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4. klasside võistulugemise “Meri raamatulugudes” Põlvamaa eelvoorus tublilt esinenud
õpilasi:
5. oktoobril toimus Põlva Keskraamatukogus ülevabariigilise 4. klasside võistulugemise „Meri raamatulugudes“ Põlvamaa eelvoor.
Võistluse võitis Põlva Kooli 4.b klassi õpilane Marcus Adamson, juhendaja õpetaja Marely Kasemets. Teise koha
saavutas 4.c klassi õpilane Annaliisa Madisson, keda juhendas õpetaja Marju Lepasson. Tublilt esinesid veel
Luiisa Marleen Lepp (4.a klass), Henri Loeg (4.e klass) ja Mihkel Linnus (4.b klass), juhendajad olid vastavalt
õpetajad Maarika Asi-Lang, Imbi Vent ja Marely Kasemets. Aitäh Teile!
22.

oktoobril Tallinnas

toimuval võistluse finaalis

esindab

Põlvamaad Marcus

Adamson.

ettevõtlusnädalal aktiivselt osalenud õpilasi:
Põlva

Kooli

korraldatud

minifirma

"Puujuurikas"

Põlvamaa

ettevõtjate

liikmed

osalesid

kontaktmessil.

ettevõtlusnädala

Tooteks

kaasas

raames

Tindijuurika

nimelised pastapliiatsid. Tindijuurika nimelise pastapliiatsi autor on Markus Villako.
Kuna Markus osales eelmise õppeaasta kevadel Põlvamaa Arenduskeskuse poolt
korraldatud turismimeene konkursil, sai ta nüüd kutse osaleda nimetatud üritusel.
Kaasa kutsus Markus oma minifirma liikmed. Minifirmasse kuuluvad veel Annette
Vijar, Krister Suur ja Patrick Kurvits (kõik 7.a klassi õpilased). Esimeseks ostjaks
messil oli ettevõtlusminister Liisa Oviir!
Minifirma "Puujuurikas" juhendaja on õpetaja Kaia Tamm.
Edu ettevõtlikele noortele ja lennukaid ideid!

Eesti Koolispordi Liidu korraldatud valikorienteerumise võistlusel edukalt osalenud õpilasi:
30. septembril toimusid Põlvamaal Savernas Eesti Koolispordi Liidu korraldatud valikorienteerumise võistlused.
Põlva Kooli õpilaste paremad tulemused:
1.- 5. klasside poiste arvestuses - August Jakobson I koht,
Hendrik Bleive 4. koht;
6.-7. klasside poiste arvestuses - Samuel Kolsar III koht;
6.-7. klasside tüdrukute arvestuses - Evely Ostrov 4. koht;
8.-9. klasside arvestuses - Johanna Laanoja I koht, Anete
Saar II koht, Kairiin Märtson 4. koht.
Suurte koolide punktiarvestuses sai I koha Põlva Kool 293
punktiga Kärdla Põhikooli (279 punkti) ja Tartu Katoliku
Hariduskeskuse ees (276 punkti).

