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Selliste sõnadega võib kindlasti kirjeldada
Põlva Kooli selle õppeaasta algust, sest
1. septembril avati pidulikult Põlva Kooli
rekonstrueeritud B ja C korpused. Üle 500
Põlva Kooli 5.-9. klassi õppuri alustavad
õppeaastat
täielikult
uue
sisu
saanud
õppehoones. 1. septembril alustas oma
kooliteed 91 õpilast, kokku õpib Põlva Koolis
käesoleval õppaastal 897 õpilast.
Kõige suurem muutus on see, et kooli söökla ja
selle köök on toodud nüüd Mesikäpa halli osast
B-korpusesse. Ka kooli raamatukogu on
leidnud
sobivama
koha.
Õpetajate
ja
administratsiooni tööruumid on toodud õpperuumidele lähemale, õppehoone kesksesse
asukohta C-korpusesse. Uue sisu on saanud
kunsti-,
käsitööja
kodunduse
ning
loodusainete klassid. Ümberehitustööde käigus
soojustati B-korpuse fassaad, vahetati hoone
katus, siseruumides aknad ja uksed, vahetati
põrandad ja uuendati kõik tehnosüsteemid.
Ümber on ehitatud ka kooli õueala.
Projekti „Põlva Kooli Kesk tn 25 õppehoone
ümberehitustööd“
kogumaksumus
oli
3 318 315,40 millest 2 023 022 on toetus ja
1 295 293,40 on valla omaosalus. Projekti
rahastati meetme „Koolivõrgu korrastamine“
taotlusvoorust „Koolivõrgu korrastamise käigus
toimuv jätkusuutlike koolide kaasajastamine“.
Meedet
kaasrahastas
Euroopa
Liidu
Regionaalarengufond.
Ehitas Embach Ehitus OÜ/Nordecon AS,
projekteeris Pille Pärn aktsiaseltsist Resand.

Uuenenud B-korpus (Kesk 25)

Lisaks uuendenud õppehoonele on õppurite kasutada ka uus
kaasaegne
mitmete
võimalustega
labor.
Projekt
„Uurimislabor Põlvamaale“ on rahastatud Euroopa Sotsiaalfondi taotlusvoorust “Kaasaegse ja uuendusliku õppevara
ühiskasutuskorralduse toetamine”. Projekti kogumaksumus
on 178 999,50 €.
Projekti eesmärgiks on teaduse populariseerimine ja
võrdsete võimaluste pakkumine kõigile õpilastele kaasaegse
tehnoloogia ja teaduse toomisega kohapeale.
Uurimislabor pakub häid võimalusi teadmiste kinnistamiseks
ja uute teadmiste omandamiseks.
Laborit saavad kasutada ka teised Põlva valla koolid.
Esimene suurem koostöö ja õppepäev valla õpetajale toimub
oktoobri vaheajal.

Labori juhatajana asus tööle Inga Tiivoja.
Teadmisterohket uut õppeaastat!

2019/2020. õppeaastal
I vaheaeg 21.–27. oktoober 2019;
II vaheaeg 23. detsember 2019 – 5. jaanuar 2020;
III vaheaeg 24. veebruar – 1. märts 2020;
IV vaheaeg (v.a. 12. klass) 20. aprill – 26. aprill 2020;
V vaheaeg (v.a. lõpuklassid) 10. juuni – 31. august 2020.
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Põlva Kooli õpilased laulupeol
Sel suvel möödus esimesest laulupeost 150 aastat
ning 85-aastane tantsupidu toimus juba 20. korda.
Eesti laulu- ja tantsupidude traditsioon on aastast
2013 kantud UNESCO vaimse kultuuripärandi
nimekirja.
6.-7. juulil toimus XXVII laulupidu “Minu arm” ning
hea meel on tõdeda, et sellest väärilisest üritusest
võtsid osa ka Põlva Kooli laululapsed õpetaja Eda
Heinaste juhendamisel.

