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Põlva Kooli 1. klassides alustas oma kooliteed 120 õpilast
Põlva Kooli direktor Koit Nook
uut kooliaastat avamas

Kokku õpib 2017/18. õa Põlva Koolis 909 õpilast

Lastevanemate üldkoosolek
Põlva Kooli lastevanemate üldkoosolek toimub 25. septembril algusega kell 17.30
Koolimaja tee 1 aulas.
Päevakord:
1.

Uusi andmeid õppimise rindelt: kuidas pidevalt uuenevad teadmised aitavad selgitada
õppimismuresid, millega ajast aega oleme maadelnud - Grete Arro (PhD), TLÜ Haridusteaduste Instituudi teadur.

2.

Ülevaade käesolevast õppeaastast koolis – direktor Koit Nook, õppejuhid Aigi Sikkal ja
Kaie Lõhmus.

3.

Vanemate esindajate valimine kooli hoolekogusse (I ja II kooliaste)
Ootame rohket osavõttu!
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Direktor kiidab!


UNESCO Läänemere projekti kokkutulekul edukalt osalenud õpilasi:

25.-28. augustil toimus Pärispeal UNESCO Läänemere projekti Eesti koolide kokkutulek.
Põlva Kooli esindasid edukalt 9.b klassi õpilased Arabella Aabrams ja Anete Saar, kes pälvisid parima linnutundja
(merelinnud) tiitli ja teadmisi kontrollivas maastikumängus jäid vaid 0,5 punktiga alla gümnaasiumiõpilastele.
Õpilastega oli kaasas bioloogiaõpetaja Urve Lehestik.



Põlvamaa koolide õpioskuste võistlusel edukalt osalenud õpilasi:

14.09.2017 toimus Põlva koolis maakondlik õpioskuste võistlus 6. klassidele. Osales neli viieliikmelist võistkonda
maakonna kolmest koolist.
Põlva Kooli 6.a klassi võistkond saavutas II koha. Võistkonda kuulusid Merili Nagel, Karoliina Kets, Deisi Kruustik,
Laura Nemvalts ja Kätriin Saar.
Kiitus kõikidele osalejatele ja aitäh juhendaja Heli Allikvee ja ürituse eestvedaja maakonnas Anne Ojaste.



Põlva Kooli jalgpalli meistrivõistlustel edukalt esinenud õpilasi:

Septembri teisel nädalal selgitati kooli meister jalgpallis.
Osalesid 8.- 9. klasside võistkonnad.
Mängud olid huvitavad ja pakkusid pinget ka pealtvaatajatele.
Põlva Kooli meistriks tulid 8.a klassi võistkond koosseisus:
Patric Kurvits, Markus Villako, Kermo Saksing, Markus Lina,
Ken Martti Holberg, Lauri Land, Mihkel Maspanov ja Ranno
Rahasepp. Juhendaja õpetaja Valeri Zlatin.
Palju õnne!



Pildil võidukas meeskond: Patric Kurvits,
Markus Villako, Kermo Saksing, Markus Lina,
Ken Martti Holberg (pildilt puuduvad Lauri Land,
Mihkel Maspanov ja Ranno Rahasepp).

Põlva maakonna koolide jalgpalli meistrivõistlustel edukalt esinenud õpilasi:

19. septembril toimusid Lootospargi staadionil maakonna koolide meistrivõistlused jalgpallis.
Põlva Kool oli esindatud kahes vanuseklassis 9 võistkonnaga
(4 tüdrukute ja 5 poiste võistkonda). Põlva Kooli õpilaste meisterlik
mäng tõi meile turniiri lõpuks meeldiva tulemuse, neljast välja
mängitavast meistritiitlist võideti kolm.
Tüdrukute tulemused
Kuni 7. klassi vanuseastmes saavutas I koha Põlva Kool II võistkond,
kuhu kuulusid Ly Saarniit, Luiisa Marleen Lepp, Laura Rinne,
Hanna-Lisete Sellis, Mae Lillo, Liisa Lang, Birgit Rammo, Marleen Lina.
II koha saavutas P õlva Kool I võistkond. Võistkonnas mängisid
Emily Vinne, Maara Parhamenko, Triinu Ahvenainen, Veronica Järv,
Merit Tigas, Katariina Podekrat, Katleen Schmeinman, Eliise Villako.

