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2018/19. õppeaasta 
Nagu eespool märgitud, siis alustas 1. septembril 

Põlva Koolis oma kooliteed 93 õpilast. Kokku õpib 

Põlva Koolis 2018/19. õppeaastal 913 õpilast.  

Sel õppeaastal on seoses Kesk 25 õppehoone               

B-korpuse ümberehitustöödega õppetöö korraldatud 

natuke teisiti. 

Koolimaja tee 1 õppehoones õpivad – 1c, 1d, 1e, 

2b, 2c, 2d, 2e, 3b, 3c, 3d, 3e, 3f, 4b, 4c, 4f, 5e, 5f.  

Lina 21 õppehoones õpivad – 1a, 1b, 1f, 2a, 2f, 

3a, 4a, 4g, 5a,5b,5c,5d, 6a, 6b, 6c, 6d, 6e, 8f, 9f. 

Kesk 25 A-korpuse õppehoones õpivad - 4d, 4e, 7a, 

7b, 7c, 7d, 8a, 8b, 8c, 8d, 8e, 9a, 9b, 9c, 9d. 

Suurima muudatuse läbib sellel õppeaastal Põlva 

Kooli Kesk 25 õppehoone, mille ümberehitus-

tegevusega alustati augusti keskel, et 2019. aasta 

sügisel õpilasi ja õpetajaid tervitada täiesti         

uuendatud õpikeskkonnaga ruumides. Ehitustööde 

tõttu saab kooli Mäe tänava kaudu ja jalgsi liigeldes 

ka lasteaia Lepatriinu parklast tulles Mesikäpa Halli 

tagant lähenedes. Koolimajja sisenetakse õppehoone 

A-korpuse Mäe tänava poolsest uksest. Spordisaali, 

sööklasse ja tehnoloogi kabinetti sisenetakse       

Mesikäpa Halli peaukse kaudu. 

Esimesed nädalad koolis on näidanud, et nii õpilased 

kui õpetajad on muutustega kohanenud ja õppetöö  

toimib tõrgeteta. 

Edukat uut kooliaastat! 

Tarkusepäeval, 1. septembril oli Põlva Kultuuri- ja       

Huvikeskuses siginat-saginat palju. Nimelt toimus seal 

meie kooli 1. ja 9. klasside pidulik õppeaasta avaaktus. 

9. klasside noored leidsid 93 uhiuue õpilase seast endale 

sõbra, kinkisid neile mälestuseks vahva märgi ja siis    

seati sammud marsisaatel lavale.  

Aktusel kõlasid kaunid lauluviisid tüdrukute esituses ja 

isegi härra Kukk tuli uudistama, kas kõik värsked            

1. klasside õpilased ka tähti tunnevad ning otsustas koos 

saalirahvaga tantsida „Tibutantsu“. 

Kui direktori käest olid tuliuued aabitsad pidulikult kätte 

saadud, mindi klassiga koos pildistama ja kringlit      

maitsma. 

Täname kõiki esinejaid, aktusejuhte, õpetajaid ja õpilasi, 

kes olid abis aktuse ettevalmistamisel ja läbiviimisel.     

Oli imeilus päikesepaisteline tarkusepäev!  

Diana Pehk 

huvijuht 

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


Õpetajad õpivad - Eramsus+ KA1 õpiränded 

Leht 2 

„Teaching Lexically“ 

On ju teatud tuntud tõde, et õpetaja suvel ei puhka     

vaid täiendab oma teadmisi ja oskusi viibides erinevatel 

koolitustel ja kursustel. Meie kooli neljal õpetajal oli       

sel suvel võimalik tänu Erasmus + projektile oma 

„rooste“ läinud inglise keelt lihvida Londonis Lexical Lab 

keeltekoolis. 

Kursused said juba välja valitud varakult. Seekord osaleti 

kahel erineval koolitusel: „Teaching Lexically“ ja „English 

Boost“. Enne minekut oli ikkagi väike ärevus sees, sest 

õpetaja rolli tuli vahetada õpilase oma vastu. 

London võttis vastu meid kuumalainega, mis muutis    

õppimise eriti raskeks, sest hing ihkas pigem randa       

kui klassiruumi. Kursus „Teaching Lexically“ toimus    

02.07 – 13.07. 

Koolitus käsitles uuemat lähenemist inglise keele        

õpetamisele läbi sõnavara. Selleks, et seda metoodikat 

kasutada, peab õpetaja ise olema laia sõnavaraga ning 

tundma ennast inglise keeles väga vaba suhtlejana.     

