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väga hea õppeedukuse eest 2017/18 . õa III trimestril järgmisi õpilasi:

2.a klass: M aia Helmoja, Risse Hiller, Kertu Kepp,
Grete Kuldmets, Devon Kuur, Lissandra Rammo, Lenna Saarniit,
Kristella Sikamägi, Luiza Zlatin;
2.b klass: Rico Kipper, Carolin Käo, Kirke Lepp,
Jete-Ly Maask, Keili Maran, Luisa Nõmmik, Mihkel Padar, Liis
Marii Vaher;
2.c klass: Gabriel Haabma, Kadi-Liis Juhkam, Karel Mattias
Kösler, Laura Lanno, Samuel Linnus, Rasmus Mikson, Maris
Vijand;
2.d klass: M artin Belov, Raigo Kaar, Aveelia Kommer,
Maarjaliis Käo, Mariliis Käo, Miikael Markus Laine, Enriko Lutsar,
Karoliine Mustimets, Ly Anette Musting, Dolores Pihlak,
Berit Vasser;
2.e klass: Ode-Eliisabet Elias, Tim-Samuel Hõbemägi,
Laura Ilves, Liisa Kannik, Johanna Ootsing, Ronja Pastak,
Valter Reinhold, Anna Taisi Võrno;
2.f klass: Erik Jaakmees;
3.a klass: Anti Tohva;
3.b klass: Hannes Hallap, Tristan Leppik, Liisa Linnus;
3.c klass: Simo Gross, Johanna Oras, M aarja Oras,
Miriam Elisabet Ööbik;
3.d klass: Kristofer-Helander Kuldmets, Lisete Laine,
Emili Naruson, Mairo Paabut, Kotred Paide, Brigita Pendla,
Hanna Triin Soekarusk;
3.e klass: Grete Haavamäe, Hele Jakobson, Aleksandr
Jerotski, Annabel Kolsar, Janette Kund, Kristiin Piirsalu,
Jako Rammo, Hanna-Lisete Sellis, Raimond Änilane;



3.g klass: Heili M eribeth Rau;
4.a klass: Aron Oberg;
4.b klass: M erlis M usting, Els Rahel P arhomenko,
Helen Pundi, Anne-Mari Rauba, Miia Valvik;
4.c klass: Elise Marie I nt, Gertrud Jänes, I nger Kateriine
Lang, Merlin Raudkett, Sten-Marten Sõrmus;
4.d klass: Seleri Haidak, Heti-Liis Maask, Kertu Vija,
Eliisa Villako, Laura-Marleen Zopp;
5.a klass: Henri Suur;
5.b klass: I sabella P uusepp;
5.c klass: Johan Markus Härmits, Annaliisa Madisson,
Karl-Rasmus Suvi, Kirke Karolin Tark;
6.a klass: Karoliina Kets, Deisi Kruustik, M erili Nagel;
6.c klass: M artin Veiko;
6.d klass: Lilian Hindrikson, Sandra Kalling;
7.a klass: Karoliina Kannik, M aara P arhomenko, Sirelin
Petersell, Caroly Viljamaa;
7.c klass: Getter M iida Kask, Kaialiisa Kelt, Janeli
Keskküla;
8.a klass: Aleksandra Jermohhin, Aadi P arhomenko,
Samanta Suitsik, Annette Vijar;
9.a klass: Katrin Kulberg;
9.b klass: Arabella Aabrams;
9.d klass: Kaija Laaneväli, Kristel Sulamägi, Marielle
Suur.

hea õppeedukuse eest 2017/18 . õa III trimestril järgmisi õpilasi:

2.a klass: Romet Kontkar, Grete Ly Kurvits, Karel Markus
Kähr, Lauri Liider, Karl Markus Mets, Jasmin Pärnaste,
Reimo Repp, Mariliis Sabre, Kriselle Soitu;
2.b klass: M aris Haidak, Renno Henno, Anton Jermohhin,
Karel Kets, Heleriin Kink, Kertu Kõllamägi, Merilin Laanjõe,
Kevin Segasaar, Sander-Kevin Soever, Ruudi Tobreluts;
2.c klass: Karlis I lus, J aneli J aagund, Sten Kink, M oona
Kämbre, Aveli Loeg, Kristelle Mangelsoo, Egert Pundi, Karlis
Rehemets, Maarja Sirendi, Karola Õigus;
2.d klass: Anete Freiberg, Markkus M eelis Kokkmaa,
Trevor Leesalu, Eerik Lutsar, Katalina Masen, Karolin Möller,
Silver Oja, Tessa Priimäe, Keili-Riin Sillaste, Eke Varusk,
Nemo-Rait Viira;
2.e klass: Henri Haabma, Laura Lepistu, Raino P õvvat,
Laura Meribel Tummeltau, Terle Varend, Virmo Vigel;
2.f klass: Tanel Hinto;
3.a klass: Oliver Kuldmets, Ron-Robin Kurisoo, Tanel
Laaneväli, Keno-Raul Lutsar, Kadi Mandel, Romet Paatsi,
Reno Robin Rehemets, Simmo Hendrik Sisask, Anete Tint;
3.b klass: Tuuli Aksin, M arek Anton Jaanus, Susanna
Johanson, Sten Marten Külv, Eliise Leppik, Katariina Olesk, Kevin
Piir, Ron Jakob Pruss, Veronika Reedi, Rasmus Villako,
Ranet Viru;
3.c klass: Karl-Kristofer Hirmo, Regor Janson, Christelle Juks,
Martti Pavlov, Sander Raud, Kerdo Roodes;
3.d klass: M ia Lees, Marit Lõbu, Birgit Rešetov, Reno
Rošik, Airon Saarna, Hardi Soidla;
3.e klass: Hardi Andero Jens, J oonas Leis, Andri Luts,
Eliisabet Lõiv, Triin Neeno, Keron Valdonen;
3.f klass: Kertlin Veldermann;
4.a klass: Romer Bostan, Jass Einassoo, M aribel Gabriela
Gondiu, Alari Maidla, Andra Niinepuu, Lisett Peddai;
4.b klass: Elise Haukka, Karl Kadak, Getter Lepland,
Grete-Liis Paidre, Marcus Uibo, Anette Vaino;
4.c klass: Krisette Anajev, Kerd-Kaspar Ivask, Kristel
Juhkason, Marko Järveots, Egert Land, Laura Helena Lillmann,
Rando Lutsar, Sven-Byron Mitt, Marie Nigola, Helle-Mai Ojamaa,
Agathe Ojasaar, Laura Plakso, Kennert Rebane, Enriko Saan,
Laura-Liis Vakk, Kristina Verev;