Leht 2

Põlvamaa koolide jalgpallivõistlusel edukalt osalenud õpilasi:
Septembri alguses korraldati teist korda üle-Eestilist spordinädalat, selle nädala raames toimus Põlva maakonna
koolides arvukalt liikumisharrastust edendavaid ettevõtmisi, sealhulgas korraldati ka jalgpallivõistlusi.
Põlvamaa parimad koolid jalgpallis selgitati välja 22. septembril Lootospargi staadionil, arvestust peeti viies
vanuseklassis. Vanuseklasside võitjaid ootavad eest Eesti Koolispordi Liidu finaalvõistlused, mis toimuvad
4.-19. oktoobril.
Põlva Kool oli kokku esindatud 10 võistkonnaga - 4 tüdrukute ja 6 poiste võistkonda.
Kuni 6. klasside tüdrukute vanuseklassis osales 5 kooli.
I koha saavutas Põlva Kooli II võistkond koosseisus Triinu Ahvenainen, Veronika Järv, Katariina Podekrat, Berit
Patrael, Karmel Juhkason, Andra Madisson, Maara Parhomenko, Merit Tigas, Chrislin Viilop. Õpetajad Juta Saan ja
Maret Puna.
II koha saavutas Põlva Kooli tüdrukute I võistkond. Võistkonnas mängisid Birgit Rammo, Keiti Kurrik, Ly Saarniit,
Crislin Kuklase, Liisi Kõrgemäe, Eeva Peršin, Kati Russka, Luisa Marleen Lepp. Õpetajad Juta Saan ja Maret Puna.
Kuni 6. klasside poiste võistkondasid osales 8.
I koha saavutas Põlva Kooli III võistkond, kus mängisid
Rasmus Matthias Mõttus, Richard Uibo, Karl Markus Tuul,
Ardi Hindrikson, Krister Põkk, Markus Leesalu, Devon Dein
Käo, Timo Rasmus Tammeorg, Johan Markus Härmits.
Õpetaja Aivar Haan.
II koha saavutas Põlva Kool I võistkond koosseisus Kevin
Tühis, Marl Markus Kannel, Indrek Nemvalts, Raiko
Ojamaa, Randel Matthias Lepp, Sten Pille, Hendrik Bleive,
Indrek Niinepuu, Henry Jõesalu. Õpetaja Aivar Haan.
VII koha saavutas Põlva Kool võistkond koosseisus Egert
Leo Pärna, Stenver Lannajärv, Sten Saar, Kevin Pütt, Paul
Sonberg, Kevin Konts, Joonas Vasslijev, Dravol
Paalmann, Roven Piho. Õpetaja Aivar Haan.

I koht — kuni 6. klasside poiste arvestuses

7.-9. klasside tüdrukute võistkondasid oli kokku 6.
Paremuse selgitamiseks mängiti omavahel läbi ning
võitjamedalid riputati kaela Põlva Kooli I võistkonnale.
Kaotusekibedust tundmata mängisid Karoli Villako, Laura
Noormets, Katariina Kinnunen, Getter Lepp, Kris-Ly Kannik,
Lorely Kõrvel, Maarja Kongi, Keitlyn Metsma. Õpetaja Ulvi
Musting.

I koht - 7.-9. klasside tüdrukute arvestuse

III koha saavutas Põlva Kooli II võistkond koosseisus Indra
Liz Nemvalts, Keiju Planken, Diana Limbak, Ita Lillo, Sandra
Haidak, Rebecca Kähr, Kätlin Vassil, Marianne Suur, Mari-Liis
Reemets. Õpetaja Ulvi Musting.

7.-9. klasside poiste turniiril lõi kaasa 9 võistkonda.
Võitis Põlva Kooli II võistkond koosseisus Rainer
Jüriöö, Kristo Pille, Sten Markus Meekler, Oliver Savi,
Markus Lina, Markus Villako, Kevin Keret Ojaste, Sten
Kirs. Õpetaja Valeri Zaltin.
II koha saavutas Põlva Kool I võistkond koosseisus
Raimond-Eric Jaanus, Kevin Klaus, Fred-Erik Kärblane,
Kris-Norman Lavrikov, Markus Meos,Mairo Tamm, Villu
Damon Pentsa. Õpetaja Valeri Zlatin
VI koha saavutas Põlva Kool III võistkond koosseisus
Kermo Saksing, Priit Luuk-Luuken, Robin Heinsoo,
Gregori Orti, Patric Kurvits, Kevin-Vladimir Soots,Stefan
-Ander Ploom, Hanno Käärik, Sten-Silver Tigas. Õpetaja
Valeri Zlatin.
I koht - 7.-9. klasside poiste arvestuse

Palju õnne kõigile võitjatele ja edu finaalvõistlustel!

Leht 3

Põlva Kooli esimene õpilasesindus valitud
6. ja 7. oktoobril 2016 toimusid Põlva Kooli õpilasesinduse
valimised.

Õpilasesindusse osutusid valituks järgmised
õpilased:

Esimene õpilasesinduse koosolek toimus 14. oktoobril.