Koolitajad olid Andrew Walkley ja Hugh Dellar. Oluline roll 

võõrkeele õppimisel on sõnavara omandamine ja kes  

palju võõrkeeles loeb, sellel on kergem omandada    

grammatikat ja oluliselt lihtsam on toime tulla            

kirjutamisega. Selle kohta andis kinnitust ka antud      

koolitus, kus õppejõud kasutasid palju praktilist tegevust. 

Väga oluline rõhk oli suhtlemisel kuna seltskond oli     

rahvusvaheline. Oma suhtluskeelt oli võimalik täiendada 

nii tundides kui ka erinevatel ringkäikudel Londoni 

omanäolistes paikades kuhu turismireisil ei satu: 

Soho, Whitechapel, Shoreditch, Hampstea Heath. 

Lisaks käisime iseseisvalt väiksema seltskonnaga   

legendaarses viktoriaanlikus surnuaias Highgate, mis 

on mõned viimased aastakümned olnud inimestele 

avatud, aga enne seda oli paljudeks aastakümneteks 

ununenud looduse meelevalda. See oli põnev ja samas 

sünge vaade Londoni ajalukku.  

Kultuuriprogrammi muutsid sisukaks ka filmiõhtu   

filmiga PRIDE, mis käsitles samasooliste inimeste  

sulandumist tavaühiskonda ja oma identiteedi eest 

võitlemist, Stand Up komöödia etendus ning         

teatrietendus 42nd Street.  

Sattusime Londonisse huvitaval ajal, kui Inglismaa 

jalgpallimeeskond jõudis üle mitme aastakümne jälle 

maailma parimate hulka ning Donald Trump otsustas 

külastada Londonit, mis tõi kaasa protestimiitinguid ja 

tänavarahutusi. Viimane nädalavahetus oli eriti       

turvaline, sest härra Trumpi saabumisega seoses olid 

õhus pidevalt sõjaväe helikopterid.  

Üks töine suvi on taas möödunud ja õpetajad        

rännanud ning õppinud. Kutsume üles ka teisi julgeid 

õpetajate õpirändele kandideerima. Põlva Kooli     

2019. aasta õpirände keskne teema on loovus. 

Ülle Sarapik ja Kaire Hakk, inglise keele õpetajad 



Leht 3  

„English Boost“ 

28. juulist 12. augustini osalesime Erasmus+ KA1    

Lexical Lab’i koolitusel „English Boost“.  

Majutuskoht tundus alguses üsna ebamugav 

(konditsioneerita, dušid ja tualetid koridoris), kuid oli  

igati soodne ja esmane ebamugavus ununes paari    

päeva järel. 

Koolitus toimus Metropolitani Ülikooli ruumides, kus 

meid tervitasid õpetajad-treenerid ja õpikute autorid 

Hugh Dellar ja Andrew Walkley. Kokku oli meid 8 - kuus 

õpetajat ja kaks tudengit Venemaalt, Gruusiast,       

Ukrainast, Itaaliast ja Eestist. Istusime koolipingis kella 

9- 13.30ni. 

„English Boost“ kursuse teemad valisid koolitajad      

vastavalt meie soovidele ja huvidele. Igal päeval toimus 

vestlus ja arutelu mingisugusel teemal kas paaristööna 

või rühmas. Hugh kui hea jutuvestja oskas oma elust 

huvitavaid näiteid tuua. Õpitut kasutasime vabal ajal 

kultuuriprogrammi raames, sest pärastlõunad või õhtud 

veetsime enamasti koos. 

Meid viidi kohtadesse, kuhu tavaline turist ei satu,   

näiteks Londoni St Pancrase raudteejaam, Wellcome’i 

Galerii, Sir Joan Soane’i majamuuseum, Charles 

Dickensi lemmikpubi. Käisime koos vaatamas filmi 

„Apostacy“ ja muusikali „Kinky Boots“. Loomulikult 

külastasime omal käel ka turistide vaatamisväärsusi 

nagu näit Westminsteri Paleed, Victoria ja Alberti 

muuseumi, Briti Raamatukogu, moodsa kunsti     

muuseumi Tate, Tower’it. Õhtust sõime enamasti   

väljas. Proovisime fish&chips’i ja Londonis kui       

multikultuurses linnas oli hea võimalus nautida ka 

teiste rahvuste sööke.  

