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Oleme veebis!

Edukat uut õppeaastat!

www.polvakool.ee
www.facebook.com/polvakool

2022/23 õppeaasta 1. septembril alustas oma kooliteed
Põlva Koolis 64 õpilast.

Kokku õpib sel õppeaastal Põlva Koolis 838 õpilast.
Rõõmsat ja teadmisterohket kooliaastat kõigile!

Aasta kolleeg 2021/22 õa
Põlva Kooli Aasta Kolleeg 2021/22 on Kesk 25
õppehoone administraator Merike Vahtra.
Palju õnne!

Trimestrite ajad 2022/2023. õa
I trimester: 01. september kuni 25. november 2022
II trimester: 28. november 2022 kuni 10. märts 2023
III trimester: 13. märts kuni 14. juuni 2023

Vaheajad 2022/2023. õa
I vaheaeg 24.–30. oktoober 2022
II vaheaeg 22. detsember 2022 – 8. jaanuar 2023
III vaheaeg 27. veebruar – 5. märts 2023
IV vaheaeg 24.–30. aprill 2023
V vaheaeg (v.a. lõpuklassid) 15. juuni – 31. august 2023.

Leht 2

Uued tuuled õpilasesinduses
Käes on septembrikuu ning hoo on sisse
ettevalmistused uue õpilasesinduse valimiseks.

saanud

ka

12. septembril toimus õpilasesinduse infotund, mis oli suunatud
meie kooli 5.-9. klassidele, kes tunnevad huvi õpilasesindusse
kandideerimise vastu. Infotunni viisid läbi eelmise õppeaasta
õpilasesinduse
liikmed,
kes
andsid
põhjaliku
ülevaate
õpilas-esinduse tööst koolis ning vastasid meeleldi kõigile
küsimustele seoses õpilasesindusse kandideerimisega. Lisaks
jagati palju väärtuslikke kogemusi ja nõuandeid, mida uus
kandideerija teadma peaks.
13. septembril algas avalduste esitamise periood. Kokku
laekus avaldusi 19 ning ajavahemikul 21.-30.09 saavad kõik
kandideerijad
teha
endale
valimisreklaami.
Ülekoolilised
õpilasesinduse valimised toimuvad 30. septembrist kuni
3. oktoobrini.

 5.-9. klass hääletab stuudiumis „registreeri“ alt 30.0903.10.2022

 1.-4. klass sedelipõhine hääletus, 3. oktoobril Koolimaja tee 1
ja asenduspindadel.

 Valimised on salajased ja igal õpilasel on ÜKS hääl. Valima on
oodatud kõik õpilased!
Kui oma lemmiku poolt on hääletatud, siis alates sellest
õppeaastat ootab huvijuht Hanna-Grete kõiki 5.-9. klassi noori
kolmapäeviti ja neljapäeviti peale 4. tundi aulasse tantsima.
Liikumine on terviseks, seega tule ise, võta sõber ka kaasa ja
tantsime nii nagu homset poleks!
Hanna-Grete Rüütli
huvijuht

Tartu Observatooriumi teadlased Põlva Koolis
Kohe kooliaasta meeleolukaks sissejuhatuseks toimus
29. augustil Koolimaja tee 1 õpetajakoolitus, mille
üldteemaks oli „Kosmos“. Ilmaruumi ja Maa saladusi
jagasid meiega. Töö toimus neljas rühmas. Igal
teadlasel oli oma teema.

morse tõlkimisel. Samas saime arutleda ka filosoofilisematel teemadel: kas väljaspool Maad võib olla elu ja
mis kujul see võiks olla? Mõnegi kuulaja optimistlik
lootus kohata metsateel sõbralikku rohelist mehikest
kippus teaduslike väidete ees murenema.

Saime teada palju uut kliimamuutuste kohta. Selgus,
et jää sulamine poolustelt ei mõjuta ookeanide
veetaset üldse nii katastroofiliselt, kui sellest varem
on räägitud. Aga kliima soojenemine siiski aeglaselt
toimub ja siin on põhjuseks looduslikud protsessid,
mida mõjutab ka inimtegevus.