Tüdrukute 8.-9. klassi vanuseastmes saavutas I koha Põlva Kool
I võistkond koosseisus: Diana Limbak, Indra Liz Nemvalts, Keiju Planken,
Sandra Haidak, Rebecca Kähr, Kätlin Vassil, Marianne Suur, Ita Lillo.
4. koha saavutas P õlva Kool I I võistkond koosseisus: Merit Lutsar,
Isabel Brigita Rebane, Karily Klaus, Johanna Laanoja, Kristin Semm, Kristin
Kooskora, Anete Konks, Kristin Käo.
Õpetaja Juta Saan.
Poiste tulemused
II koha saavutas 6.-7. klasside poiste I võistkond. Võistkonnas mängisid Kevin Tühis, Indrek Nemvalts,
Karl Markus Kannel, Randel Mattias Lepp, Sten Pille, Ceron Kivi, Joonas Vassiljev ja Alar Mattus.
5. kohta sai I I võiskond koosseisus Gregori Orti, Greivo Hallikas, Stenver Laanjärv, Joosep Soon,
Rasmus Mathias Mõttus, Sten saar, Egert Leo Pärna, Raiko Ojamaa.
6. koha sai I I I võistkond, kus mängisid Dravol P aalmann, Hendrik Bleive, Andero Hääl, Tauri Vijar,
Aron Saarna, Kaspar Karolin, Siim Sula ja Joosep Podekrat.
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I koha ja maakonna meistritiitli sai 8.-9. klasside poiste II võistkond. Võistkonda kuulusid Markus Lina,
Kermo Saksing, Ken Martti Holberg, Gabriel Villako, Priit Luuk-Luuken, Kevin Keret Ojaste, Patric Kurvits ja
Robin Heinsoo.
II koha saavutas poiste I võistkond koosseisus Oliver Savi, Sten Markus Meekler, Gerdo Hallikas,
Rainer Jüriöö, Kristo Pille, Markus Villako, Ekke Lõbu ja Stefan Ander Ploom.
Poiste võistkondade juhendajad on õpetajad Valeri Zlatin ja Aivar Haan.

8.-9. klasside vanuses kohtusid finaalis Põlva Kooli I
ja II võistkond. Pingelise mängu normaalaeg lõppes
viigiga 0:0 ja esikoha selgitamiseks löödi pennaltid.
Täpsemad olid II võistkonna poisid.

Võidu kindlustas värav Patricult

UNESCO Läänemere Projekti (Baltic Sea Project) laager
Meie, Arabella ja Anete, käisime
koos bioloogiaõpetaja Urve Lehestikuga augusti lõpus Läänemere
projekti
laagris,
mis
toimus
Pärispea poolsaarel. Laager algas
25. augustil ja lõppes 28. augustil.
Laager oli küll lühike, kuid jõudsime
teha nii mõndagi. Saabumispäeval
tutvusime
mänge
mängides
inimestega, kes sinna erinevatest
Eestimaa nurkadest kokku olid
tulnud.
Üheskoos
käisime
mandri-Eesti põhjapoolseimas tipus,
Purekkari neemel, kus matkasime
ja vaatlesime merelinde. Merelindude vaatlemisel juhendas meid
entusiastlikult väga auväärne ja
rikkalike teadmistega bioloogiaõpetaja Linda Metsaorg. Õhtul
mängisime lõbusaid seltskonnamänge. Meie laagrit juhtis rõõmsalt
ja reipalt Gedy Siimenson, kes on
Läänemere projekti koordinaator
Eestis.

Toimuma pidi telklaager, kuid
kohale jõudes saime teada, et
vihma tõttu pakutakse võimalust ka
Pärispea seltsimajas ööbimiseks.
Paljud kasutasid seda võimalust,
aga meie ja veel üks seltskond
otsustasime siiski telkimise kasuks
ja me ei kahetse seda.
Teisel laagripäeval sõitsime bussiga
mööda Pärispea poolsaart ringi,
uurides loodust, infotahvleid ja
kuulates tarkade inimeste jutte.
Tarkadeks inimesteks, kes teadsid
kõigest kõike, olid Linda Metsaorg
ja Endrik Tõnsberg. Eriti meeldis
meile jõeelustiku tundmaõppimine
Loobu jõel. See oli väga põnev, sest
seal sai ise jões kahlata, palju
uurida ja tegutseda. Sõitsime läbi
ka Viinistult, kus seoses muinastulede ööga toimus suur külaüritus
ja külastasime ka kunstimuuseumi.