4.d klass: Rebeca Hiiesalu, I ndrek Hiieste, Harriet
Jürine, Saskia Jürine, Markkus Kaha, Stella Kevvai,
Robin Kiudorv, Anelle Kukk, Kedon Liiv, Saskia Märtson,
Janeli Sallok, Samuel Sonberg, Regor-Marten Tobonik,
Kertu Viljamaa, Karl-Markus Vool;
4.e klass: Sandra Kruuskand;
5.a klass: Ardi Hindrikson, Kaisa I lves, Gedlin Jaanus,
Kadri Kamja, Kristel Kanarik, Eliise Pesor, Roven Piho, Krister
Põkk, Regon Raadik, Helis Marleen Saare;
5.b klass: M arcus Adamson, Heti-Helena Hindrikson,
August Jakobson, Holger Jänes, Mihkel Linnus, Andero Pikk,
Linette Risttee, Ines Vaikmäe, Daniel Martin Šott;
5.c klass: Samuel Hakk, M arion Jõema, Liis Keerberg,
Renate Krantsiveer, Henry Leek, Anni Mari Luik, Reenika
Reedi, Eliis Sillaste, Romet Viljus;
5.d klass: Karlis Kalk, Rico Kontkar, M arkos Käis, Henri
Loeg, Rebeka Repp, Meribel Tuisk, Isadora-Janett Turba,
Iris Vares;
5.e klass: Krislin Jaagund, Jakob M arjapuu, Nele-Liis
Viira;
6.a klass: M ona Jõema, Lisbeth Lepp, M arleen Lina,
Maris Pikk, Thomas Pilt, Gerli Saar, Anette Maria Soekarusk,
Timo Rasmus Tammeorg, Richard Uibo;
6.b klass: Romet Kaar, Nele P intmann, Denry P isukov,
Krissandra Rammo, Joanna Meriina Sulaoja;
6.c klass: Hendrik Bleive, Marten Hinn, Kaspar Karolin,
Alar Mattus;
6.d klass: Krete Jaagund, Johanna Kadak, Kaur Kenk,
Merlin Käo, Kertu Noormets, Erik Plakso;
6.e klass: Reti Aleste;
7.a klass: M ärt Helmoja, Karl Oliver Kurusk, Liisi Kõrgemäe, Stenver Lannajärv, Märt Lillestik, Indrek Nemvalts,
Osvald Nigola, Leo-Martin Pala, Elisabeth Pehk, Katarina
Podekrat, Artur Johannes Prangel, Anna Maria Rõõmus,
Sten Saar, Sireli Salum, Merit Tigas, Reno Vasser;
7.b klass: Rasmus M athias M õttus, M arkus P ukson,
Katleen Schmeiman, Daniel Sibul;
7.c klass: Karmel Juhkason, Karmen Klaus, Jürgen
Koosapoeg, Andra Madisson, Eeva Peršin, Marleen Vasser;
7.d klass: Karl M arkus Kannel, Hendrik Kink, Randel
Matthias
Lepp,
Andreas
Paabut,
Daniel
Pisarenko,
Andero Viljus;

Leht 2

8.a klass: Marken Helena Härmits, M ai Kirsing,
Samuel Kolsar, Lauri Land, Mihkel Liivago, Mattias Maidla,
Mihkel Maspanov, Eneli Mattus, Caroly Märtson, Markus Niitov,
Sven Pavlov, Ranno Rahasepp, Jan Markus Salum, Eliina
Katriin Sulaoja, Krister Suur, Markus Villako;
8.b klass: Tigris Fjodorov, Diana Kool, J ürgen Kruuda,
Evely Ostrov, Marianne Suur, Kätlin Vassil;
8.c klass: Karoliina Musting, Kristiina Ojala, Triinu Vijar;
8.d klass: Hanno Käärik;



Kiituskirja „Väga hea õppimise ees“ 2017/18. õa saavad järgmised õpilased:

2.a klass: Maia Helmoja, Risse Hiller, Kertu Kepp,
Grete Kuldmets, Devon Kuur, Lissandra Rammo, Lenna
Saarniit, Mariliis Sabre, Kristella Sikamägi, Luiza Zlatin;
2.b klass: Rico Kipper, Kirke Lepp, Jete-Ly Maask, Keili
Maran, Luisa Nõmmik, Mihkel Padar, Ruudi Tobreluts, Liis
Marii Vaher;
2.c klass: Gabriel Haabma, Kadi-Liis Juhkam, Karel
Mattias Kösler, Laura Lanno, Samuel Linnus, Rasmus
Mikson, Maris Vijand;
2.d klass: Martin Belov, Raigo Kaar, Aveelia Kommer,
Maarjaliis Käo, Miikael Markus Laine, Enriko Lutsar,
Karoliine Mustimets, Ly Anette Musting, Silver Oja,
Dolores Pihlak, Berit Vasser;
2.e klass: Ode-Eliisabet Elias, Tim-Samuel Hõbemägi,
Siim Kadak, Liisa Kannik, Karmo Kosk, Johanna Ootsing,
Ronja Pastak, Valter Reinhold, Laura Meribel Tummeltau,
Anna Taisi Võrno;
2.f klass: Erik Jaakmees;
3.a klass: Kadi Mandel, Anti Tohva;
3.b klass: Tuuli Aksin, Hannes Hallap, Susanna
Johanson, Tristan Leppik, Liisa Linnus, Rasmus Villako;
3.c klass: Simo Gross, Regor Janson, Johanna Oras,
Maarja Oras, Miriam Elisabet Ööbik;
3.d klass: Kristofer-Helander Kuldmets, Lisete Laine,
Mia Lees, Emili Naruson, Mairo Paabut, Kotred Paide,
Brigita Pendla, , Reno Rošik, Hanna Triin Soekarusk;
3.e klass: Grete Haavamäe, Hele Jakobson, Annabel
Kolsar, Janette Kund, Kristiin Piirsalu, Jako Rammo,
Hanna-Lisete Sellis, Raimond Änilane;
3.g klass: Heili Meribeth Rau;
4.a klass: Aron Oberg;
4.b klass: Merlis Musting, Grete-Liis Paidre, Els Rahel
Parhomenko, Helen Pundi, Anne-Mari Rauba, Miia Valvik;
4.c klass: Elise M arie I nt, Kristel Juhkason, Gertrud
Jänes, Egert Land, Inger Kateriine Lang, Laura Plakso,
Merlin Raudkett, Enriko Saan, Sten-Marten Sõrmus;
4.d klass: Seleri Haidak, I ndrek Hiieste, Heti-Liis
Maask, Kertu Vija, Kertu Viljamaa, Eliisa Villako,
Karl-Markus Vool;
5.a klass: Helis Marleen Saare, Henri Suur;
5.b klass: August Jakobson, I sabella P uusepp, I nes
Vaikmäe;
5.c klass: Johan Markus Härmits, Annaliisa Madisson,
Karl-Rasmus Suvi, Kirke Karolin Tark;



9.a klass: Johanna Johanson, M art Kirotar, Toomas
Kirsing, Kristin Kivioja, Kristjan Koosapoeg, Kristin Kooskora,
Johanna Laanoja, Merit Lutsar, Kerten Matto, Elisabeth Olesk,
Agnes Parik, Kristo Pille, Gabriel Villako;
9.b klass: Getely M oro, M arion M ägi, I ndra Liz Nemvalts,
Anete Saar;
9.c klass: Evelin Arulepp, Kevin Koosa, Gertrud Oberg,
Sandra-Liis Peterson, Mailis Rebane, Daniella Kristiina
Ronhovde, Annika Tilga;
9.d klass: P irja Kindsigo, Karmel Kõivutalu, Mette-Marit
Rehemets.