Tegime veel linnatuuri hop-on-hop-off-bussiga ja   

laevasõidu mööda Thames’i jõge. Kuumalaine tõttu oli  

Londonis väga kuiv ja parkides maapind lehtedest 

pruun.  

Jäime kursusega igati rahule! Palju jäi nägemata, see-

pärast soovime lähitulevikus veel kord Londonisse 

lennata! 

Rael Anijalg, inglise keele õpetaja 

Katrin Veskioja, klassiõpetaja 



Leht 4 

Osalesin 20.-24. augustini Korful õpirändel “Greek in a 

week”. Õpirände peamiseks sisuks oli kreeka keele    

õppimine ja algtaseme omandamine. Minuga koos õppis 

vaid üks meesõpetaja Itaaliast Davide Fugante, lisaks 

üks õppur Hispaaniast, kuid tema oli edasijõudnud.   

Koolitus toimus Andrioti koolis Korfu linnas. Kohapeal 

selgus, et ma olin esimene eestlane, kes selles koolis 

õppis.  

Kreeka keele õpetajaks oli Anna Agiovlasi. Kursuse    

käigus õppisime kreeka tähestikku, viisakusväljendeid, 

tegusõnade pööramist, kellaaegu, nädala ja kuude    

nimetusi ja kreeka keelset dialoogi. Esmalt tuli endale 

selgeks teha kreeka tähestik, ilma milleta ei ole võimalik 

sõna kokku lugeda. Kreeka keel ei ole lihtne, sest üks 

täht hääldub hoopis teisena. Näiteks „i“ hääldamiseks on 

lausa viisi varianti või tähekombinatsiooni. Õnneks olin 

valmistunud kreeka keele õppimiseks ja teinud eelnevalt 

kodutööd, omandades algteadmised Tarmo Tammese 

käe all, kes on aastaid Kreekas elanud. 

Meie kohapealne õppejõud olid professionaalsel tasemel. 

Keeletundidele järgnesid loengud kreeka kultuurist. 

Kunstnik Sasha Chaitow rääkis kreeka õigeusu         

ikoonidest ja nende tähendusest kunstis. Tuli välja, et ta 

oli ise ikoonimaalija. Vasiliki Grammenou pidas loengu 

Kreeka ajaloost, mütoloogiast ja kreeka kaasaegsest 

kirjandusest. Loengud olid väga harivad, kuna peale  

ajaloo ma suurt selle maa kultuurist ei teadnud. 

Eelviimasel päeval toimus giidi saatel ekskursioon mööda 

Korfu vanalinna, külastasime Korfu vana kindlust, püha 

Spiridoni kirikut ja teisi vaatamisväärsusi. 

Koolituse ajaks leidsin endale toa ühes eravillas, mille 

broneerisin positiivsete netikommentaaride põhjal ja     

ei pidanud pettuma. Majutusega jäin tõesti rahule,     

sest sain seal privaatselt olla. Asukoht oli ka soodne, 

vaid kaheksa minuti bussisõidu kaugusel kesklinnast. 

Natuke häiris linna heakord, eelkõige korraldamata    

jäätmemajandus. Tänavate ääred olid palistatud suurte 

prügikottidega. 

Õpiränne Korfule oli igati hariv ja kasulik ning loodan 

saadud teadmisi oma igapäevases õpetajatöös ära     

kasutada ning seda saart edaspidigi külastada. 

Mait Kuusik 

ajalooõpetaja 

“Greek in a week” - Korful kreeka keelt õppimas 

Õpetajate õpirännete projekt on rahastatud Euroopa Liidu Erasmus+ programmi raames.  



Leht 5  

Bioajastu - puidust tulevik 

17. -18. septembril oli Põlva Kooli õpilastel ja    

linnaelanikel võimalik külastada Põlva Edu Keskuse 

parklas ratastel rändnäitust „Bioajastu – puidust 

tulevik“. 

„Bioajastu – puidust tulevik“ on rändnäitus        

biomajandusest. 15 maakonda ja Tallinna läbiv 

näitus on metsasektori ühine kingitus Eesti        

100. sünnipäevaks. Näitus kirjeldab Eesti          

tulevikku, mis tugineb biomajandusel. Kui kasuta-

me oma taastuvat ressurssi – metsa – targalt,     

on ühest planeedist meile ka tulevikus küllalt.   