Õhtul süütasime mere ääres lõkke,
küpsetasime
vahukomme
ja
laulsime üheskoos.
Viimasel
hommikul
pidime
kurvastusega telgi maha võtma ja
tõdema, et laager saab kohe-kohe
läbi. Laagri põnevaim osa seisis
siiski veel ees. Nimelt toimus
viimasel päeval maastikumäng, kus
pidi
orienteeruma.
Läbida
tuli
punkte, kus olid õpetajad küsimustega. Selgitati välja võitja. Meie
grupp jäi teiseks, aga vaid poole
punktiga. Olime rõõmsad, kui
autasustamisel kuulutati just meie
grupi liikmed laagri parimateks
linnutundjateks.
Enne ärasõitu tegime veel ühe
suure ühiskiikumise külakiigel ja
jätsime hüvasti. Kahjuks polnud ilm
nendel päevadel just kõige ilusam,
aga see ei mõjutanud meie tuju.
Kokkuvõtteks võib öelda, et laagris
oli väga tore seltskond ja saime
palju uusi sõpru. Ka Läänemere
kohta
saime
palju
teadmisi.
Järgmisel aastal tahaks veelkord
sellisesse laagrisse minna.

Laagris osalenute ühispilt.

Foto autor: Gedy Siimenson

Anete Saar ja Arabella Aabrams
9.b klassi õpilased
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Põlva Kooli õpetajad Euroopas Erasmus+ projekti vahendusel
Kõige alustuseks tänavad kõik õpirändel osalenud õpetajad projekti kirjutajate meeskonda hea töö eest Erasmus+
projekti ettevalmistamisel. Õpirändele mineku soovijaid on üle vabariigi palju ja selleks, et olla edukas, peab väga
täpselt täitma kõiki nõudmisi nii projekti vormi kui sisu osas. Põlva Koolist saavad õpirändel osaleda kokku üheksa
inimest. Neli õpetajat on oma koolituse juba läbinud ja saavad jagada oma muljeid.
Inglise keele õpetaja Eve Jaansoo Brightonis toimunud koolitusest
Osalesin õpetajatele mõeldud koolitusel Language, Methodology and Culture, mis toimus Brightoni keeltekoolis (ELC).
Kursus kestis kokku kümme päeva (31.07. – 11.08.2017).
Minuga koos oli koolitusel 12 inimest 7-st erinevast riigist.
Esindatud olid Jaapan, Tšehhi, Poola, Eesti, Soome, Slovakkia
ja Saksamaa. Käisime oma vahva grupiga Brightoniga
tutvumas ja võtsime võimalikult paljudest üritustest ning
koosviibimistest osa. Jäime suhtlema ka pärast koolitust.
Meie gruppi koolitasid kolm äärmiselt kogenud ja
professionaalset koolitajat: Martyn Ford, Ed Russel ja Steve
Jones. Koolitusel pidime enamuse metoodikaid ja tegevusi ise
läbi tegema, näiteks etendasime legomehikestega Hastingsi
lahingut, mängisime erinevaid vahvaid grammatikamänge,
laulsime, esitasime teisele rühmale näidendi ning tutvusime
uudsete interaktiivsete võimalustega keeletunnis. Koolitus oli
hariv, innovaatiline, motiveeriv ja silmaringi avardav.
Koolitusel õpitu ja harjutatu kõrval olid olulisel kohal
Suurbritannia keelekeskkonna kogemine, tutvumine inglise
keeles toimunud muudatuste ja uuendustega ning viibimine
multikultuurses tolerantses kultuuriruumis.