5.d klass: Rebeka Repp;
5.e klass: Nele-Liis Viira;
6.a klass: Mona Jõema, Karoliina Kets, Deisi Kruustik,
Merili Nagel, Anette Maria Soekarusk, Richard Uibo, Lisbeth
Lepp;
6.c klass: M artin Veiko;
6.d klass: Lilian Hindrikson, Sandra Kalling, Kaur
Kenk, Kertu Noormets;
7.a klass: Karoliina Kannik, M ärt Lillestik, Osvald
Nigola, Maara Parhomenko, , Sirelin Petersell, Artur
Johannes Prangel, Caroly Viljamaa;
7.c klass: Karmel Juhkason, Getter M iida Kask,
Kaialiisa Kelt, Janeli Keskküla;
7.d klass: Andero Viljus;
8.a klass: Aleksandra Jermohhin, M ai Kirsing, Eneli
Mattus, Aadi Parhomenko, Jan Markus Salum, Samanta
Suitsik, Annette Vijar;
8.b klass: Tigris Fjodorov, Diana Kool;
8.c klass: Triinu Vijar;
9.a klass: Mart Kirotar, Kristin Kivioja, Merit Lutsar,
Kristo Pille,;
9.b klass: Arabella Aabrams, I ndra Liz Nemvalts;
9.d klass: P irja Kindsigo, Mette-Marit Rehemets, Kristel
Sulamägi, Marielle Suur.

Kiitusega lõputunnistuse põhikooli
lõpetamisel saavad järgmised õpilased:
9.a klass: Kristjan Koosapoeg, Katrin Kulberg,
Johanna Laanoja;
9.b klass: Marion Mägi;
9.c klass: Annika Tilga.
PALJU ÕNNE JA TUULT TIIBADESSE!

Põlvamaa koolinoorte valikorienteerumise võistlusel edukalt osalenud õpilasi:

15. mail osalesid Põlva Kooli õpilased Põlvamaa koolinoorte valikorienteerumise võistlustel Hatiku suvilate
piirkonnas.
Koolide üldkokkuvõttes võitis Põlva Kool I koha. Individuaalsed tulemused:
Poisid 1.-5. klass:
Poisid 6.-7. klass:
Poisid 8.-9. klass:
I koht August Jakobson
II koht Daniel Sibul
II koht Samuel Kolsar
5. koht Roland Johanson
III koht Rasmus Saare
III koht Martin Erik Maripuu
7. koht Anti Tohva
6. koht Hendtik Bleive
6. koht Mattias Maidla
8. koht Romet Paatsi
10. koht Kaspar Karolin
8. koht Kerten Matto
11. koht Karel Marku Kähr
Tüdrukud 8.-9. klass:
13. koht Reno Robin Rehemets
Tüdrukud 6.-7. klass:
I koht Anete Saar
Tüdrukud 1.-5. klass:
II koht Karoliina Kets
II koht Johanna Laanoja
I koht Hele Jakobson
4. koht Evely Ostrov
II koht Triin Neeno
8. koht Kristiin Kalle
III koht Maarja Oras
9. koht Kattrina Raudhein
4. koht Johanna Oras

Leht 3

Rahvatantsurühma esinemised mais
Maikuus
toimusid
meie
kooli
rahvatantsurühmal
esinemised, milleks olime valmistunud kogu õppeaasta.
19. mail sõitsime Räpinasse, kus toimus XX Räpina laste
laulu- ja tantsupäev. Sel aastal oli ürituse teema
Silvia Rannamaa „Nösperi Nönni natuke“ ainetel.
Hommikul alustasime tuletõrjeväljakul proovidega juba
kell 9. Pärastlõunal kogunesid kõik laulupeo salus, kuhu
istutati üks tammepuuke. Järgnesid rongkäik ja kontsert.
Kontserdil esinesid Räpina ja Veriora lauljad, tantsijad,
pillimängijad,
alates
lasteaialastest
täiskasvanute
rühmadeni. Meie olime ainukesed Põlva esindajad.
Räpina kontserdid on igal aastal hästi armsad ning
esinejad tunnevad end hästi nii proovides kui kontserdil.
Sel aastal oli eriti tore, et kavas oli palju ühistantse,
mida kogu väljakutäis tantsijaid esitas.
26. mai hommikul sõitsime kogu rühmaga Krootusele, et
alustada III Kagu-Eesti tantsupeo proovidega. Meie
rühmaliigi juht oli Võrumaa tantsuõpetaja Leili Väisa ning
kokku oli algklasside tantsijaid 300 last. Harjutusväljakul
pandi joonisesse meie kaks põhitantsu - Andre Laine
„Tule tantsima“ ning Leili Väisa „Armas väike varblane“.
Tekkis päris Tallinna peo tunne. Olime küll kogu päeva
kõrvetava päikese käes, kuid tihti tehti ka joogi- ning
puhkepause. Lõunatoit oli väga rikkalik. Esimese
päeva õhtul viidi meid suurte bussidega Intsikurmu
peaväljakule proovi. Räpinas ja Kagu-Eesti tantsupeo
mõlemal päeval oli rühma saatjaks ja asendamatuks
abiliseks meie kooli õpetaja Maarika Asi-Lang.
27. mai möödus Intsikurmus proovides, koolimajas
riideid vahetades ning lõpuks suurel peol esinedes.
Tantsuetendusel „Kuula“ osales ligi 3000 tantsijat, esitati
31 tantsu. Kõik tantsud olid omaette väikesed etendused, mis vaatajatele hinge pugesid. Oli imekaunis pidu.
30. mail toimus Himmastes VIII Põlva valla koolide
folklooripäev, kus rahvatantsijad esinesid koos
meie kooli lauljate ning pillimängijatega ning võru keele
ringi lastega. Esinejate juhendajad olid õpetajad Ulvi
Pern, Mare Urban ja Marju Lepasson. Meie kooli lapsed
oskavad väga kõrgel tasemel musitseerida ning andsid
suurepärase kontserdi.