Ees- ja perekonnanimi
Kristin Semm

KLASS
8. A

Päevakorras:

Kristin Pintson

9. C

Kris-Ly Kannik

9. A

Sten-Silver Tigas

7. C

Merit Lutsar
Greg-Mattias Murumets

8. A
9. B

Markus Meos

9. B

Kristin Kooskora

8. A

Kristin Käo

8. C

5. ÕE põhimääruse koostamine

Jürgen Koosapoeg

6. D

6. Jooksvad küsimused/info
järgmiseks korraks

Hanna Renata Kottise

9. A

Marten Hinn

5. C

Eliise Haabma

6. A

Sandra Pavlov

9. B

Priit Luuk-Luuken

7. C

1. Ülevaade ÕE valimistest ja
valmistulemustest
2. ÕE presidendi
presidendi valimine

ja

ase-

3. ÕE protokollija määramine
4. Kooli hoolekogusse
esindaja valimine

ÕE

Hetk enne häälte lugemist

Palju õnne õpilasesinduse liikmetele ja tegusat õppeaastat!

Muuseum tunnis
Septembri lõpus käsitlesid 5. klassi õpilased ajalooõpetuse
tunni raames teemat muuseumid, arhiivid, nende põhilised
eesmärgid ja tegevused. Õpilased said teada ka, mille
poolest erinevad muuseumid ja arhiivid üksteisest ning
milleks meile kõigile neid asutusi vaja on. Õpetajal aitasid
teemat omakorda käsitleda külalised Põlva Talurahvamuuseumist ja Eesti Maanteemuuseumist.
5.c klassile rääkis muuseumite ning arhiivide tööpõhimõtetest

ja

tegevusest

Põlva

Talurahvamuuseumi

pedagoog Marge Luude, kes lisaks temaatilisele töölehele
võttis tundi kaasa ka paar ehtsat museaali, mida õpilased

Vanaaja “tahvelarvuti” - foto autor Marge Luude

lähemalt uurida said. Ühele neist, nn vanaaja „tablekale“
ehk tahvlile jäädvustati kohapeal krihvliga tunnis osalenute
nimed.
5.a ja 5.b klassi üllatas külaskäiguga Eesti Maanteemuuseumi
juhataja Kadri Valner, kelle ülevaade muuseumite ja arhiivide
tööst Eestis aitas õpilastel mõista arhiivide ja muuseumite
tähtsust ning vajalikkust. Ka Maanteemuuseumi juhatajal oli
kaasas museaal – vana jalgrattalamp. Ühiselt arutati, miks
mõnest esemest saab muuseumi eksponaat ja mõnest mitte ning
miks muuseumid ei vaata ainult minevikku vaid hoiavad pilku
peal ka tänapäeval ning tulevikul.
Aitäh tundides käinud külalisõpetajatele Marge Luudele ja Kadri
Valnerile!
Jaana Aedmäe
ajalooõpetaja

Kadri Valner vana jalgrattalampi tutvustamas

Leht 4

Teadlaste öö
Teadlaste Öö on Baltikumi suurim teadusfestival, mille
peateemaks oli tänavu teadus ja ulme. Festival leidis aset
erinevates Eesti kohtades ning toimus see aasta 11. korda.
Kuuldes
toimuvast
üritusest,
otsustasime
meiegi,
9. klasside õpilased, sellest põnevast õhtust osa võtta.
Väljavalitud sihtkohtadeks olid A. Le Coq`i õlletehas,
tuumavarjend ning Tartu Maaülikooli hooned.
Reedel, 30. septembril kell 14 algas EDU keskuse parklast
meie teekond Tartusse. Tartusse jõudes läksime kõigepealt
A. Le Coq’i õlletehasesse, kus kahele grupile toimusid
vahetustega ekskursioonid. Õlletehases oli väga huvitav,
nägime kuidas valmistatakse, täidetakse ja pakendatakse
klaas- ja plastpudeleid. Nägime hiiglaslikke vaate, kus
hoitakse suurtes kogustes õlut ja kalja. Külastasime ka
õllemuuseumit, kus kuulsime palju A. Le Coq’i ajaloost
ning ka klaaspudelite ajaloost ning saime maitsta erinevaid
A. Le Coq’i karastusjooke. Hoone viimasel korrusel
asuvalt rõdult olid näha suured vaadid ning lisaks avanes
suurepärane vaade Tartu linnale. Kõik kes tahtsid, said
endale suveniirina kaasa võtta plastpudeli eluvormi.