Inglise keele õpetaja Kaire Hakk Londonis
3.-14. juulil võtsin osa kursusest Advanced Language and
Culture Londonis Ühendkuningriikides. Kursus toimus
Londoni Metropolitan Univeristy-s. Õppejõud olid
Hugh Dellar ja Andrew Walkley, kes on pikaajalise
õpetajate koolitamise ning ka õpikute kirjutamise
kogemusega. Kursusel osales kokku seitse inglise keele
õpetajat: kolm Poolast, üks Rootsist, üks Hispaaniast ja
üks Brasiiliast. Kõik olid väga erineva taustaga ja see tegi
meie koosoldud aja eriliselt põnevaks. Kaks nädalat olid
tihedalt täis olulisi teemasid – klassiühiskond, Brexit,
noored, pere- ja kodukultuur, seadusandlus, haridus,
kirjandus, immigratsioon, lähiajalugu ja muudki veel.
Lisaväärtuseks olid igapäevased väljasõidud Londoni
ning selle lähiümbruse sellistesse kohtadesse, kuhu lihtsalt turistina ilmselt kunagi ei satuks. Jalutuskäigud

Tähendusrikas …

Mesitaru Kew Botaanikaaias. Inimestel on selles
ehitises võimalik end mesilastena tunda 

Londoni väga hästi hooldatud parkidesse ja loodusradadele viisid meid justkui teise maailma. Samuti
oli huvitav näha ja kogeda, kui tugevalt on inglise
ühiskonnas tegelikult
juurdunud klasside ja erinevate
inimkihtide süsteem. Koolituse lõppedes olin väga rahul
ja rõõmus oma valiku üle. Koolitusfirma (Lexical Lab
Limited) koosneski tegelikult vaid kahest mehest, mis
esialgu tekitas kahtlusi, kuid mis hiljem osutus selgeks
plussiks: nad on õpetajahariduse valdkonnas kogenud
tegijad ning koolitanud õpetajaid erinevates riikides juba
aastaid. Ettevõtlikud mehed püüavad välja rabeleda
suurkirjastuste ning ülikoolide süsteemist ning on
alustanud oma ettevõtte arendamist. Kogu koolitus oli
väga personaalne ja professionaalne, samas õhkkond soe
ja sõbralik.
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Ajalooõpetaja Mait Kuusik Küprosel
Küprose koolitus keskendus haridusele väljaspool klassiruumi nii teoorias kui praktikas. Ajaloo-õpetajana osalesin
Küprosel
Limassolis
toimunud
õpirändel
„Haridus
väljaspool klassiruumi“ juuli lõpus, augusti algul. Küpros
tervitas mind palava ilma ja vasakpoolse liiklusega, bussi
tuli ka siseneda vasakult poolt.
Koolitus toimus Pefkose hotelli konverentsisaalis. Osalejaid oli koos minuga vaid kuus: kaks õpetajat Eestist,
kolm Küproselt ja üks Hispaaniast. Koolituse läbiviijaks on
Rea Genethliou, kes oli varem töötanud aastaid muuseumiprogrammide kuraatorina ja pedagoogina Limassoli
mitmetes muuseumites. Pärast teoreetiliste loengute
kuulamist tegime ka grupitööd, mis käsitles ühe õppekäigu tutvustamist õpilastele.
Üks huvitavamaid väljasõite oli ekskursioon Amathoundasse, kus asuvad Aphrodite templi varemed. Meie grupil
tuli ronida kõrgele üles mäetippu mööda kiviklibust rada, aga ümbritsev vaatepilt oli seda väärt. Eriti paelus pilku
suur pott või anum, millel oli härja kujutis ja mille täpset otstarvet ei osanud keegi seletada. Ilmselt oli tegemist
muistse ohverdamisanumaga Aphroditele.
Küprose pealinnas Nikosias külastasime kogu grupiga Leventise muuseumit. Seal olles oleksin tahtnud rohkem
ringi vaadata, kuid aeg ja neljakümne ühe kraadine palavus tegid oma töö. Koolituse viimasel päeval külastasime
Limassolis olevat keskaegset kindlust. Pärast huvitavat ringkäiku jagati kursuse tunnistused. Õpirändel tutvusin
sealse kunstiõpetajaga ja temaga loodan ellu viia e-Twinningu koostööprojekti.
Draamaõpetaja Maia Punak Horvaatias
Viibisin õpirände koolitusel „Drama in education“ augusti
esimesel poolel. Kuumalaine Horvaatias oli saavutanud
oma lae: lennukist väljudes ootas meid 46 soojakraadi.
Koolitusel osalejaid oli umbes 15. Täpselt ei julge öelda,
kuna kaks türgi noort ilmusid ja kadusid etteaimamatus
rütmis. Teised olid kõik kogemustega pedagoogid: kaks
Lätist, kaks Poolast, üks Austriast, kaks Portugalist, üks
Hispaaniast, üks Baskimaalt, üks Sloveeniast koos tütrega,
üks Hiinast ja mina Eestist.
Koolituse kõige tugevama osa moodustasid tutvumismängud ja kultuuriõhtu, mille sisustasid õpirände osalised.
Ülejäänut on kahjuks raske kiita. Koolitaja soovis lüüa
mitut kärbest ühe hoobiga ja oli kuulutanud välja kolm
erinevat kursust: arvutitehnoloogiat hõlmav videofilmide
valmistamise koolitus, lühike ja pikk draamakoolitus.
Puhkehetk Horvaatia suves
Puudusid nii tehnilised vahendid kui ka selge arusaam
sellest, mis on üldse draamaõpetus haridusasutuses, rääkimata sellealasest tõhusast koolitusest. Isegi kohvipaus
„ei mahtunud“ koolitusrahade sisse. Kogu grupp oli väga rahulolematu ja lubasime toimunut kirjeldada ka oma
aruannetes. Olen varem kokku puutunud ainult väga kvaliteetsete ja hästi
ettevalmistatud Euroopa projektidega. See on nüüd ka õpetlik kogemus,
kuidas ei tohi koolitusi korraldada.
Parim sellest reisist on teadmine, et tulin toime oma üsna puuduliku inglise
keelega, mida ma koolis pole kunagi õppida saanud. Tegin mitu nädalat enne
õpirännet tõhusalt tööd arvutipõhiste vabavaraliste keeleõppe programmidega ja sellest oli väga palju kasu. Omandasin hulga sõnavara ja suhtlemisjulgust. Keegi ei tohiks karta õpirändel osalemist ainult sellepärast, et
keeleoskus on konarlik. Teine tore kogemus oli kohtumine inimestega
Euroopa erinevatest nurkadest. Hiina õpetaja oli muidugi eriliselt huvitav
vestluspartner. Me keegi ei kujuta end vist ette 70-pealise klassi ees
seismas. Hiinas on õpetaja amet väga tähtis ja õppimine au sees.
Korrarikkumisi koolis ei ole.
Soovitan kõigil osaleda Erasmus+ projektides, et saada uusi ideid ja
avardada oma silmapiiri. Meil on alati põhjust teistelt õppida, aga ka enda
head kogemust jagada.
Eve Jaansoo, Kaire Hakk, Mait Kuusik ja Maia Punak