Rahvatantsijad Räpinas

Krootusel harjutusväljakul - ettevalmistused tantsupeoks

Karin Simso
Põlva Kooli tantsurühma juhendaja

Põlva Kooli rahvatantsijad Intsikurmus III Kagu-Eesti tantsupeol

Leht 4

9. klassid Jääaja keskuses
Sellel õppeaastal käisid kõik 9. klasside õpilased
õppekäigul Tartumaal Jääaja keskuses. Tutvuti kahe
erineva programmiga:
1. Eestimaa looduse lugu – jääajajärgne elustiku areng
ja 2. Jääaeg – Maa arengu lahutamatu osa.
Antud programmid sobisid väga hästi 9. klassi
geograafia ainega, kuna õppekavas on jääaja teema
olemas. Nüüd oli võimalik kõike jääajaga seonduvat
paremini ja põhjalikumalt tundma õppida.
Alguses kohe jaotati õpilased kahte gruppi, kus täideti
erinevaid ülesandeid. Ühele grupile tutvustati jääaega
üldiselt ning vaadeldi maa elustikku erinevatel
ajastutel. Seejärel jagati kätte ülesanded, millele tuli

vastuseid stendidelt leida. Pärast vaadati kõik ülesanded
koos üle ja parandati vead.
Teine grupp suundus kohe maa elustiku stendide
juurde, kus lühikese tutvustuse järel tuli kõigil täita
töölehed vastavate ülesannetega. Hiljem arutati ühiselt
samuti kõik teemad läbi.
Seejärel said õpilased veel iseseisvalt eksponaatidega
tutvuda ja oma osavust proovida.
Tagasisidet küsides selgus, et kõigile meeldis ja kõik
jäid õppekäiguga rahule.
Täname Keskkonnainvesteeringute Keskust, kelle abiga
õppekäigud teoks said.
Katrin Savi
geograafiaõpetaja

Matkasellid looduses
29. mail käisime meie, 8.c klassi õpilased, õppekäigul
Luutsniku külas Võrumaal. Õppekäigu eesmärgiks oli
omandada
erinevaid
ellujäämisoskuseid
metsas
hakkama saamiseks. Samal õppekäigul käisid ka 8.b,
8.d ja 8.e klass.
Esimese asjana õppisime kuidas vett filtreerida. Selleks
oli vaja plastist joogipudeli ülemine osa ära lõigata,
asetada sellesse tükk riiet ning selle peale kihtidena
laduda liiva, sütt ja sammalt. Valminud filter tuli
asetada pudeli alumisele osale ja sellest vesi läbi
valada. Protsessi 2-3 korda korrates oli tulemuseks
joogikõlblik kuigi pisut samblamaitseline vesi.
Järgmiseks suundusime sügavamale metsa. Meie
ülesandeks sai ehitada varjualune. Jagunesime 3-4
liikmelisteks gruppideks. Kui olime kätte saanud oma
kirved ja nööri algas usin ehitustöö. Meil oli kasutada
kõik mis kohapealt leidsime: puuoksad, palgijupid,
sammal jne. Tunni-kahe möödudes saime varjualused

valmis. Viimistlusi oleks olnud teha, aga siiski jäid kõik
oma tehtud tööga rahule.
Peale väikest söögipausi asusime viimase asja juurde,
milleks oli tuletegemine. Saime grupi peale tulerauad
ja ei läinud kaua esimeste sädemete ilmumiseni. Vaid
paari minuti möödudes hõiskasid kõik oma pisikeste
lõkete üle.
Kokkuvõttes võin öelda ,et oli ülimalt tore päev. Võin
kinnitada ,et kõigil oli lõbus ning õppisime nii mõndagi
uut. Loodan, et selliseid õppekäike tuleb meil tulevikus
veel.
Õppeprogrammi
„Matkasellid looduses” läbiviimist
toetas Keskkonnainvesteeringute Keskus. Aitäh neile!
Triinu Vijar
8.c klassi õpilane

Leht 5

Õuesõppeprogrammid
Sel õppeaastal said meie kooli esimese kooliastme seitseteist klassi
osaleda
järjekordselt
õppeprogrammides,
mida
rahastas
Keskkonnainvesteeringute Keskus.

1.b Meenikunnos

Meenikunnos „Rõõmsalt
rappa“
jagasid Epp ja Lisete teadmisi
loodushoiust, rabataimedest, raba
olulisusest
ökosüsteemile,
rabas
elavatest loomadest, putukatest ja
lindudest, turbast, ohutusest rabas
liikumisel.

1.a Meenikunnos

1.e Meenikunnos

3.c avastamise ruumis

3.b avastamise ruumis

Tartu Ülikooli Loodumuuseumis said lapsed programmis „Kalad“ ülevaate
Eesti kalade mitmekesisusest, määrasid, vaatlesid ja kirjeldasid erinevaid
kalaliike ning programm „Hülge elu Läänemeres“ sisaldas aktiivülesandeid, näidendit ja mänge. Eesti Loodusmuuseumi „Avastamise
ruum“ andis võimaluse õpilastel kogeda läbi viie meeleelundi
ümbritsevat.

„Õuesõppemängud talumaastikul“
Pokumaa
poolt läbiviidud programmis
õpiti
koostööd,
kasutati
erinevaid meeli ümbritseva
tajumiseks, tutvuti eluta- ja
eluslooduse
tunnustega,
õpetati märkama aastaaegade vaheldumist, kinnistati teadmisi koduloomade
kasulikkusest
ja
nende
koostööst inimesega.

2.d klassi „Kalade“ töötoas
2.a klass Pokumaal

Projektijuht Ruth Raudsepp

Leht 6

Õppekäigud Koiva-Mustjõe kaitsealale ja Võrtsjärve äärde
Kus söövad kõrvuti asuvatel heinamaadel lehm ja
govs? Ning me ei suuda neid isegi häälitsemise järgi
eristada!
Kes teab ja tunneb ära mustlaik-apollo, keda võib
lendamas näha ainult mai lõpust juuni lõpuni ja sedagi
peamiselt Kirde- ja Kagu-Eestis?
Mis tunne võiks olla triivida miljoneid aastaid
ekvaatorilt 57. põhjalaiuskraadile nagu seda tegid
Koiva ja Mustjõe liivakivid?
Millal sai viimati kõnnitud metsaradadel, mille kohal
veel kümmekond aastat tagasi lendas siniraag –
I kaitse-kategooriasse kuuluv Eesti linnumaastiku
tavatult sinine suleline?
Kes on paitanud väga siledat ja tiheda karvaga kaetud
saarma nahka, kelle kasukast on peale loomakese
maise teekonna lõppu saanud tähtis õppevahend
tutvumaks veega seotud imetajate kohastumustega?
Kas haug teeb häält? Äkki teebki?! Aga kuidas? Eks
minge ja kuulake ise 
Imekauni vaatega kõrgel künkal asuvat Tellingumäe
vaatetorni ja Koiva-Mustjõe kaitseala luhaelupaiku
käisid Keskkonnaameti töötajate juhendamisel 21. mail
uudistamas Põlva Kooli 5.e klassi õpilased.