Näitus tutvustab metsandust globaalselt ja ka riigi 

tasemel, toob välja võtmesündmused minevikust 

ja tänapäevast, mis on aluseks tuleviku tarkade 

otsuste tegemisel. 

Näitusest täpsemalt saad lugeda siit. 

18. septembril oli Põlva Kooli õpilastel külas teatribuss. 

Koolimaja tee 1 ja Lina 21 õppehoones oli õpilastel 

võimalus vaadata etendust Saladuste puu. 

Saladuste puu oli muusikaline kogupereetendus, mis 

rääkis elus olulistest väärtustest nagu julgus, lahkus ja 

koostöö. Võlurite maal valitses nukrus ja pimedus, kuna 

head omadused olid kadunud. Etenduse peategelasteks 

olid võlurid, kes juhuslikult avastasid võlumetsas ühed 

erilised kastid.  

Teatribuss 
Seenenäitus 

Põlva Kooli 3.d klassi lapsed seadsid oma klassi 

juurde üles seenenäituse. 

Näitusel võis näha nii hästi tuntud kui ka       

võõramaid seeneliike, mürgised seenedki olid 

esindatud. Suur aitäh kõigile tublidele lastele      

ja vanematele, kes olid abiks näituse             

korraldamisel! 

Õpetaja Eha Kraav 

http://www.bioajastu.ee/


Leht 6 

Maailmakoristuspäev 

8.b klassi õpilaste mõtteid Maailma-
koristustalgutel osalemisest 

Neljapäeval, 13. septembril lõime oma loodusklassiga 

kaasa Maailmakoristustalgutel. Koristasime Lina tänava 

koolimaja lähedal olevat metsa.  

Maailm on räpane. Ookeanis ujub miljoneid tonne prügi, 

millest inimesed ei taha midagi teada. Aga kuidas see 

prügi jõudis ookeani? 

Prügi oli metsas väga palju. Iga päev viskab mõni      

inimene prügi maha ja keegi peab selle ära koristama. 

Oli huvitav näha, millist prügi on inimeste poolt maha 

jäetud. Minul tekkis küsimus, miks see prügi on metsa 

all maas. Sain aru, et inimesed ei viitsi prügi õigesse 

kohta panna. 

Kes see muu ikka nalja teeb ja koristab, kui mitte meie 

ise. 

Mets sai puhtamaks ja nüüd on loomadel, taimedel ja ka 

meil endil seal parem olla. Klassikaaslastega koos sai 

nalja ja saime koostööd teha. 

Oli tore hommikupoolik metsa all prügi korjates. Meie 

rühma suurim leid oli pappkast, aga leiti ka rehv, 

plastkanistreid, palju pudeleid ja muid pakendeid. 

Väga tore, et kõik klassikaaslased olid usinad. 

Keegi meist ei saa elada prügi sees. Metsas          

koristamine oli väga vajalik, et hoida Eestimaa korras 

ja puhtana. Meie klass andis sellesse kindla panuse. 

Oli väga tore seltskond, kellega koos sai koristamas 

käidud. Väga lahe! 

Võiks olla rohkem koristajaid ja metsas võiks olla  

vähem prügi. Loodust peaks paremini hoidma. 

Metsaalust koristades sain oma klassiga                

lähedasemaks ja õhtul sain magama minna         

teadmisega, et olen midagi ära teinud. 

Huvitav oli käia loodust koristamas.  

Oleksime võinud kauem metsas olla. 

8.b õpilased ja klassijuhataja Urve Lehestik 

15. septembril toimus Põlva Kooli Lina tänava 

õppehoone ümbruses Maailmakoristuspäeva 

prügikoristustalgud. Kokku 41 inimese abiga 

kammisime läbi ümbritsevad metsaalad ja ko-

ristasime endises kooliaias olnud prahihunniku. 

Osalejate seas oli meie kooli õpilasi, õpetajaid, 

lapsevanemaid. Kõige kaugemad maailmakoris-

tajad tulid Põlvasse Tallinnast ja Tartust. 

Saagiks saime paarkümmend sajaliitrist kotitäit 

olmeprügi, kaks kotitäit klaas ja plastiktaarat, 

autokärutäie vanametalli, autokärutäie suur-

jäätmeid, kolm rehvi ja kotijagu ohtlikke      

jäätmeid. 

Hoiame oma kodukoha puhtust. 

Tarbime vähem ja jäätmed paigutame         

ettenähtud konteineritesse! 