Horvaatias armastatakse koeri!
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kad õppisid suvekoolis
21.–23. augustil toimus Remniku õppe- ja puhkekeskuses TORE suvekool. Iga-aastane TORE suvekool
„Annan endast parima!“ oli juba üheteistkümnes taoline
ning kandis tänavu laste– ja noorte kultuuriaastast
lähtudes alapealkirja „Teadlik noor“. TORE suvelaagris
osales üle 80 noore ja 20 täiskasvanut 12-st Eesti koolist
ja ühest noortekeskusest. Meile, Põlva Kooli torekatele,
oli see esimene suvelaagrikogemus.
21. august
 8 TORE ringi noort + 1 TORE ringi juhendaja +
1 TORE ja abivalmis huvijuht = seltskond, kes
21. augusti vihmasel hommikul Remniku poole
hakkasid sõitma.
 Tervituskallid, taaskohtumisrõõm, ärevus, ma-eitunne-kedagi-tunne, suvekooli avamine, kohevad
pannkoogid ja frikadellisupp.
 Pole levi, internetiühendusest võis ainult unistada,
Venemaa „kiviga visata“, tuba ja pesategevused olid
paika pandud juhuslikkuse alusel.
 Tutvumismängud, meeskonnatöö harjutused, etenduse lavastamine, stiiliõhtu „Tagasi lasteaeda“, muinasjutt ja disko.
 Öörahu kell 00.00. Peaaegu…
22. august
 Äratus kell 8.00, 8.30 juba „Roosa helikopteri“ võimlemine, söömine ja siis kooli – TORE koolitusi läbima!
 Koolitused „Tolerantsiteadlik noor“, „Eneseteadlik
noor“, „Naeruteadlik noor“, „Seiklusteadlik noor“ ja