30. mail kuulsid 5.b ja 5.c klassi õpilased Võrtsjärve
ääres asuvas Järvemuuseumis, (kus eksponaadid elus!),
et angerjas pole madu ega klaasangerja klaasist ning
kalade määramisel on kala värvusest ja mustrist
olulisem hoopis uimede kuju ja arv. Mängiti läbi angerja
teekond Võrtsjärvest Atlandi ookeanisse ja saadi teada,
mitmel keelatud viisil teevad inimesed kalade elu
keeruliseks. Selgus ka, et kiusamist ei tule ette ainult
õpilaste vahel mänguplatsil või koolis, aga ka akvaariumis kalade hulgas! Püüti papist kalu ja arvutati välja
trahvisummasid, sest teadmatus ei päästa vastutusest…
Inimene püsib erk ja areneb seni, kuni ta oskab näha ja
esitada selle kohta küsimusi. Pole midagi, kui küsimusi
on vastustest rohkem!
Mõlemad
õppekäigud
said
teoks
Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) rahastuse ja Põlva Kooli
KIK-tegevuste koordineerija Anne Ojaste toel. Õpilaste
ja õpetajate tänusõnad neile ja kõikidele meie juhendajatele Võrtsjärve ääres ja Koiva-Mustjõe kaitsealal!
Loomulikult oleks loodushariduse edendamisel suurepärane, kui iga õpilane saab oma õuealalt kaugemale
sõita vähemalt korra igal aastaajal ja kuulata ning
tegeleda õppetööga põnevate oma ala üdini tundvate
keskkonna- ja loodusinimeste juhendamisel. Nii nagu
seemnest ei kasva kohe tugev puu, kulub aega, et
loodusest võõrdunud õpilane loodust uuesti nägema
õpiks ja temast taas kord hoolima harjuks.
Õpilasi saatsid õppekäikudel loodusõpetuse õpetajad
Annika Viikma ja Bianka Pihla ning sotsiaalpedagoog
Margit Paju.
Bianka Pihla
loodusõpetuse õpetaja
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7. loodusklassi III trimestri tegemised
Viimane koolinädal oli meie loodusklassil sisustatud
tegevustega looduses.
Esmaspäeval, 4. juunil alustasime oma klassi õuesõppe
nädalat õppekäiguga Eesti kõige kõrgemate küngaste –
Vällamäe ja Munamäe otsa. Bussisõit oli suhteliselt
rahulik ning meeldiv. Ka ilm oli hommikul üsna hea, kuid
mida õhtupoole, seda jahedamaks, tuulisemaks ja
sajusemaks muutus. Läbisime Vällamäe matkaraja, mis
on umbes kahe kilomeetri pikkune. Matkaraja keskel
pidime tõusma Vällamäe tippu. Ronides hakkas pulss
kiiremini tööle, sest tõus oli järsk – Vällamäe kõrgus
jalamilt on 84 meetrit. Seega on Vällamägi Eesti kõige
suurema suhtelise kõrgusega küngas. Kogu matka kõndis
meiega kaasa koer, kelle nimeks sai Nirk.
Vällamäelt alla jõudes hakkas müristama ja matka lõpuks
sadas paduvihma. Pugesime varjude alla, kus sõime
koolist kaasa pandud lõunasööki. Täname koolikokkasid,
kes panid meile õppekäikudele kaasa piknikutoidu! Pärast
lõunasööki vallutasime Munamäe. Merepinnast mõõtes on
Munamägi Vällamäest kõrgem, aga jalamilt mõõtes
madalam. See tähendab, et Vällamäele oli raskem ronida
kui Munamäele. Vällamäele ronimise muutis raskemaks ka
Munamäega võrreldes järsem nõlv. Soovijad said käia
Munamäe tornis. Paljud õpilased arvasid, et pärast
ronimist kulub ära üks jahutav jääjook.
Teisipäeval, 5. juunil sõitsime õppekäigule Pakri
poolsaarele ja Keila-Joale. 5. juuni on kuulutatud maailma
keskkonna päevaks ja meie soovisime oma õppekäigul
tutvuda sealsete keskkonnaprobleemidega. Sõit kestis
üle kolme tunni ja kohale jõudes läksime kohe sööma
tavernisse Peetri Toll, kus pakuti meile väga maitsvat
sööki. Edasi tutvusime Paldiski linna ajaloo ja
tänapäevaga. Seejärel uudistasime Pakri panka, selleks
laskusime trepist alla mere äärde. Rannikul puhus väga
tugev ja külm tuul, aga tänu sellele ei olnud seal sääski,
kes meid eelmisel päeval Vällamäel kimbutanud olid. Mere
ääres tegime Läänemere projekti rannikuvaatlused. Edasi
suundusime Pakri tuletorni, mis on Eesti kõrgeim,
37 meetrit maapinnast ja 52 meetrit merepinnast.

Uudistasime ka Pakri tuulepargi tuulikuid ja
astusime läbi rahvusliku skulptuurikunsti looja,
Amandus Adamsoni majamuuseumi aiast. Lühike
bussisõit viis meid Keila jõel asuva joa juurde. Juga
ei ole eriti kõrge, aga lai ja võimas. Matkasime Keila
-Joa pargi loodusrajal, mõtisklesime hüdroenergia
keskkonnasõbralikkuse üle ja nautisime kevadõisi.
Kojusõit oli väga tore, kuulasime muusikat,
naersime ja tegime uusi toredaid mälestusi, mis ei
unune.
Kolmapäeval, 6. juunil kell 9.00 saime Intsikurmu
tiigi juures kokku keskkonnaameti keskkonnahariduse spetsialisti Mari Kalaga ja osalesime
vee-elustiku õppeprogrammis. Püüdsime kahvadega
selgrootuid veeloomi, määrasime neid ja täitsime
töölehti. Mõned poisid käisid kahlamispükstega
tiigis. Nii mõnelgi õpilasel juhtus tiigi ääres äpardusi,
aga lõppkokkuvõttes võib öelda, et kõik me saime
targemaks.
Terve nädal oli väga tegevusrohke ning meeldis
kõigile. Aitäh nende reiside eest!
7.b klassi tüdrukud

kad lõpetasid õppeaasta tordi ja tunnistustega
Selle õppeaasta TORE ringi viimane kokkusaamine oli 29. mail. Kuna aasta jooksul oli rohkelt
õppimist ja TOREdaid tegevusi, said Janar, Diana, Marianne, Sandra, Keiju ja Kattrina omale
kauaoodatud koolituse tunnistuse. Hea töö ja abi eest Põlva Kooli laienduskoolitustega seoses
said tänukirjad Jürgen ja Anete. Sõime torti ja maasikaid ning tegime suvekooli plaane.
TOREdat ja päikeselist suve!