Päeva lõpetuseks tutvustas oma huvitavat tööd
meie kooli lapsevanem ja teadlane Erko Jakobson,
kes on põhjalikult tegelenud Arktika teemadega ja
osalenud
kolmel
ekspeditsioonil
sellesse
karmi
piirkonda. Saime kuulda nii mõndagi teadlase elu
rõõmudest ja muredest. Mure on ikka vana tuttav:
ebakindel rahastus ja toimetulek projektist projektini.
Lõpuks tegime kokkuvõtte, panime kirja kõik ideed,
mis tekkisid seoses kosmosega. Nüüd oleks üsna kerge
ette valmistada koolis üks vahva kosmiline nädal,
millesse oleksid kaasatud kõik õppeained ja õpetajad.
Täname füüsika õpetaja Jaak Keppi, kelle isiklikud
tutvused aitasid nii haarava projekti Põlva Kooli
õpetajateni tuua.

Meile tutvustati ka erineval eesmärgil loodud kaardirakendusi. Sealt võib infot leida näiteks selle kohta,
kuidas muutub süsiniku eraldumine aastaaegade
lõikes. Mõndagi kaarti nähes tekkis õpetajatel
ideid nende võimaluste kasutamiseks õpilaste uurimistöödes.
Kuu tundub meile olevat päris tuttav taevakeha.
Ometi räägiti töötoas ka sellest palju uut. Tõenäoliselt
võib esimene inimasula väljaspool Maad tekkida
just Kuu pinnale. Teadlased panid proovile osalejate
oskusi skeemide lugemisel, labürindi läbimisel ja

Maia Punak
eesti keele ja ajaloo aineühenduse juht
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Unicorn Squadi suvepäevad Viimsis
Neli aastat tagasi Taavi Kotka ja tema
abikaasa Kerstin Kotka poolt asutatud
tüdrukute tehnoloogiaring HK Unicorn Squad
on liikumine, millest võtab osa ligi 2000
neidu üle Eesti. Juuni lõpus kogunes üle 400
tüdruku Viimsi kooli, kus peeti maha kolmepäevane suvelaager. Laagris osalesid ka
Põlva Kooli õpilased õpetaja Ruth Raudsepa
eestvedamisel.
Suvelaagri päevad olid sisustatud töötubadega, kus teemadeks olid inseneeria,
programmeerimine, robootika, füüsika ja
meeskonnatöö.

Õhtune programm oli täis mitmekülgset meelelahutust – koos tehti
pikem matk Viimsi poolsaarel,
nauditi
diskot
ning
üllatuskülalisena astus tüdrukute ette
Karl-Erik Taukar koos bändiga.
Viimasel päeval oli osalejatel
võimalik kohtuda „Rakett 69“
saatejuhi ja teadlase Aigar Vaiguga
ning eelmise Eesti presidendi
Kersti Kaljulaidiga.
Aitäh, Kersti Kaljulaid ja
Taavi Kotka!

Ootame kohtumist Unicorn Squadi
patrooni Kersti Kaljulaidiga

Eeltöö muna turvaliseks
kukutamiseks

Silla ehitus

Põlva Kooli Unicorn Squadi rühm
ootab korraldusi

Koera jootmine, kui plaanid reisile
minna

Teadusteatri katsed

Peaaegu trammipeatuses

Foto töötlus

Eeltöö vesiratta tööle panekuks

Liikumine teeb tervisele head

Tagasi Põlvasse...........................rongiga :)

Oleme ärasõiduks valmis
Ruth Raudsepp
Unicorn Squadi juhendaja
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Aktiivne õpiränne Alicantes