Järgmine peatuspunkt oli Eesti Maaülikooli Tehnikaja Metsamaja. Hoonetes oli palju erinevaid töötube
ning huvitavaid näitusi. Tehnikamajas köitis poiste
tähelepanu kõige rohkem gaasi jõul liikuv bagi auto.
Paljud olid motiveeritud ka jalgrattast, mille
väntamiselt tekkis elekter ning selle tulemusel
hakkas kastis olev kaljapudel ülespoole liikuma
ning „elektri tootja“ sai selle preemiaks endale.
Tähelepanu köitis ka pasun, mis hakkas suure rõhu
peale häält tegema. Rõhu tekitamiseks tuli istuda
pingi peal ning suruda kõvasti ja kiiresti kahte
pedaali alla niikaua kui tooli all olev pasun
pasundama hakkas. Kõige rohkem meeldis meile
ilmselt tehnikamaja, sest seal oli palju huvitavat,
mis oli seotud füüsikaga.

Kell 18 oli meil aeg minna Tuumavarjend keskusesse.
Tegemist on paigaga, kus oli võimalik üle elada tuumasõjajärgne kriisiolukord. Tuumavarjend mahutab kokku 250
inimest, aga kriisiolukorras pidi sinna mahtuma kaks korda
rohkem inimesi ehk 500. Vanasti varjusid sinna enamasti
ettevõtjad, VIP-id jne. Nende jaoks oli seal algselt söökla,
aga hiljem tehti ka saun ja bassein. Ajaloost jutustas meile
giid ning külastuse tegi eriliseks närvikõdi tekitavad ruumid
ning põnevad ajastu eksponaadid.
Aeg möödus kiiresti ja oligi aeg kodupoole liikuma
hakata. Tagasi Põlvasse jõudsime orienteeruvalt kell
11 õhtul. Jäime sõiduga väga rahule ning kindlasti
võtame Teadlaste Ööst ka järgmisel aastal osa!
Liis Peddai 9.b klass
Ruben Pütt ja Lorely Kõrvel 9.a klass
Õpetaja Jaak Kepp

Leht 5

Õpetajate päev
5. oktoobril tähistati Põlva Koolis õpetajate päeva. Meie kooli kõige vanemad
ehk siis 9. klasside õpilased said sel päeval ennast proovile panna õpetaja
rollis. Tunde andsid nad 1.-4. klasside õpilastele.
Kõik noored õpetajad olid väga tublid ja said neile usaldatud ülesannete ilusti
hakkama. Loodame, et nii mõnigi neist kaalub tulevikus õpetaja ameti valimist.
Ülevaate õpetaja päeval toimunust annab fotostend, millega saad tutvuda siin.
Fotostendi valmimisele aitas kaasa Põlva Kooli haridustehnoloog Daily Tensing.

Toreda üllatuse olid 9. klasside õpilased valmistanud
ka õpetajatele. Õpetajate toas laual olid ahvatlevad
tordilõigud,

mis

kirjade

gluteenivabad...kõlab

järgi

nagu

olid

unustuste

kalori–
tort,

ja
aga

lähemal uurimisel selgus kahjuks tõsiasi, et süüa
need tordilõigud ei sünni. Elevust tekitasid nad
igatahes

ohtrasti

:)

Tordi

retseptiga

ja

“küpsetamisega” abistas 9. klasside õpilasi õpetaja
Anneli Kaasik.

Aitäh teile!

Tunnustati haridustöötajaid
7. oktoobril toimus Põlva valla korraldatud traditsiooniline

annete avaldumist ja arendamist. Ulvi on kõigile

tänuüritus haridustöötajatele, kuhu olid oodatud kõik

eeskujuks

Põlva

täiendamisega nii spordi- kui terviseteemadel, samuti

valla

munitsipaalkoolide

ja

-lasteaedade

ning

oma

aktiivse

ja

mõtestatud

enese-

huvikoolide töötajad. Sel aastal oli kohtumispaigaks

pedagoogikas ja andragoogikas.

Koolimaja tee 1 õppehoone aulas.