Põlva Kooli TOREkad
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Ekskursioon Võrumaale
6. juunil sõitsime tutvuma Vastseliina piiskopilinnusega.
Tutvusime maketi abil linnuse ehitusega. Küsimusi tekitas,
kuidas ikkagi sai vesi linnuseid ümbritsevasse kraavi.
Kuulsime legende ja imelugusid valgest ristist. Sellest
kirjutati lausa Rooma paavstile. Nii sai Vastseliina linnus
kuulsaks ja siia tulid palverändurid. Proovisime ise ka
palverändurite riideid, uurisime, kus nad magasid ning mida
sõid. Nägime keskajal moes olnud riideid. Rüütlite
varustuse proovimisel üllatas, et rõngassärk ja raudrüü nii
rasked olid. Kiiver oli ka ebamugav. Keskajal polnud
kerge sõdur olla.
Uudistasime ka linnuse ümbrust. Mõned läksid katapulte
ehitama, teised said võimaluse vibu lasta. Kõige täpsemalt
tabasid märki Alar 4.f ja Lisett 4.a klassist.
Linnuse all voolab Piusa jõgi. See on kõige suurema
veelangusega jõgi Eestis.
Tagasiteel tutvusime Võru linnaga. Saime teada, et selle
rajas Vene tsaarinna Katariina II. Tema kuju kõrval seistes
avastasime, et vanasti olid inimesed palju lühemad. Ta oli
meiega ühte kasvu.
Tamula järveäärses pargis uudistasime lauluisa Kreutzwaldi
kuju. Eesti keele tunnis olime just tema ennemuistseid jutte
lugenud.
Oli omamoodi huvitav päev.
4.a, 4.e ja 4.f kl õpilased
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5.b klassi juunikuu
07. juuni käisime koos 5a klassiga Siguldas. Sõitsime
rippraudteega üle Koiva jõe, vaade ümbruskonnale
oli väga ilus. Külastasime Turaida lossi, kus sai kitsastest
treppidest
üles-alla
ronitud
ja
keskaegse
lossi
väljapanekut vaadatud. Tegime lühikese jalutuskäigu
Gutmani koopa juurde, mis meenutas meie Taevaskoda.
Päeva lõpetasime Tarzani seikluspargi külastusega,
kus oli palju huvitavaid tegevusi.

11.juunil võtsime klassiga ette mitmekilomeetrise
matka. Alustasime kooli juurest ja liikusime Rosma
Linnamäele. Sealt edasi kõndisime RMK Peri lõkkekohale, kus tegime söömispausi. Meie tüütuteks
kaaslasteks metsateel olid sääsed, mis pani nuputama, kuidas ennast sääskede eest kaitsta. Lagendikul
palava päikese käes sai nii mõnigi oma selle aasta
esimesed metsmaasikad noppida. Matkata on mõnus!

Annika Viikmaa, 5.b klassijuhataja

Emma ja tema maailm
Juba neli aastat on meie klassi õpilasi rõõmustanud
Emma pildid. Sel õppeaastal õppis Emma Jugomägi
4.a klassis. Ehk võiksid teisedki temaga tuttavaks saada.

On sul teisi hobisid ka? Mulle meeldib tantsida ja
laulda. Mängin kannelt ja käin kaberingis. Ratsutamine
on ka mu lemmiktegevusi.

Kui kaua sa oled juba joonistanud? Lasteaiast saati.

Kui peaksid valima õppimise või joonistamise vahel,
kumma valiksid? Mõlemad: õppimata ei saa elada ja
joonistamine annab hea tunde.

Missuguseid vahendeid oma tööde loomisel kasutad?
Kasutan erinevaid värve, rasvakriite, värvi- ja viltpliiatseid.
Kust saad ideid? Ümbritsevast maailmast, arvutist,
ratsutamisest.
Eriti
palju
inspiratsiooni
saan
loomadelt, sest need meeldivad mulle väga.

Aitäh intervjuu eest!
Küsis Maribel Gabriela Gondiu 4.a klassist

Mis on su suurim kunstiteos? See on üks hobusega
pilt, mis on päris suur.
Kas oled oma tööde eest auhindu ka saanud? Ma
olen osalenud mitmetel konkurssidel ning mul on
väga palju auhindu. Kõige tähtsam on presidendi
tänukiri.
Kui palju sul seitsme aasta jooksul pilte on tehtud?
Ma pole kokku lugenud, aga neid on ikka väga palju.
Mulle tundub, et oled kõigi oma piltidega rahul? Olen
jah, teen neid südamega.
Kas sul on ka oma galerii? Jah, praegu on mul
maakodus võimalus näitusi teha.
Kas joonistamine on ajaraisk? Ei ole, hoopis huvitav
ajaveetmine.

Emma Jugomägi
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Õuesõppepäev Põlva koolis
Reedel, 8. juunil oli Põlva Kooli 5.-8. klasside õpilastel
õuesõppepäev.
5.-6. klasside õpilastele oli korraldatud fotojaht. Lapsed
koos klassijuhatajaga pidid ära tundma fotol kujutatud
koha ja selle üles leidma. Igas punktis ootas ees leht
ülesannetega. Nii käisid õpilased Intsikurmus, Hurda
pargis, Põlva Maarja kirikus, rannas ja jäätmejaamas.
Kahes viimases olid ka õpetajad. Lõpp-punkt asus
Mammaste Tervisespordikeskuse platsil. Viiendatest
klassidest oskasid kõige rohkem õigeid vastuseid leida
5.e klassi õpilased, kuuendatest klassidest teadsid õigeid
vastuseid paremini 6.d õpilased.
7. klasside õpilased matkasid Google Maps koordinaatide
järgi. Õppimise punktid tuli üles leida nii Põlva linna
parkidest – Intsikurmu kaitsealusest parkmetsast,
keskpargist ja Jakob Hurda pargist kui ka Põlva
paisjärve äärest, Mammaste tee tunnelist ja Mammaste
tervisespordikeskusest.
Teadmisi
koguti
ajaloost,
botaanikast,
füüsikast,
geograafiast,
keemiast,
matemaatikast ja zooloogiast. Rajale suunduti kerge
vihmasabina saatel, aga pilved hajusid üsna pea ning
lõpp-punkti jõudsid kõik, kes alustasid: 16 õpilast 7.b
klassist, 15 õpilast 7.d klassist ja 3 õpilast 7.e klassist.
Õues õppimine pakkus elamusi nii õpilastele kui
õpetajatele.
8. klasside õpilased saatsime koolimajast rajale
viimastena. Eelnevalt oli tarvis klassijuhatajate abiga
moodustada 2-6-liikmelised võistkonnad.
Igal klassil oli oma Padleti-sein. Seinal oli link, mis viis
e-raamatu „Põlva“ juurde. Raamat oli suureks abiks
õigete vastuste otsimisel. Ülesanded viisid 8. klasside
õpilased esmalt Põlva Gümnaasiumi juurde, seejärel
Intsikurmu, Jakob Hurda ausamba ja Vabadussamba
jalamile ning edasi Mammaste kergliiklusteel asuvasse
tunnelisse. Igas peatuspunktis oli tarvis teha rühmaselfi
ja see üles laadida seinale. Õuesõpe lõppes ka 8. klasside
õpilaste jaoks Mammaste Tervisespordikeskuse ees.
Kõige rohkem õigeid vastuseid leidsid ehk siis on parimad
Põlva tundjad – võistkond SALAJA 8.a klassist koosseisus
Patric Kurvits, Markus Villako, Kermo Saksing, Lauri Land,
Krister Suur ja Samanta Suitsik. Kõige ägedamad selfid
jäädvustas võistkond #ÄRAHIGISTA
8.d klassist: Salme Rein, Agathe
Kiljak ja Greete Puusepp.
Päev algas vihmaga, aga lõppes
päikesega. Liikumisest tunti rõõmu
ja
ülesannetega
saadi
kenasti
hakkama.
Kokatädid
olid
hoolitsenud maitsva kõhutäie eest.
Aitäh
kõigile,
kes
ürituse
kordaminekule kaasa aitasid!
Õuesõppepäeva korraldajad
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Erasmus+ projekti „Lots of Learning“ kohtumine Norras
3. juuni
Hommikul
alustasime
sõitu Tallinna lennujaama poole, et lennata
Oslosse. Meid ootas ees
nädal aega Jevnakeri
koolis, koos Erasmus+
projektis
„Lots
of
Learning“
osalevate
Prantsuse, Hispaania ja Norra õpilastega. See oli ühteaegu nii põnev kui ka natuke hirmutav.
Oslo lennujaama jõudes ootas meid ees buss, sest meie
sihtpunkt, linn nimega Jevnaker, asus Oslost tunnise
bussisõidu kaugusel põhja poole. See linn asub
Randsfjordi lõunakaldal.
Mida lähemale me sihtkohale jõudsime, seda rohkem
hakkas kartus meie üle võimust võtma. Kes need
inimesed on, milline see kool on, kuidas ma ilme oma
perekonnata hakkama saan jne. Jõudsime Jevnakeri kooli
juurde varajasel pealelõunal ja kohe kui me oma
peredega kohtusime, oli kogu meie hirm kadunud.
Esimesel õhtul oli kõigil piisavalt aega, et tutvuda meid
vastuvõtvate perega.
Katleen: Minu kodu oli väga kaunis ja ilusas kohas ning
mis kõige tähtsam, see oli väga armastav pere. Mind hoiti
nagu kalliskivi. Kohe esimesel päeval läksime koos randa
ja saime üksteisega rohkem tuttavaks. Kui oli aeg
magama minna sain aru, et asi polegi nii hull kui ma
arvasin. Mõtlesin, et ei saa enda inglise keele oskusega
üldse hakkama, aga saab ikka küll kui üritad.
Getter Miida: Esimese asjana tehti mulle ringkäik majas
ning näidati tuba, kus ma seal oleku ajal elama hakkan.
Pakkisin oma kohvri lahti ja puhkasin veidi aega sellest
reisist. Hiljem tuli mu vahetusõpilane ja näitas mulle oma
tuba, oma fotoalbumeid ja rääkisime hobidest ja lemmikloomadest jne. Seejärel tuli ka tema sõber külla. Ta
sõbral oli ka vahetusõpilane, aga Prantsusmaalt. Kuigi
Prantsuse vahetusõpilane ei osanud eriti inglise keelt, oli
suhtlemisel abiks Google Translate 
Marken Helena: Käisime koos paadiga sõitmas,
külastasime kohalikku muuseumi, valmistasime kodus
pitsat ja vaatasime filmi.
4. juuni
Esmaspäeva hommikul oli meid kõiki tervitama tulnud
Jevnakeri kooli direktori ning pärast tervitust ja päevaplaani tutvustus asusime tööle. Esmaspäeval töötasime
kogu päeva koolis projekti kallal. Projekti lõppedes peaks