„Esmaabiteadlik noor“. Juhendajatele juhendajate
koolitus.
Stiiliõhtu „Vanaemad-vanaisad“ ja „Prillitoosi“fännide kokkutulek.
Polnud enam ma-ei-tunne-kedagi-tunnet!
Öörahu kell 00.00 algas täitsa edukalt kuni… tuli
ööüllatus.
Pime
öö,
Peispsi
järve
liivane
rand
ja
tuleskulptuurid. Laulsime.
Millalgi tuli Unemati ka.

23. august
 Tavaline laagrihommik – 8.00 äratus, 8.30 minutid
tervisele, söök ja tegutsema.
 Tuletõrjeolümpia, märjaks kastmine ja -sadamine.
Riieteketi ladumine rannaliivale ja siis ujumine.
Üldiselt on juba suurem osa kaasavõetud riideid ja
jalanõusid märjad.
 Rühmatööd, tagasisideringid, lõputseremoonia ja
kalliralli.
 Pisarad, veel kallid ja kojusõit.
 Järgmisel aastal jälle!

Mõned faktid TORE kohta:

 Tugiõpilastegevus on Eesti koolides rakendunud
juba üle 20 aasta, igal aastal liitub sellega uusi
koole.

 Tugiõpilastegevus on käivitunud 46 Eesti koolis
ning enamasti toimub see koolides TORE ringidena,
mida veab ligikaudu 50 TORE juhendajat.

 MTÜ Noorteühing TORE on liikumise Kiusamisvaba
Haridustee Eest üks asutajatest MTÜ Lastekaitse
Liidu, SA Kiusamisvaba Kooli ja Tartu ülikooli
eetikakeskuse kõrval.

 TORE kuulub Koolirahu programmi partnerite hulka
ja toetab oma tegevusega
igapäevases koolielus.
Kõik suvekoolis käinud noored oskavad TORE laulu.
Tuli ära õppida ka vastavad tantsusammud.

Torevandid peidus lipumasti taga.
Vihm ei seganud lipuheiskamise traditsiooni.

 MTÜ

Noorteühingul
www.tore.ee

TORE

koolirahu
on

ideed

kodulehekülg

Vähemalt üheks õhtuks oligi kõik nagu lasteaias.
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TORE suvekooli teise päeva tunniplaan.
Keegi ei hilinenud, keegi ei puudunud,
kõik andsid endast parima.

Vihmane võistlemine.

Suvekooli lemmik – riieteketi meisterdamine.

Algus…

...ja lõpp.
Pärast veeprotseduure tuli tossudele
paelad tagasi panna ja riietest suurem
liiv välja raputada 

…keskpaik…

Suvekooli lõputseremoonia. Lipu langetamisel olid
torevantidele abiks kõik. Kasvõi mõttejõuga.

Heade soovide sein: ümbriku sai igaüks ise
kujundada ja teisele sai ümbrikusse panna ainult
TOREdaid ja häid sõnumeid. Tagasiteel ümbrikusse
piilumine tõi elevust, heldimuspisaraid ja siirast
rõõmu.

Tore

juhendajal

täringutest,

peab

klotsidest

olema
ja

kõike

–

pildikaartidest

alates
kuni

jalgrattakellani välja.
Pildil stiilinäide kogenud TORE koolitaja-juhendaja
Aili Avilt.
Mis on aga meie kooli TORE ringi juhendaja
kollases

TORE-kotis

peidus,

saad

teada

teisipäeviti kell 14.45 ruumis B-34.
Kohtumiseni TORE ringis!

TORE ringi juhendaja Veronika Grigorjev
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Põlva Kooli 3.c klassi tüdruk
Loviisa Ly Puri saavutas sel suvel
BMX
krossis
suurepäraseid
tulemusi.
03.06.2017
toimunud
Eesti
meistrivõistlusel saavutas Loviisa
Ly G 9-10 vanuseklassis II koha.
17.06.2017
toimunud
Eesti
karikavõistluste
BMX
krossi
I etapil saavutas Loviisa Ly
I koha.
Edu edaspidiseks!

