leht 9

Kiidame heegeldajaid
2. maist kuni 8. maini toimus Kesk 25 õppehoones
heegeldamise võistlus. Osales 4 võistkonda: Õpilasesindus, TORE, õpetajad ja vabatahtlikud.
Kõige rohkem oli osalejaid vabatahtlike võistkonnas,
neid oli 7. Loeme heegeldamisvõistluse igati kordaläinuks, sest vajalikud meetrid heegeldatud ketti sai
valmis. Kes ei märganud, siis teadmiseks, et kogu
heegeldatud kett läks pisikeste jupikestena pulgakookide pakendi kaunistamiseks.
Täname heegeldajaid! Ka neid, kes ei julgenud oma
nime kirja panna. Aitäh!
ja Õpilasesindus

Kevadine perekontsert
10. mail rõõmustasid Põlva Kooli huviringide õpilased
kohaletulnud vanemaid, vanavanemaid, õdesid-vendi,
õpetajaid ja koolikaaslasi toreda kevadise perekontserdiga, mis toimus Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuses.
Kontsert-etendusel
astusid
üles
järgmised
koolis
tegutsevad huviringid: mudilaskoorid (juhendajad Ulvi
Pern, Eda Heinaste, Mare Urban), lastekoor (juhendajad
Ulvi Pern ja Kadri Niine), tüdrukute ansambel (juhendaja
Mare Urban), kandleansambel (juhendajad Ulvi Pern ja
Mare Urban), 2.-3. kl rahvatantsurühm (juhendaja Karin
Simso), 1. kl võimlemisring (juhendaja Hele Aia), 4.a kl
võimlejad (juhendaja Ulvi Musting), 4.-5. kl võimlejad
(juhendaja Ruth Raudsepp), 2.-3. kl näitering ja 4. kl
draamaõppe rühm (juhendaja Diana Pehk), põhikooli
näitering
(juhendaja
Maia
Punak),
teadusteater
(juhendaja Inga Tiivoja) ja 2.-3. kl saksa keele ring
(juhendajad Tiina Villako ja Ulvi Pern).

Kevadkontserti juhtisid Ranar Pügi (9.c klass) ja
Fred-Eric Kärblane (9.b klass).
Aitäh kõigile esinejatele ja juhendajatele suurepärase kontserdi eest!
Suur tänu publikule!

Leht 10

Kokaklubi tegemistest
Alates jaanuarist käivitus Põlva Kooli kokandusring
nimega Kokaklubi. Saime kokku tervelt 10 korda,
valmisid nii magusad kui soolased toidud. Enamasti
toimetasime

Kesk

25

õppehoone

kodundus-

ja

kokandusklassipliitide ääres ja head toidulõhna jagus
nii koridoridesse kui direktori kabinetti. Oleme väga
tänulikud ka Põlva Avatud Noortekeskusele ja Nelele,
kes kahel korral meid oma kööki lubas.
Saame rõõmsad olla, et meie kokkamised möödusid
suuremate

äpardusteta

ja

õpilased

said

toidu-

tegemisega suurepäraselt hakkama. Juhtus küll, et
plaaditäie kohevate muhvinite asemel võtsime ahjust
välja

seest

kannutäis
kaudu

tühjavõitu

„korvikesed“

jäätisekokteili

lauale

ja

väljus

põrandale.

ja

viimane

eraldunud

Riisitoiduga

põhja
näiteks

sattusime nii hoogu, et sellest oleks söönuks saanud
paar klassitäit lapsi.
Kui

küsisime

Kokaklubi

õpilastelt,

millise

toidu

valmistamine/söömine neile kõige rohkem meeldis ja
mida nad kodus ka ise valmistasid, saime vastuseks
enam-vähem kõik toidud, mida me selle aja jooksul
olime teinud. Kõige uhkem laud tuli suupistetega,
ilusad ja maitsvad „õunaroosid“, sekunditega söödud
pannkoogid, küpsised jagamiseks… Selle kõige juures
oli

kokkulepe

olla

söömisel

võimalikult

omavalmistatud

toitu

maitsta

ja

viisakas.

tervislikkusele

ja

soodsalt

Lisaks

hakkama-

saamisele tõestasime, et ka supp
võib väga maitsev olla ja et riisisöök
ilma ketšupit lisamata on parim.
Grillvorst maitses ka hoopis teisiti,
kui ketšupit lihtsalt ei olnud võtta
ja ainuke variant oli süüa seda
grillsalatiga.
Kokaklubi

viimane

Kultuurikeskuse

kokkusaamine

kohvikus

mõnusa

prae ja pannkookidega oli preemiaks
neile,

kes

kokandusringis

tublisti

kohal käisid.

Kokaklubi juhendajad-peakokad
Annika, Maiu ja Veronika

Jaanuaris valmistasime:
1. Kartuli-heeringa suupiste
2. Peedi-mozzarella suupiste
3. Rukkinööbid juustu ja singiga
4. Tikuvõileivad makraga, “Luuasnäkid”
6. Smuutid
7. Lehttaignast “õunaroosid”
8. Lehttaignast vorsti-juustu rullid
9. “Vaesed rüütlid”
Veebruaris valmis:
1. “Karusselliküpsised”
2. Kookoseküpsised
3. Minimuffinid kaunistustega
4. Majoneesiküpsised
5. Õhukesed pannkoogid magusa täidisega
6. Õhukesed pannkoogid hakklihatäidisega
7. Väikesed pannkoogid toormoosiga
Märtsis tegime:
1. Riisipada singi ja köögiviljadega
2. Porgandi-apelsini salat
Aprilli retseptid:
1. Supp hakkliha ja köögiviljadega
2. Pardimamma kook
3. Nuudli-hakklihavorm
4. Jäätisekokteil
5. Mulgisalat
6. Vitamiinisalat
Maikuus grillisime vorsti ja valmistasime maitsva grillsalati