Mida arvas laululaps Gertrudi laulupeost:
Gertrudi arvates oli laulupidi palju lõbusam, kui ta
oskas oodata. Ei olnud ainult laulude esitamine. Rongkäigus oli uhke tunne kanda teiste ees oma koori silti.
Ja laulukaare all laulda oli väga äge - suur ja võimas.
Lemmiklaul oli "Ilus oled, isamaa". Ja laulupeo värskekapsasupp maitses väga hästi. Samuti laulupeo
jäätis, see on nüüd testitud, et kodus ei maitsenud
see ei enne pidu ega ka pärast pidu nii hästi. Ikka
ainult seal kohapeal. Kuigi ööbiti ainult üks öö, oli
tunne, et juba mitu päeva ollakse kodust ära. Aitäh
Eda!
Aitäh
tublidele
laululastele,
õpetaja
Heinastele ja kõigile toetajatele-saatjatele!

Eda

Rongkäigus koos direktoriga

Ernesaksa juures hakkame sättima

Rahulolev dirigent Eda Heinaste proovis
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GLOBE õppe-ekspeditsioon 5.-8.08.2019
7. klassi reaal-loodussuuna kuus õpilast Mihkel Linnus, Daniel-Martin Šott, Holger
Jänes, Reiko Rattus, Ines Vaikmäe ja Kirke
Lukki-Lukin võtsid suvel osa rahvusvahelisest GLOBE õppe-ekspeditsioonist
Peipsi põhjakaldal.
Ekspeditsioonil osales 23 kooli üle Eesti,
lisaks olid külalised Lätist, Ameerikast,
Taanist ja Gröönimaalt. Nelja päeva jooksul õpiti, kuidas
koguda
erinevaid
andmeid
GLOBE
protokollide
abil.
Selleaastase ekspeditsiooni uurimisteemade fookus oli Peipsi
Põhjaranniku mitmekesisusel.
Esimesel päeval toimunud sessioonides tegid ettekandeid
GLOBE uurimistööde konkursil osalenud õpilased. Õhtul olid
gruppides vahvad tutvumismängud.
Teisel
päeval
toimusid
õppesessioonid
maakatte
mõõdistamine, ilmavaatlused, hüdroloogia. mullastik, soo,
taimestik. Õhtupoolikul esines ettekandega GLOBE programmi
Ameerika esindaja.
Kolmandal päeval sai osaleda ekspeditsioonil. Grupid käisid
ekspertide juhendamisel uurimisretkel, koguti andmeid,
analüüsiti tulemusi ja koostati inglise keelsed ettekanded.
Õhtul toimusid GLOBE mängud, mis olid lustlikud ja seondusid
õppesessioonidega. Pärast GLOBE mänge toimus õpilastele
disko.

Viimasel päeval presenteeris iga grupp oma ekspeditsiooni
tulemusi inglisekeelse ettekandega. Lõpetuseks toimus viktoriin
ja kokkuvõtete tegemine.
Ekspeditsioon andis hea võimaluse laiendada loodusteaduslikku
silmaringi.
Annika Viikmaa
loodusainete õpetaja
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Päev Võrtsjärvel
Kolmapäeval, 25. septembri hommikul, kell kaheksa
alustas buss sõitu Võrtsjärve järvemuuseumisse. Sõit
kestis poolteist tundi. Kui me kohale jõudsime, võtsime
me kõik paaridesse ja läksime muuseumisse. Kuna meid
oli kokku kaks klassi, siis 5.c klass läks alumisele
korrusele ja meie klass (5.a) läks teisele korrusele
veeputukaid uurima.
Me pidime ühest ämbrist taimede seest otsima putukaid
ja siis neid mikroskoobi alla panema. Lõpuks pidime me
raamatust uurima, mis on uuritava putuka nimi ja selle
tahvlile kirjutama. Me leidsime ämbrist isegi sääse
vastse!
Lõpuks läksime söögipausile. Söögipausi ajal võis isegi
väljas käia. Järv oli väga ilus ja mulle meeldis kivine
rand järve kõrval.