Ta on kohusetundlik ja pühendunud õpetaja, kes on

Osalejaid

oli

tervitama

tulnud

naabermaakonnast

aktiivne

koolielu

erinevates

valdkondades.

Lisaks

Võrumaalt segakoor Hilaro, juhendajaks Silja Otsar. Peale

klassijuhataja ja kehalise kasvatuse õpetaja tööle teeb

mitmekülgset muusikalist etteastet andsid Põlva valla-

ta tänuväärset ringijuhendaja tööd algklassiõpilastega,

vanem Georg Pelisaar ja abivallavanem Janika Usin üle

süstides neisse juba algklassides spordipisikut ning

tänavused Põlva valla hariduspreemiad.

pakkudes

Põlva valla hariduspreemia pälvisid Põlva Kooli klassi-

võistlustel.

õpetaja Ruth

juhendanud ka algklassilaste ujumiseõpetust.

Raudsepp

ja muusikaõpetaja

Ulvi

võimalusi

osaleda

Viimastel

aastatel

erinevatel
on

spordi-

ta

edukalt

Pern. Põlva valla aasta õpetaja 2016 preemia pälvis

Ulvi on õpetaja, kes tunneb siirast rõõmu õpilaste

Põlva Kooli kehalise kasvatuse õpetaja Ulvi Musting.

edusammudest.

Ulvi Musting on klassijuhataja ja kehalise kasvatuse

tõeline tugi ja lastevanematele mõistev nõustaja.

õpetajana noori innustav ja professionaalne, ta oskab

Kolleegina on ta alati rõõmsameelne, abivalmis ja

märgata ja arvestada õpilaste erisusi ning toetada nende

konstruktiivne.

Ruth Raudsepp

Ulvi Pern

Klassijuhatajana

on

ta

õpilastele

Palju õnne!

Ulvi Musting

Leht 6

“Mina ei kiusa mitte kedagi”
Tuntud muusikud on algatanud koolikiusamise vastase
kampaania „Ei kiusamisele“, mida koostöös Politsei- ja
Piirivalveametiga
üle

Eesti

ja

viivad

mille

vabatahtlikud

eesmärk

on

läbi

suhelda

koolides
noortega,

tekitada arutelu ning otsida lahendusi. Praeguseks on
kiusamisvastase
Helen

kampaania

Adamson

koos

algataja

teiste

ja

eestvedaja

vabatahtlikega

alates

2014. a aasta sügisest andnud Eestimaa koolides
üle 100 koolikiusamisevastase loengu, jõudes ca 9000
õpilaseni.
11.

oktoobril

õpilastel

oli

Põlva

Kooli

5.-9.

klasside

samuti võimalus osa saada loengusarjast

„Ei kiusamisele“. Põlva Koolis olid Helen Adamsoniga
kaasas veel Margus Vaher ja Andres Kasepuu.
Arutleti, mis on koolikiusamine, kuidas näeb olukorda
kiusatav ja kiusaja ning pealtvaataja. Räägiti oma
kogemustest

ja

sellest,

kuidas

need

sündmused

esinejate ülejäänud elu on mõjutanud. Lisaks loengule
esitasid Margus Vaher ja Helen Adamson ka mõned
laulud. Üheskoos vaadati Heleni loodud kiusamisvastast
muusikavideot

„Sing

It“.

Muusikud

panid

noortele

südamele, et kiusamisest rääkimine ei ole kaebamine see on enese ja teiste kaitsmine!
Lõpetuseks andsid kõik loengutel osalenud õpilased
kõva häälega lubaduse enam mitte kedagi kiusata.
Anname kõik oma

panuse mõnusa

koolikeskkonna

loomiseks, et kool oleks igaühe jaoks turvaline koht,
kuhu hommikul minnakse hea meelega.
Külasta ka “Ei kiusamisele” facebooki lehte
https://www.facebook.com/eikiusamisele/
Soovime muusikutele edaspidiseks jõudu!

Leht 7

“Põlva jookseb maratoni!”
Sellise hüüdlausega algas 11. oktoober kõikidele
Põlvamaa koolidele. Kell 12.00 anti Põlva linnastaadionil start teatemaratoni jooksule ka Põlva
Kooli

võistkonnale.