Kuna soovisin aktiivselt puhata ja samas ka midagi uut
kogeda ja õppida, valisin koolituse „Outdoor recreation,
fitness and Nature for a Healthy lifestyle“. Olgu juba
alustuseks öeldud, et jäin valitud õpirändega väga
rahule.
Lendu Hispaania suunas alustasin 30. juunil. Kõigepealt
külastasin Valenciat, Hispaania suuruselt kolmandat
linna, millest jäi meelde vanalinn ja selle kirikute ja
katedraalide rohkus, põhjavaksal, ajalooline turuhoone,
uhkete rõdudega hooned ja keraamikamuuseum. Muljet
avaldas futuristlik kunsti- ja teaduslinnak, kus olid
kultuuripalee
koos
ooperimajaga,
panoraamkino,
planetaarium ja okeanaarium.
Valenciast sõitsin rongiga Alicantesse, mis on rohkem
kui 337 000 elanikuga linn Hispaania kaguosas Vahemere ääres. Pühapäeval saime põgusalt tuttavaks
kursuslastega - inglise keele, loodusainete ja kehalise
kasvatuse õpetajatega, kellest 5 olid Itaaliast, 2 Horvaatiast, Slovakkiast, Ungarist ja Soomest ning 1 õpetaja
Saksamaalt ja Eestist. Igal päeval oli programmis erinev
aktiivne tegevus, mille motoks, näiteks „Let’s enjoy the
sea!“, „Let’s get fit!“, „Let’s get wet“!
Hommikud algasid tervisliku hommikusöögiga. Esimesel
päeval tutvustasime oma koole ja projekte, millele
järgnes workshop pilotamängu kinda valmistamise
kohta. Kui kindad valmis ja reeglitega tutvutud,
hakkasime seda võrkpallilaadset pilotamängu proovima,
kuid 30-kraadise palavusega kaua ei jaksanud.
Pärastlõunal käisime giid Mariaga 3,5- tunnisel linnatuuril. Kuulsime palju huvitavat Alicante ajaloo ja
tänapäeva kohta, käisime ka Santa Barbara mäel ja
kindluses, kust avaneb imeline vaade kogu lahele.

Järgmisel päeval toimus esimene väljakutse ehk
suppamine. Sain väljakutsega hakkama, ehkki
väikeste viperustega. Teisel päeval tõusime Serra
Grossa mäele. Uurisime Serra Grossa floorat, mis on
meie omast muidugi täiest erinev. Matkamise
ajal kasutasime erinevaid äppe. Vaated Vahemerele
olid maalilised. Ühel hommikul tegime pargis
ringtreeningut, seejärel sõitsime Tabarca saarele,
mis asub Alicantest tunniajase laevasõidu kaugusel.
Tabarca on Valencia provintsi ainus asustatud saar,
mida ümbritsevad veed
on merekaitsealaks.
Lõunasöögiks sõime hiigelsuurel pannil valmistatud
rahvusrooga paella’t.

Viimasel päeval matkasime 4 tundi piki rannajoont,
ujusime ja snorgeldasime. Hiljem einestasime
restoranis, kus saime kätte tunnistused.
Õhtusel ajal jalutasin linnas, käisin rannas, suhtlesin
teiste kursuslastega ja nautisin linnamelu. Eriti
meeldis jalutada piki rannapromenaadi, mis koosnes
6 miljonist plaadikesest. Kitsad jalakäijate tänavad
täitusid õhtusöögi ajaks nagu võluväel laudadega.
Kella 10-11 ajal polnud lihtne tühja lauda leida.
Südaööks lõpetasid köögid töö ja ka lauad-toolid
pandi kiirelt kokku, aga ranna ääres pubides kestsid
peod hommikuni.

Õpiränne toimus tänu Erasmus+ KA1 toetusele.
Rael Anijalg
inglise ja saksa keele õpetaja
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Külalislahkel Kreetal kreeka keelt, ajalugu ja
kultuuri studeerimas
Suvisel koolivaheajal juuli lõpunädalal osalesin Kreeta
saarel koolitusel, mis käsitles kreeka keelt, kultuuri ja
ajalugu. Reis sai teoks tänu Põlva Kooli Erasmus+ KA1
projektile „Õppeprotsesside täiendamine lõimimisega
erinevatel tasanditel”.
Õppepäevad toimusid pealinnas Heraklionis elukestva õppe
keskuses „Oroklirosi“ kui ka väljapoolt linna Knossose
palee kompleksis, Myrtia ja Panasos`i külades. Koolituste
peakorraldajaks oli elukestva õppe keskus „Oloklirosi“,
mis pakub nii õpilastele kui ka õpetajatele erinevaid
täiendõppe võimalusi.
Üheks minu juhendajaks oli Nikos Sopasis, kes oli
hariduselt kreeka keele filoloog ja ka ajalooõpetaja, kes
andis ülevaate Kreeka ajaloost oma power-point esitluse
kaudu. Lisaks tutvustas ta infotehnoloogilisi vahendeid ja
võimalusi ajalooõppes ning tundides nt. genially kasutusvõimalusi. Neid kasutusvõimalusi sain ka ise järgi
proovida. Ühtlasi sain täiendada oma kreeka keele algtaset
ja korrata üle varemalt õpitut.