Karl Tammiste 

loodusõpetuse õpetaja ja Põlva Kooli       

koristuspäeva eestvedaja 

8.b klassi talgulised 



Leht 7 

Loodusfotovõistlus Vereta Jaht 

Loodusfotovõistlust Vereta Jahti peeti tänavu 18. – 19. mail Pärnumaal Lodjal. RMK ja Overalli korraldatavast 

fotojahist võttis tänavu osa 36 fotograafi, kelle „saakloomaks“ oli tänavune aasta loom – ilves. 

Foto autor: Indrek Ilomets Foto autor: Karl Tammiste 

Loodusfotovõistluse Vereta Jaht tänavuseks võidutööks 

kuulutati Indrek Ilometsa foto metstildrist.  

Osalejate hulgas oli ka Põlva Kooli õpetaja Karl     

Tammiste, kes pälvis Ajakirja Eesti Loodus eriauhinna 

oma tööga kosklast. 

Võistlusest täpsemalt saad lugeda Riigimetsa   

Majandamise Keskuse kodulehelt ja kõigi        

võistlustöödega saad tutvuda siin. 

Soovime kogu koolipere poolt Karlile palju õnne ja 

õnnestunud kaadreid ka tulevikuks! 

Tule (loodus)fotoringi! 

6.-9. klassi õpilane, kui sind huvitab pildistamine selle 

kõige laiemas mõttes, siis tule (loodus)fotoringi! 

Ringitunnid toimuvad neljapäeviti kell 15.00 Lina tn 21 

ruum 207. 

Ringis osalemiseks ei ole tarvis oma fototehnikat. 

(Loodus)fotoringi juhendaja Karl Tammiste 

https://www.rmk.ee/organisatsioon/pressiruum/uudised/uudised-2018/vereta-jahi-meistriks-tuli-indrek-ilomets
https://www.flickr.com/photos/riigimets/sets/72157701249593765/with/43918516614/


Leht 8 

Maratonijooks 

19. septembril sai teoks järjekordne maratoni-

jooks. Võistkondadel tuli läbida maratoni-

distantsi pikkune rada ehk 42 km ja 195 m. 

Seekord võttis meie koolist osa kaks         

võistkonda. Vanemate õpilaste võistkond oli 

tavapäraselt 30-liikmeline, aga meie              

2.-6. klasside õpilastest koosnev võistkond oli 

70-liikmeline. Kuna Põlva linnastaadion on veel 

remondis, kasutasime Koolimaja teel olevat 

staadionit, mille ring on täpselt poole väiksem 

kui tavastaadionil. Seega tuli läbida              

210 ringi ja veel 195 meetrit, mis kuuluvad 

maratonidistantsi juurde. Lisaks Põlva          

Kooli võistkonnale ühines meiega Põlva       

Gümnaasiumi võistkond. 

Kui lapsed ritta seadsime, oli terve staadioni-

sirge jooksjaid täis. Oma avasõnad ja head 

soovid andis kaasa meie kooli direktor Koit Nook. 

Nüüd võis jooks alata! Kui esimeses vahetuses ei jäänud 

põhikooli võistkond sugugi alla gümnasistidele, siis mida 

vahetus edasi, seda selgemaks sai, et lõppkokkuvõttes 

jääme ikka vanematele alla. Meie kõige väiksemate 

võistkond oli aga kõige visam. Oli hetk, kus meie         

4. klassi Loviisa Ly Puri jäi kahevõitluses gümnaasiumi 

tüdrukuga peale. Sellised hetked pakuvad rõõmu! 

Üldiselt oli terve päev päikest ja rõõmu täis. Kõik      

pingutasid nii nagu jaksasid. Gümnaasium suutis joosta 

42 km kahe tunniga, aeg 2:00:17, põhikooli võistkond 

lõpetas ajaga 2:02:17 ja väikeste aeg oli 2:15:30. 