meil valmima Euroopa riikide kohta lauamäng, mida
on võimalik mängida nii elektrooniliselt kui ka tavalise
lauamänguna. Kodutööna valmistasid kõik osalevad
riigid enda ja inglise keeles neile jagatud Euroopa
riikide kohta erinevaid küsimusi ja valikvastuseid.
Meid jagati erinevatesse gruppidesse - mõned meist
hakkasid tegelema teiste riikide koostatud küsimuste
tõlkimisega,
mõned
eelmisel
kohtumisel
(Prantsusmaal) koostatud lauamängu põhja ja reeglite
korrigeerimisega
ja
üks
seltskond
tegeles
elektroonilise mängu jaoks äpi valmistamisega ja
sinna küsimuste lisamisega.

Vahetundidel olime me õues, kus mängisime teiste
õpilastega jalgpalli või lennutasime taldrikuid. Kõik
said üksteisega väga hästi läbi. Lõuna oli meil iga
päev kell 12. Norras ei olnud lõunaks soe toit, sest
koolis ei olegi sööklat, kõigil õpilastel on lõuna kodust
kaasa võetud, nii ka meil.
5. juuni
Teisipäev algas meil samuti projekti ülesannetega.
Lõuna ajal ootas meid ees jalgsimatk lähedalasuvasse
Kistefosi muuseumisse. See muuseum ei olnud sõna
otseses mõttes muuseum, vaid pigem selline park,
kus oli palju skulptuure ja sambaid. Kohale jõudes
sõime esmalt lõunat. Tore oli, et pikniku seltskonnad
olid segunenud erinevate riikide õpilastest, sõime
lõunat, õpetasime üksteisele oma keelseid sõnu ja
rääkisime koolist. Peale lõunat hakkas meil väike
orienteerumine selles muuseumis. Pidime pargist üles
otsima töölehel olevad kujud, kirjutama nende juurde
autori ja kuju nime. Skulptuurid olid väga erilised ja
lahedad. Eriti üks purskkaevu skulptuur, kus sai isegi
sees käia, ilma, et märjaks saaks. Kuigi see viimane
meil ei õnnestunud, oli siiski lõbus.
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6. juuni
Kolmapäeval külastasime Oslot, kus meid ootas ees väga
huvitav päev. Esimene peatus oli Kon-Tiki muuseum. Seal
olid laevad, koopad ja kõiksugu leiud. Muuseumi poest
ostsid paljud endale hai hambaga kaelaehted, mis
väidetavalt olid üle 5 miljoni aasta vana. Külastasime ka
Frami muuseumi, mis räägib Norra polaaravastus- ja
uurimisretkedest. Seal oli suur laev, kus sai sees liikuda
jakogu laeva sisuga tutvuda ja üks väga lahe ruum, kus
näidati olukorda külmunud laeval. Lisaks sai muuseumis
näha ka polaaralade loomi, näiteks jääkarusid ja
pingviine.
Muuseumi külastuse järel oli aeg lõunat süüa. Täna ei
pidanudki me sööma kaasa võetud võileibu, sest me
läksime kõik koos pizzat sööma. Peppe Pitsa toit oli
tõeliselt maitsev ja meil said kõhud korralikult täis.

Peale lõunat oli meil veidi vaba aega linnas ringi vaadata.
Käisime kuningalossi juures ja suveniiri poes ning
suundusime kokkulepitud ajaks raekoja hoone juurde. Kui
kogu grupp olid linna pealt tagasi tulnud, läksime
Vigelandi parki, see park oli hästi suur ja seal oli väga
ilus. Päeva lõpetasime Holmenkolleni suusahüppetorni
külastusega. Soovijad said liftiga sõita torni tippu,
kust avanes muljetavaldav vaade, võimalik oli näha
peaaegu tervet Oslot. Kes kõrgust kartis, sain niisama
suusamuuseumis ringi vaadata.
7. juuni
Neljapäev algas taas töiselt. Et töö tegemine gruppides
rutiinseks ei muutuks, siis vahetati täna gruppide
liikmeid. Peale lõunat saime minna vaatama muusikalist
etteastet, mida esitasid selle kooli õpilased. Nad laulsid
erinevate aastakümnete tuntud laule. Imestama pani see,
et nii paljud lapsed oskasid laulda ja veel nii hästi.
Sel õhtul korraldasime hispaanlaste ja norrakatega
rannas kohtumise - rääkisime erinevatest asjadest, sõime
arbuusi, käisime ujumas, mängisime võrkpalli jne. Oli
väga tore koos aega veeta.