Järgmisel päeval toimus väljasõit Myrtia külla,
kus asus Nikos Kazantzakise muuseum, selle
külastamine ja samuti töötuba. Nikos Kazantzakis
oli Kreeka kirjanik, kes sündis Kreeta saarel. Teda
on peetud Kreeka moodsa kirjanduse isaks, keda
nimetati üheksal korral Nobeli kirjandusauhinna
kandidaadiks.
Kazantzakise
romaanide
hulka
kuuluvad näiteks „Kreeklane Zorbas“, „Kapten
Michalis“, „Kristuse viimane kiusatus“. Muuseumis
viidi läbi osalenutele töötuba, mille käigus tuli
koostada tunni plaan Kazantzakise filmi põhjal, mida
eelnevalt vaadati.
Viimasel päeval sõitsin koos kaaslastega Panasosi
külla, kus jalutasime väga vana oliivipuu alla.
Kohapeal olles tuli end kujutleda oliivipuuna ja
mõelda välja endast lugu ning palve puule. Samas
jagas juhendaja ka koolituse tunnistused.

Tutvusin kohapealse Kreeta saare elulaadi ja kultuuriga. Näidati ja tutvustati
kahte
töökoda,
kus
valmistati
kohapeal
meeste
saapaid
ning
kreeta meeste rõivaid.
Ühel päeval toimus väljasõit Knossose paleekompleksi.
Kursuse teine juhendaja Eleni Poulla viis läbi samas arutelu
ühe kuulsama fresko kohta, mis kujutas mehi härjast üle
hüppamas. Hiljem külastasin iseseisvalt Heraklionis asuvat
arheoloogia muuseumi, mis pakkus mulle põnevat avastamisrõõmu, eriti paelusid mind originaalfreskod Knossose
paleest.

Koolitusega jäin igati rahule vaatamata sekeldustele
oma pagasiga. Sain hea ja põhjaliku ülevaate Kreeka
ajaloost, kultuurist ja algtasemel keelest. Äärmiselt
meeldis ja üllatas kreetalaste külalislahkus, millest
sain osa. Soovitan koolitust teistelegi, kes Kreeka
ajaloo, kultuuri ja keele vastu huvi tunnevad.

Mait Kuusik
ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja
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Erasmus+ projektikohtumine Saksamaal, Stralsundis

10 Põlva Kooli õpilast ja 2 õpetajat osalesid
05.09-09.10.22 Erasmus+ projekti “Living for tomorrow”
kohtumisel Saksamaal, Stralsundis. Võõrustavaks kooliks
oli Integriete Gesamtschule “Grünthal” Hansestadt
Stralsund. Kohal olid ka partnerkooli õpilased Prantsusmaalt.
Alustasime
oma
teekonda
Tartust
pühapäeval
4. septembril kell 10.00. Kohale jõudes ootasid meie
kooli õpilasi nende uued sõbrad koos nende vanematega.
5. septembril toimus tutvumine kooliga ja teiste
õpilastega, kes osalesid Erasmuse programmis ning
meile pakuti perede poolt valmistatud Saksa toite. Päev
lõppes uurides Stralsundi vanalinna, kus õpilased
osalesid rõõmuga fotojahis. See meeldiv tegevus oli
korraldatud nii, et õpilased saaksid tutvuda vanalinnaga
ning selle vaatamisväärsustega.
6. septembril said kõik õpilased näidata oma sportlikke
oskusi ja võimeid nii jooksus, akrobaatikas, meeskonna
mängudes kui ka bowlingus.
7. septembri hommik algas kohe tantsuga. Õpilased
õppisid ära flash mobi tantsu ja kokkasid saksa lõunat.
Siis võtsid kõik suuna Stralsundi loomaaia poole, kus
loomaaia direktor tegi meile isiklikult loomaaia tuuri.
8. septembril andis meile kohalik keemia õpetaja tunni
vee puhtusest ja kvaliteedist, kus õpilased said ise oma
käed külge panna põnevates katsetes. Siis külastasime
ookeani muuseumit Ozeanum, kus õpilased täitsid oma
sõpradega koos töölehti, samas avastades ookeanide
võlu. Pärast seda sai iga projektis osaleja veeta
ülejäänud päeva koos oma sõbra ja tema perega,
tehes ükskõik mida.
9. septembril tantsisid meie õpilased Stralsundi IGS
Günther hall koolile flash mobi, kus osalesid nii
prantslased, sakslase, kui ka eestlased. Tantsuhooga Nädal möödus meeleolukalt ja osavõtjatel on palju
liitus ka palju kooli enda õpilasi. Seejärel tehti reisi toredat, mida meenutada.
Hele Jakobson 8.b klassi õpilane ja
kokkuvõte ja lapsed suundusid koju asju pakkima.
Kristiin Piirsalu 8.a klassi õpilane
Rongijaamas oli näha nii mõndagi pisarat, sest
möödunud aja jooksul olid kõik väga lähedaseks saanud.
Õhtuks jõudsime Berliini, kus veetsime öö.
10. septembril alustasime tagasisõitu oma armsa
kodulinna Põlva poole. Põlvasse jõudsime umbes kell
16.00, väga väsinutena.
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Õppekäik Euroopa Parlamenti