Säga uudistamas

Pärast pausi läks meie klass kalu uurima. Kõigepealt
uurisime me esimest ruumi akvaariumitega. Selles
ruumis meeldis mulle väga üks suur säga, kes oli
pandud põranda alla akvaariumisse. Teises ruumis oli
üks angerjas, kes oli 30 aastane! Tavalised angerjad
elavad kõige rohkem viieteistkümne aastaseks! Lisaks
oli seal üks mossitav printsess ja tema teener, kes
akvaariumi puhastas, pärast tuli meil test kalade kohta
keda nägime. Päev lõppes interaktiivseid mänge kalade
teemal mängides.
Õppekäigu toimumist toetas Keskkonna Investeeringute
Keskus
Anti Tohva
Puhkepaus järve kaldal

5.a klassi õpilane

Matkasellid looduses
26. septembril käisid 8.a klassi õpilased õppekäigul
Luutsniku Looduskoolis. Veetsime terve päeva looduses
ja õppisime, kuidas iseseisvalt looduses hakkama saada.
Esmalt saime teada, kuidas looduslikult vett filtreerida
ja proovisime oja vett joogikõlblikuks teha. Mõnel
rühmal oli vesi peale filtreerimist veel mustem või
kollakam ja sellest tulenevalt ka söe või liiva maitsega,
aga üldiselt saime hakkama ja vesi maitses hästi.

mase 30 minutiga valmis saada, aga vähemalt sai
tehtud. Selgus ka, mis on kellelegi oluline, nt üks
rühm leidis, et onnis peab kindlasti olema hari, teine
rühm ehitas onni nagi ja kolmas alustas onni ehitamist
hoopis põrandast. Lõpuks said onnid nii uhked, et
olekski võinud neisse ööbima jääda, kahju oli lahkuda.

Viimaseks ülesandeks oli tule tegemine tulepulkadega.
Mõnele meist oli see tuttav, aga teistele jällegi uus ja
Järgmiseks oli vaja käepärastest vahenditest endale huvitav kogemus. Enamus said hakkama, samas paar
ööseks peavari ehitada. See oli kõige lahedam õpilast tundisid, et ei saaks looduses iseseisvalt tuld
ülesanne. Kõigepealt oli vaja ideed, milline onn peaks süüdatud ja jääksid hätta.
olema ja seejärel tuli vajalikke materjale otsida. Selline Väljasõit oli väga tore ja soovitame seda õppekäiku ka
tegevus arendas hästi palju koostööoskust ja aja teistele klassidele.
planeerimist. Tõdesime, et igaühel polegi nii lihtne kohe 8a klassi õpilased ja klassijuhataja Deivi Pundonen
heale ideele tulla, nt ühel rühmal õnnestus onn alles
vii-
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Euroopa keeltepäeva tähistamine
26. septembril tähistab
kogu
Euroopa
keeltepäeva, mis peaks kõiki
inimesi innustama õppima rohkem võõrkeeli.
Põlva Koolis laienes sel
päeval keeleõpe lausa
maailma keeltele.
Võõrkeeleõpetajad võtsid vastu väljakutse õpetada oma
tundides teisi keeli, mida nad tavaliselt ei õpeta. Nii oli
õpilastel võimalus õppida itaalia, hispaania, portugali,
vene, rootsi, ukraina ja isegi hiina keelt. Teiste
keelte õppimine võeti õpilaste poolt hästi vastu. Mõned
arvamused:
6.klass:
* Mulle meeldis, oli lõbus ja seda võiks veel teha.
Ma õppisin ühe sõna ja see oli roosa.
* Ma sain teada, et vene keeles on väga palju tähti.
7.klass:
* Keeltepäeval teiste keelt õpetamine on minu arust
väga hea mõte. Saksa ja vene keele vahel valimine oli
päris raske. Oleksin tahtnud mõlemat õppida. Valisin
saksa keele ja sain nüüd saksa keele tunnis vene keelt
õppida. Mõlemad keeled on väga huvitavad ja mulle
meeldis see tund.

* Jah keeltepäevale! Lõbus on teada saada teistest
kultuuridest.
8.klass:
* Minu arvates oli tore, et saime vahelduseks mingit
muud keelt õppida.
* Mulle meeldis kõige rohkem värve ja numbreid
õppida. Väga põnev!
9.klass:
* Põnev oli teist keelt õppida. Mulle väga meeldis.
Euroopa keeltepäeva tasub küll tähistada koolis.
* Hea idee. Tekitab mitmekesisust
võimaluse midagi uut õppida.