Võistlustel osalesid: Raigo Kaar 3d, Eerik Lutsar 3d,  

Silver Oja 3d, Cevin Ojasaar 3d, Karoliine Mustimets 3d, 

Tuuli Aksin 4b, Eliise Leppik 4b, Greili Hallikas 4c,     

Loviisa Ly Puri 4c, Anette Vaino 5b, Helen Pundi 5b,  

Anne-Mari Rauba 5b, Mihkel Padar 3b, Kertu-Killu Kiis 

5d, Eliisa Villako 5d, Laura-Marleen Zopp 5d, Laura 

Plakso 5c, Isabella Puusepp 6b, Eleen Põvvat 6b,   

Luisa Nõmmik 3b, Karel Kets 3b, Karel Mattias Kösler 

3c, Hendrik Tuul 3c, Kaspar Tühis 3c, Tristan Leppik 

4b, Raiko Moks 4b, Ron-Jako Pruss 4b, Roland       

Johanson 5e, August Jakobson 6b, Devon-Dein Käo 

6b, Holger Jänes 6b, Andero Pikk 6b, Reiko Rattus 

6b, Silver-Chistofer Simakov 6b, Egert Land 5c, Sven 

Byron Mitt 5c, Kedon Liiv 5d, Regor-Marten Tobonik 

5d, Alfred Rinne 5b, Karl Kadak 5b, Gervin Vissov 5b, 

Rasmus Kütt 5b, Marcus Uibo 5b, Roobert Rattus 4c, 

Oskar Härmits 4c, Sander Raud 4c, Kerdo Roodes 4c, 

Sten Märten Siim 4c, Martti Pavlov 4c, Virmo Vigel 

3e, Laura Lepistu 3e, Valter Reinhold 3e, Markkus 

Mäeots 5b, Kermo Kuklase 4d, Reno Rošik 4d, Brita 

Sokk 4d, Hele Jakobson 4e, Triin Neeno 4e, Miiron 

Olle 4e, Manivald Jakobson 2a, Tanel Laaneväli 4a, 

Reno Robin Rehemets 4a, Anti Tohva 4a, Oliver 

Tamm 4d, Richard Holler 6d, Markos Käis 6d, Henri 

Madismäe 6d, Egon Jakko Sing 6d, Armani Sults 6d 

Põhikooli võistkond: Karmen Klaus 8c, Rebecca Kähr 

9b, Edrin Pütt 9b, Eneli Mattus 9a, Mai Kirsing 9a, 

Marken Helena Härmits 9a, Liisa Lang 7d, Veronica 

Järv 8c, Liisi Kõrgemäe 8a, Maara Parhomenko 8a, 

Katarina Podekrat 8a, Merili Nagel 7a, Kristella Nupp 

9c, Salme Rein 9d, Luiisa Marleen Lepp 6a,           

Ken-Martti Holberg 9a, Lauri Land 9a, Mihkel       

Maspanov 9a, Markus Villako 9a, Kevin Tühis 8d,   

Stever Lannajärv 8a, Sten Silver Tigas 9c, Karl     

Markus Kannel 8d, Hendrik Kink 8d, Andreas Paabut 

8d, Joosep Podekrat 8a, Rasmus Mathias Mõttus 8b, 

Ekke Lõbu 9b, Jan Markus Salum 9a, Carlos Oras 9b. 

Kohtunikuna andsid panuse: Maris Pikk 7a, Kätriin 

Saar 7c, Emily Vinne 8a, Merit Tigas 8a, Annette    

Vijar 9a, Krister Suur 9a. 

Aitäh kõigile osalejatele, korraldajatele ja kaasa-

elajatele! 

Ulvi Musting 

kehalise kasvatuse õpetaja 
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Põlva Kooli õpilasesinduse valimised 2018/19 õa 

Valimis-

number 

Kandidaadid  

ees– ja perekonnanimi 

Klass 

Nr 001 Merlin Käo 7.B 

Nr 002 Melissa Turba 9.B 

Nr 003 Eliise Haabma 8.B 

Nr 004 Seleri Haidak 5.D 

Nr 005 Helis Marleen Saare 6.A 

Nr 006 Karolin Kalk 9.B 

Nr 007 Marten Hinn 7.A 

Nr 008 Liisi Kõrgemäe 8.A 

Nr 009 Eeva Peršin 8.C 

Nr 010 Kertu Viljamaa 5.D 

Nr 011 Patric Kurvits 9.A 

Nr 012 Mihkel Liivago 9.A 

Nr 013 Markus Villako 9.A 

Nr 014 Marko Järveots 5.C 

Nr 015 Regor Marten Tobonik 5.D 

Nr 016 Annette Vijar 9.A 

Nr 017 Lisette Johanson 9.D 

Nr 018 Sireli Salum 8.A 

Nr 019 Rando Lutsar 5.C 

Nr 020 Laura Nemvalts 7.A 

Nr 021 Salme Rein 9.D 