Põlva Kooli 9.a ja 9.c klassi õpilased käisid
4.-10. septembril õppekäigul Brüsselis. Reis kulges
Põlvast vahepeatustega nii Eestis, Lätis, Leedus kui
Poolas. Poolas ööbiti Poznanis hotellis Gromada. Teine
päev, 5. september oli samuti pikk sõitmise päev,
kuid selle tegi põnevaks giid Veronika Varep. Pidime läbi
sõitma 1000 km vahepeatustega Poolas ja Saksamaal,
et jõuda Belgia pealinna Brüsselisse, kus ööbiti 2 ööd
noortehostelis Jacques Brel.
Kolmandal päeval külastasime Euroopa Parlamenti.
Parlamendis
võttis
meid
vastu
Euroopa
Liidu
sekretariaadi nõunik Marion Loonela, kes tutvustas
meile Euroopa Parlamendi tööd, üheskoos külastasime
parlamendi
istungite
saali.
Seejärel
kohtusime
Euroopa Parlamendi liikme Riho Terrasega, kes
tutvustas lähemalt oma tööd Parlamendis ja kuidas
temast sai eurosaadik. Samuti oli meil vestlus sõjast ja
majandusprobleemidest.
Pärast Parlamendi külastust suundusime linnasüdamesse, kus tutvusime Brüsseli pargiga, Kuningalossiga,
Pissiva poisiga, Suure turuväljakuga, Raekoja ja
Rue Neuvega. Kui vaatamisväärtused oli vaadeldud,
oli meil vaba aeg, kus saime soetada endale suveniire ja
maiustusi.
Neljandal päeval külastasime Euroopa ühte suuremat
ehitiste miniatuursete koopiate parki Mini-Euroopat, kus
on mõõtkavas 1:25 üle 350 ehitise üle 80 Euroopa Liidus
asuvast asulast. Mini-Euroopa asub Belgia pealinna
Brüsseli põhjaosas, park avati 1989.aastal. Mini-Euroopa
territoorium on 24 000 m2 . Parki külastab aastas umbes
300 000 turisti. Mini-Euroopa teeb eriliseks maakettide
suur täpsus ja kõrge kvaliteet. Järgnes 750 km pikkune
Saksamaa pealinna Berliini. Sinna jäime kaheks ööks.