ning

annab

Aitäh kõigile õpetajatele, kes oma kallist tunniaega
teistele keeltele pühendasid ja sellega koolielu
rikastasid!
Täname ka Haridus- ja Teadusministeeriumi ning
Rootsi
Suursaatkonda
Eestis
infomaterjalidega
toetamise eest!
Kaire Hakk
inglise keele õpetaja
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Jalgpallivõistlused
18. septembril toimusid Lootospargi kunstmuru väljakul
Põlva maakonna koolidevahelised jalgpallivõistlused
6.-9. klassi tüdrukutele. Põlva Koolist osales kaks
võistkonda, kes saavutasid II ja III koha. II koha
saavutanud võistkonnas mängisid: Maara Parhomenko,
Veronica Järv, Triinu Ahvenainen, Andra Madisson,
Crislin Kuklase, Mae Lillo, Mohana Lepp.

III koha saavutanud võiskonda kuulusid: HannaLisete Sellis, Liisi Kõrgemäe, Emily Vinne, Merit
Tigas, Luiisa Marleen Lepp, Katariina Podekrat,
Laura Rinne. Õpetaja Juta Saan.
Tüdrukud osalevad Vabariiklikul finaalvõistlusel, mis
toimub 2. oktoobril Valtus.

Liikumisnädal
Sammurekordi päev!
23. septembril toimus kehalise kasvatuse õpetajate
eestvedamisel sammurekordi päev.
Korraldamisel ja läbiviimisel oli abiks haridustehnoloog
Daily Tensing.
Sammurekordi päeval oli osalejaid 52 – nendest 37
1.-8. klassi õpilast ja 15 õpetajat/kooli töötajat.
Edastatud tulemuste põhjal oli 23. septembril keskmine
sammude arv 16 735 päevas. Kokku tegid osalejad
893 258 sammu!
Kõige rohkem samme tegi 4.d klassi õpilane Enriku
Lutsar, õpetajatest oli kõige tublim sammuja Raina
Uibo.

Kõigi osalejate vahel viidi läbi auhindade loosime ja
loosiõnn naeratas järgmisetele osalejatele:

Peapaela võitsid:

Koti võitsid:

Karel kets (4.b)

Revo Kripson (1.b)

Jarek Siim (7.e)

Jan Johan Mõtsar (2.d)

Enriko Lutsar (4.d)

Karl Kintsiraud (3.d)

Aveelia Kommer (4.d)

Nele-Liis Oimet (3.b)

Õpetaja Henri Sillaste

Õpetaja Eliis Vana

5.-9.klassi pallimängude päev
24.
septembril
toimus
liikumisnädala
raames
5.-9. klasside õpilaste pallimängude päev. 5. klassid
mängisid pushpalli Põlva linnastaadionil. 6. klassid panid
oma võimed proovile jalgpallimängus Lina tn staadionil.
7. klassid näitasid oma osavust, mängides võrkpalli
Põlva rannas. 8. klassid panid end proovile pesapallis.
9. klassid vallutasid aga Mammaste Tervisespordikeskuse disgolfirajad. Päevale pani punkti õpetajate
mitmevõistluse esimene voor - paadisõit Põlva järvel.
Päev oli sportlik, tegus ning rõõmurohke. Aitäh kehalise
kasvatuse õpetajatele ning kõigile osalistele!

Maratonijooks
25. septembril toimus üle Eestiline Maratonijooks. Põlva Kool jooksis maratoni kahe võistkonnaga.
2.-4. klassi õpilased jooksid Mammaste tee 1 koolimaja staadionil ajaga 2:33:37.

2.-4. klasside jooksjad
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2.-4. klassidest osalesid: Karoliine Mustimets, Luisa
Nõmmik, Laura Lepistu, Marielle Leesalu, Lauren Polli,
Kaisa Noormets, Miialii Rinne, Emili Kaskla, Liisa Viires,
Laura Meribel Tummeltau, Gertrud Kolsar, Birgit
Birnbaum, Karolin Möller, Katalina Masen, Ly Anette
Musting, Terle Varend, Loviisa Maria Koit, Kristin
Kanarik, Ode Elisabeth Elias, Kertu Lilian Oper,
Hanna-Liisa Paidre, Elisabet Podekrat, Liisa Avikson,
Moona Raudsepp, Kristelle Mangelsoo, Kadi-Liis Juhkam,
Andra Toots, Carolin Käo, Helena Hakk, Merilyn Laanjõe,
Liis Marii Vaher, Elis Heitur, Marleen Alve, Ketlin Kapp,
Nele- Liis Oimet, Raigo Kaar, Eerik Lutsar, Silver Oja,