8. juuni
Reede hommik algas Prantsuse õpilaste ja õpetajate
lahkumisega. Kallistamise hüvastijätuks, tegime veel
pilte ja läinud nad olidki. Sellel päeval me eriti ei
töötanud projekti kallal, vaid käisime linnas ringi,
jalutasime, sõime paadisillal jäätist ja külastasime
kirikut. Kõik olid nõus, et on tore teha vahepeal
midagi muud kui tööd. Linn oli väga ilus ja inimesed
väga toredad. Kui me kooli tagasi tulime, ootas meid
ees üllatus. Meile oli kutsutud tantsuõpetaja, kes
õpetas meile paar lihtsat, aga naljakat liikumist. Väga
tore oli näha, et keegi ei häbenenud ja kõik tegid
kaasa.

Sel õhtul käisid paljud meist lähedalasuvas Hønefossi
linnas käia, kust ostsime koju külakostiks Norra
maiustusi ja nende traditsioonilist juustu. Õhtu
möödus kohvreid pakkides ja pere seltsis.
09. juuni
Saabus hetk mil pidime hakkama koju sättima. See
päev oli kahtlemata kõige kurvem ja emotsionaalsem.
Hüvasti jättes pisarad voolasid silmist ja süda oli
murtud, kuna siin oli nii palju mälestusi ning uued
tutvused.
Meil oli erakordne kogemus osa saada tõeliselt Norra
elust – külastasime erinevaid kohti ja vaatamisväärsusi, sõime Norra toite ja jooke, tutvusime nende
kommetega, olime osa nende peredest.
Õppisime palju huvitavat Norra kohta ja saime näha
selle maa imelist loodust. Kohtasime palju uusi inimesi
ja lõime uusi sidemeid.
Norra oli imeline, inimesed olid toredad ja lahked ja
see seltskond eestlasi, kellega see sõit ette võeti, olid
ka väga toredad.
Soovitame kõigil võimalusel osa võtta sellistest
rahvusvahelistest projektidest, sest see on midagi
enamat kui lihtsalt reisimine. Isegi kui sul pole inglise
keel nii selge, siis ongi see võimalus enda
arendamiseks ja proovile panemiseks.
Jääme ootama projektikohtumist Hispaanias ning
ootame võimalust ise külalisi võõrustada uue aasta
kevadel.
See oli vapustav kogemus, mis jääb alatiseks meelde.
Getter Miida Kask (7.c), Katleen Schmeiman (7.b),
Annette Vijar (8.a) ja Marken Helena Härmits (8.a)
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1.-4. klasside telklaager
Juhhei! Telklaager! Selliseid hõisked oli kuulda enne
laagri toimumist hulgaliselt.
Ja siis jõudiski kätte 7. juuni päikesepaisteline päev, mil
saime püstitada telgid Lina tn õppehoone kõrvale. Kui
telgid kõigil püsti, võis üle 400 liikmeline laager uhkelt
rivistuda. Laagri ülem Koit tervitas kõiki laagrilisi ja laagri
ülema abi Aigi tuletas meelde laagri reegleid.
Peale rivistust algasid erinevad tegevused, mida olid ette
valmistanud meie tublide õpetajate toimkonnad.
Kõigepealt mindi maastikumängule, mis toimus kooli
kõrval asuvas metsatukas. Igale klassile jagati maakaart,
kuhu oli peale märgitud punktid, mis läbiti rahulikus
tempos. Punkides oleva õpetaja käest saadud salakiri tuli
ära lahendada ja siis täita ülesanne. Kui maastikumäng
läbitud, kinnitati keha ja mõnuleti telkides. Edasi toimusid
tegevused keskustes. Tore oli koos klassiga joonistada,
visata täpsust, läbida labürint, laulda, teha sajajalgset või
mängida tähemängu. Keskuste tegevustes olid abis meie
head sõbrad politseist – Katrin Satsi ja Maarika Morel
ning abipolitseinik Andra Rahasepp. Suur tänu neile!
Peale väga maitsvat ja kosutavat õhtusööki kogunesid
kõik laagriõhtule. Soovi avaldanud telkkonnad olid ette

valmistanud tõeliselt vahvad etteasted – sketšid,
laulud, tantsud ja naljajutud. Ja muidugi valiti ka
laagri rammumees. Tasavägise võistluse käigus selgus
õnnelik võitja, kelleks osutus Tristan Leppik. Palju
õnne!
Laagriõhtu lõppes tantsu vihtudes! Siis mindi
pesema ja lõpuks magama: kes telki, kes koolmaja
klassiruumi.
Aga järgmise hommiku ilm mängis meile vingerpussi
ja me pidime kolima oma sportlike tegevustega vihma
eest võimlasse. Seal korraldasime klassidevahelised
teatevõistlused, mis möödusid ägeda kaasaelamise
toel. Aeg möödus kiiresti ja oligi käes telklaagri
lõpurivistus!
Telgid pakiti kokku ja laagriplats jäi ootama järgmist
vahvat ettevõtmist!
Suur, suur tänu õpetajatele, lastevanematele,
kokkadele ja kõigile abilistel, kes aitasid ette
valmistada, läbi viia ja korraldada meie 1.–4. klasside
telklaagrit.
Diana Pehk
huvijuht
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Ettevalmistused Kesk 25 B-maja remonditöödeks
Põlva Kooli Kesk 25 B-majas valitseb remondieelne ootusärevus. 7. ja 11. juunil tehti algust klassiruumide
tühjendamisega ja mööbli transportimisega. Laudade ja pinkide tõstmisel olid abiks Põlva Kooli õpilased ja
töölised, mööbli transportimisel Lina 21 õppehoonesse oli abiks Omnirem OÜ.

I, II ja III korruse õppeklasside laudade ja toolide
koridori tõstmisel (07.06.18) olid vabatahtlikena abiks
8. klasside poisid:
Ekke Lõbu, Kardo Laanemäe, Randy Kiilu, Jürgen
Kruuda, Jüri Kamja ja Carlos Oras (8.b klassist);
Robin Heinsoo, Rudolf Pragi ja Priit Luuk-Luuken (8.c
klassist);
Siim Lepp, Richard Tikmann, Sten Kirss ja Mattias Lass
(8.d klassist).

11.06.2018 a. kell 08.00 algas laudade ja toolide vedu
Põlva Kooli Lina 21 õppekorpusesse. Abiks olid sel
päeval koolis olnud õpilased.

Aitäh kõigile abilistele! Jääme uue ja ilusa õppehoone valmimist ootama!