Reipalt koolipinki
7.
septembril,
neljapäeval
toimus 4.-9. klasside õpilastele
tervisepäev „Reipalt koolipinki“.
See oli päev, kus koolitunnid
polnud klassis, vaid õues. Kaardile
märgitud rada mööda läksid
õpilased
rõõmsalt
koolipingist
reipa
sammuga
metsarajale,
kus ees ootasid õppeained nagu
matemaatika, eesti keel, loodusja muusikaõpetus. Lisaks sai
ennast proovile panna erinevates
tegevustes.
Oli lõbus ja samas mõnusalt
pingutust nõudev koolipäev!

Leht 9

Liikumisnädal
13. septembril toimusid liikumisnädala tantsuvahetunnid Lina tn 21 ja Koolimaja tee 1 koolimajades.

Põlva Kooli kehalise kasvatuse õpetajad
liikumisnädalal
ennast
Tartu
Myfitness
koolitamas.

käisid
klubis

Meie kooli hakkajad noored üritusel „Mehed rajale“
14. septembril toimus Põlva Tervisenõukogu ja
koostööpartnerite korraldatud sportlik kogupere
üritus „Mehed rajale“. Põlva Kooli noortele
pakkus Põlva Maavalitsusest terviseedenduse
peaspetsialist Kaire Zopp väljakutse: olla üheks
koostööpartneriks. Meie ülesandeks sai Põlva
linna staadionil tegevuspunkti loomine ja
tegevuste läbiviimine.
Mõttetöö sai alguse tegelikult juba augusti lõpus.
Üsna kiirelt sai selgeks, et kuna ürituse nimetus
on „Mehed rajale“, siis meil võiks ka rada olla
ja nimetuski tuli lennult – „Hea tuju rada“.
Septembri alguses hakkasid tööle erinevad
grupid:
torekad panid kirja oma mõtted ja
endised õpilasesinduse liikmed omad. Sujuvalt
liitusid meie tegemistega ka vabatahtlikud ja
oh seda rõõmu, ka torevant!
Viimased ettevalmistused saime tehtud veel ürituse
toimumise päeval. Kuid üsna pea sai meile kõigile
selgeks, et valmistu, palju sa valmistud, siis kõik ikka ei
suju plaanipäraselt. Meie paberile visandatud hea tuju
rada sai esimese löögi juba tänu ilmale. Samuti ei
jõudnud mõni ettevalmistusprotsessi panustanud noor
linna staadionile, sest jäi haigeks. Kohapeal tuli seega
teha kiireid otsuseid ja vaatamata kõigele anda endast
parim (nagu ütlevad torekad).

Kohapeal ühinesime Põlva noortekeskuse tegevustelgiga, et koos pakkuda osalejatele vahvaid
tegevusi. Näiteks huvilised said ennast proovile panna
WildEst lauamängus ja kaasas olnud torevant jagas
lahkelt kõigile kallistusi.
Oleme väga tänulikud selle võimaluse eest anda oma
panus ühe ürituse korraldamisel. Noored said väärt
kogemuse!
TORE ringi juhendaja Veronika Grigorjev
huvijuht Annika Ladva
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Põlva Kooli ÕPILASESINDUSE kandidaadid 2017/18 õa
Valimisnumber

EES-ja PEREKONNANIMI

KLASS

Nr 1

Markus Villako

8.a

Nr 2

Ken Martti Holberg

8.a

Nr 3

Mailis Rebane

9.c

Nr 4

Patric Kurvits

8.a

Nr 5

Eleen Põvvat

5.b

Nr 6

Kristin Kooskora

9.a

Nr 7

Merit Lutsar

9.a

Nr 8

Marcus Adamson

5.b

Nr 9

Mari-Liis Reemets

9.d

Nr 10

Liisa Lang

6.a

Nr 11

Andero Viljus

7.d

Nr 12

Anete Konks

9.c

Nr 13

Anna Maria Rõõmus

7.a

Nr 14

Kristiina Vares

6.e

Nr 15

Laura Vaino

5.b

Nr 16

Marten Hinn

6.c

Nr 17

Laura Nemvalts

6.a

Nr 18

Kermo Saksing

8.a

Nr 19

David Metsakaev

8.e

Nr 20

Eliise Haabma

7.b

Nr 21

Kristin Käo

9.c