Cevin Ojasaar, Karel Kets, Mihkel Padar, Karel
Mattias Kösler, Gabriel Haabma, Hendrik Tuul,
Kaspar Tühis, Virmo Vigel, Markus-Meelis Kokkmaa,
Henri Riba, Enriko Lutsar, Karlis Ilus, Mathias
Gregory Kõllamägi, Romet Vool, Karl-Erik Konts,
David Ojasaar, Oliver Järvela, Silver Järvela, Kris
Marten Külv, Martin Mäeots, Ott Nuuma, Bert-Jepe
Vähi, Karl Kintsiraud, Hans Kristian Pastak, Kristofer
Tootsman, Kenor Sillaste, Anton Jermohhin, Rico
Kipper, Egert Vaino, Ott-Oskar Kütt, Miikael Markus
Laine, Jakob Urman.
Kohtunikud Emily Vinne ja Merit Tigas.

5.-9. klassi õpilased jooksid linnastaadionil ja said ajaks 1:59:17.

5.-9. klasside jooksjad

5.-9.
klassidest
osalesid:
Stenver
Lannajärv,
Karl-Markus Kannel, Kevin Tühis, Kevin Pütt, Hendrik
Kink, Randel Matthias Lepp, Joosep Podekrat, Andreas
Paabut, Rasmus Mattias Mõttus, Armani Sults, Ardi
Hindrikson, Markos Käis, Egert Pärna, Raiko Ojamaa,
Indrek Nemvalts, Eliise Haabma, Andra Madisson, Liisi
Kõrgemäe, Maara Parhomenko, Anete Pavlov, Isabella

Rahvastepalli võistlused
Spordinädala raames toimus neljapäeval, 26. septembril
rahvastepalli võistlus 4. klassidele.
Tüdrukute tulemused:
I koht 4.a klass
II koht 4.d klass
III koht 4.b klass
Poiste tulemused:
I koht 4.c klass
II koht 4.d klass

III koht 4.b klass

Puusepp, Eleen Põvvat, Luiisa Marleen Lepp, Heti
Helena Hindrikson, Meribel Tuisk, Isadora Janett
Turba, Eliisa Villako, Laura-Marleen Zopp, Tuuli
Aksin, Loviisa-Ly Puri, Merili Nagel.
Kohtunikud Katarina Podekrat, Kertu Noormets ja
Laura Nemvalts
Põlva Kooli kehalise kasvatuse õpetajad.

Leht 8

Matkapäev
Meie klass matkas ümber järve. Alustasime oma koolimaja eest Lina tänavalt. Eleri luges telefoni abil meie
samme.
Ilm oli ilus, kuid pisut jahe. Oma teel nägime jäätmejaama ja veepuhastusseadmeid. Peagi jõudsime järve
äärde. Järvepind oli sile nagu peegel. Jälgisime sillal,
kuidas vesi langes tammist pahinal alla. See oli põnev.
Teel kohtusime matkajatega teistest klassidest.
Õpetaja andis meile luubid ning uurisime sipelgapesa.
Nägime ainult ühte sipelgat. Teised olid juba külma eest
pessa peitu pugenud. Luubiga oli huvitav ka kividelt
sammalt uurida.

Siis pidime otsima loodusest erinevate omadustega
objekte ning neid töölehele kinnitama. See oli vahva
tegevus. Kõige raskem oli leida midagi ümmargust
ja midagi karedat.
Oma teel uurisime veel, missugune taim on puhmas.
Siis jõudsime randa. Seal oli juba 2.b klass. Meile
meeldis karusselliga keerutada.
Lõpuks kõndisime üle teise silla ning nägime järve
teiselt poolt. Lõunasöögiks jõudsime kooli tagasi.
Eleri telefon näitas 7 263 sammu.
See oli tore päev.

Matkapäeval tegid koostööd 3.a, 9.f ja 6.e klassid.
Me matkasime Himmaste külla ja käisime Jakob Hurda sünnitalus.

LIIGUME TERVISEKS!

2.a klassi ühistöö
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