15

poisil

ja

15

tüdrukul

(7.-9. klasside õpilased) tuli teatejooksuna läbida
42 195 meetrit ehk 42 km ja 195 m. Vaatamata
kurnavalt

pikale

distantsile

suutsid

meie

kooli

visadust

ja

sportliku

ja

jahedale

kasvandikud
vaimu.

teineteist

toetades

suutsid

saavutada

suurepärase

ilmale,

näidata

tõelist

Rasketel

hetkedel

noored

jooksjad

tulemuse

ja

püstitasid

Põlva Kooli rekordi ajaga 2 tundi 4 minutit ja
38 sekundit!!! 2.04.38 !!!
Turgutava energiaampsu ja soojendava tee eest
lähevad erilised tänusõnad kooli söökla naiskonnale!

Klassiõhtu

Etluskonkurss

noortekeskuses

“Tahan Sulle öelda”

Noortekeskus on lahe koht!
Otsustasime
suvel
sündinud
sünnipäevi seal pidada.

laste

Kõigepealt koostasime kava ja tegime
plakati.
Noortekeskuses
sai
iga
sünnipäevalaps
kingiks
tassi
kõigi
meie
klassi
laste
nimedega.
Siis
mekkisime koos maitsvaid piduroogasid.
Agathe õpetas meile pulgakommimängu.
Marko juhatas, kuidas kasutada „vanaisa
vanu pükse“. Kõige lõbusam oli ikka
„Pikk nina“. Lõpuks saime ka niisama
mürgeldada. Kahjuks sai õhtu läbi.
Oleksime tahtnud seal veel kaua olla.
Gertrud Jänes ja Kristina Verev
3.c klassist

Põlva
kooli
raamatukogu
koostöös
emakeeleõpetajatega kutsub taas Põlvasse
etluskonkursile “TAHAN SULLE ÖELDA...”
22. oktoobril kell 10.00 ootame Põlva Kooli
aulasse
(Kesk
25)
osalejaid
kolmes
vanuseastmes:
4.-6. klassid
7.-9. klassid
10.-12. klassid
Täpsema
info
ürituse
toimumise
registreerimise kohta leiad siit.
KOHTUMISENI!

ja

Leht 8

Jäätmeteemaline rändnäitus
Jäätmete taaskasutamise teema avamiseks ja selle olulisuse
selgitamiseks lastele ja noortele valmis 2012. aastal jäätmete
taaskasutamise võimalusi tutvustav rändnäitus koolidele. Näitus
tutvustab liigiti kogutud jäätmete teekonda uue materjali või
tooteni. Vaadata saab näiteks klaaspudeli ja plekkpurgi toorikuid
ning

termotöödeldud

plastikuhelbeid,

graanuleid,

fiiberkiude,

plastikujäätmetest valmistatud materjali nimega plastrex.
10.-14. oktoobril oli Põlva Kooli Kesk tn 25 õpetajate tuba saginat
ja elu täis. Põhjuseks see, et õpetajate toas oli õpilastele ja
õpetajatele
rändnäitus.
tootealusest

uudistamiseks
Näitus
ja

koosnes

üles
15

pandud

jäätmeteemaline

informatiivsest

taaskasutusmaterjalist

stendist,

poekottidest.

10

Näitust

külastavad õpilased said oma teadmisi proovile panna töölehtede
täitmisega.
Kui juhtus, et keegi kuulis alles praegu sellest näitusest ja ta
tahaks ka väljapaneku oma silmaga üle vaadata, siis järgmisel
nädalal (17.-21. okt) on sama näitus kõigile huvilistele uudistamiseks üles pandud Põlva Kooli Koolimaja tee 1 õppehoones.
Näituse koostaja on Merle Kiviselg. Näituse valmimisele aitasid
kaasa

Keskkonnaministeerium,

Paberivabrik,

Humana

Estonia,

Eesti
OÜ

Pandipakend,
Rexest

Grupp,

Räpina
Bioneer,

O-I Production Estonia AS.
Põlva Kooli organiseeris selle rändnäituse õpetaja Urve Lehestik.
Aitäh!