Viiendal päeval tutvusime Berliiniga. Ekskursioon oli
meil bussiga ja jalgsi läbi Ida- ja Lääne-Berliini. Pärast
Riigipäevahoonega tutvumist suundusime Brandenburgi
Väravaid vaatlema ja sealt edasi läksime Keiser
Wilhelmi Memoriaalkirikusse. Järgmisena sõitsime
bussiga läbi Kurfürstendammi endise Berliini müüri
juurde. Berliini müür poolitas üle 28 aasta Saksamaa
pealinna kaheks. Aastatel 1961-1989 olid idapoolne
ehk Nõukogude Liidu Saksa Demokraatlik Vabariik ja
läänepoolne Saksa Liitvabariik.
Bussi akendest imetlesime ka Bellevue Lossi ja Võidusammast, Potsdami platsi, Unter Den Lindenit, Punast
raekoda, Teletorni, Neptuni purskkaevu. Kui ringkäik oli
lõpule jõudnud ,oli meil vaba aeg Alexanderplatzil, kus
oli riide- ja jalanõupoode kui ka kohvikuid.
Kuuendal päeval sõitsime Berliinist 50 km kaugusel
asuvasse Euroopa suurimasse Troopilisse Paradiisi.
Külastasimegi kunagisse tsepeliiniangaari ehitatud
keskust, mis mahutab 50 000 puu ja põõsaga vihmametsa, eksootilise laguuni, päris ehtsa liivaranna, 27
meetri kõrguste toruliumägedega veelõbustuspargi,
spaa jpm. Pärast troopika keskuse külastust oli
meil vaja sõita 600 km, et jõuda Sakasamaalt Poola.
Ööbisime poola pealinnas Varssavis hotellis HIT.
Seitsmes päev, 10. september oli meil kojusõidupäev.
Sõita oli vaja 1000 km, mis viis koju läbi Poola, Leedu
ja Läti. Põlvasse jõudsime alles hilisõhtul.
Imelise reisi eest täname ABZ Reisid OÜ-d, oma imelist
giidi Veronika Varepit ja meie bussijuhte Indrekut ja
Kaimarit. Loomulikult oleme tänulikud teile, 9.a ja 9.c
klassijuhatajad Jaak Kepp ja Maarika Asi-Lang.
Merlis Musting
9.a klassi õpilane
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Lugeda on mõnus!
8. september on kuulutatud
UNESCO
rahvusvaheliseks
kirjaoskuse päevaks. Selle
tähistamiseks algatati Soomes 2019. aastal lugemist
propageeriv
aktsioon
„Lugemistund“.
Raamatukogude aastal võttis Eesti
Soomest eeskuju ja üleriigiliselt korraldati lugemise
aktsioon. Ettevõtmise eesmärgiks oli kutsuda inimesi
üles
lugemiseks
aega
võtma ning populariseerida
lugemist laste ja noorte
hulgas.
Septembrikuu teisel nädalal toimusid lugemistunnid ka
Põlva Koolis. Kesk tn 25 õppehoones viisid lugemistundi
läbi emakeele ja kirjanduse õpetajad. Kirjanduse tunnis
loeti nii vabalt valitut raamatut kui ka kohustuslikku
kirjandust.

Algklasside õpilased käisid
lugemistunnis
raamatukogus. Raamatukoguhoidja
Nijole Vananurm kõneles
4.d klassi õpilastele ilukirjanduse
erinevatest
žanritest ning tutvustas
põnevaid raamatuid.
4.c klassile luges klassiõpetaja Kristi Mäeots ette
Ilmar Tomuski raamatut
„Kriminaalsed
viineripirukad“.
Edasi
loevad
õpilased seda juba kodus.
Raamatukogu külastus oli
põnev ka 4.e klassi jaoks.
Nijole Vananurm tutvustas Odessas sündinud kirjanikku
Grigori Osterit ja tema raamatut „Õuduste kool“.
Õpilased alustasid raamatu lugemist lugemistunnis ja
jätkavad juba iseseisvalt kodus.
Häid lugemiselamusi!
Anne Ojaste
Põlva Kooli raamatukogu juhataja

Teatrietendus „Võti“
12. septembril tuli 1.-4. kl lastele külla Miksteater,
et anda kaks vahvat etendust „Võti“.
Etenduse lavastas Kristi Toots, kunstnik oli Maarja
Meeru ja muusikalise kujunduse tegi Ardo Ran Varres.
Aitäh näitlejatele Kaia Skoblov ja Kristo Toots, kes etendasid lavastuses lapselast ja vanaisa ning nende omavahelisi suhteid.
Diana Pehk
huvijuht

Leht 9

Teadusnädal koos Ahhaa Teaduskeskusega
Tänu Ahhaa Teaduskeskuse poolt korraldatud projektile „Ahhaa, teadus ratastel“ said
3.-4. kl, 5.e ja 6.f osa huvitavast ja tarkust
täis teadusnädalast. Nädala jooksul viidi
klassides läbi erinevaid keemia- ja teaduskatseid, mis tekitasid palju põnevust. 27.
septembril tuli külla Ahhaa Teadusteater
huvi tekitava esinemisega. Noored teadlased Makar ja Aro näitasid esinemise käigus
lastele efektseid keemiakatseid. 28. septembril oli võimalus kohtuda robootikateadlase Rennoga, kes rääkis oma igapäevatööst robotite maailmas.
Klassides tehtud keemiakatseid aitas ette
valmistada meie kooli keemialabori õpetaja
Inga. Aitäh 3.-4. kl ja 5.e, 6.f õpetajatele
teadusnädala põnevamaks muutmise eest!
Suur tänu Ahhaa Teaduskeskusele, kes
veeres ratastel üle Eesti!
Diana Pehk
huvijuht

