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Eesti Koolispordi Liidu valikorienteerumise võistlustel esinenud osalenud õpilasi:

29. septembril osalesid Põlva Kooli õpilased Tamsalus Eesti Koolispordi Liidu valikorienteerumise võistlustel.
Koolide üldarvestuses saavutasime II koha.
Individuaalses arvestuses saavutasid õpilased järgmised tulemused:
1.-5. klasside arvestuses
August Jakobson II koht
Tanel Laaneväli 13. koht
Ronald Johanson 15. koht
Reno Robin Rehemets 20. koht
Anti Tohva 23. koht
Romet Paatsi 24. koht
Karl Markus Kähr 25. koht
Hele Jakobson II koht
Luisa Nõmmik 23. koht
6.-7. klasside arvestuses
Kaspar Karolin 9. koht
Karoliina Kets 10. koht



8.-9. klasside arvestuses
Samuel Kolsar III koht
Martin Erik Maripuu 4. koht
Mattias Maidla 7. koht
Kerten Matto 17. koht
Mihkel Liivago 21. koht
Anete Saar III koht
Evely Ostrov 6. koht
Kristiin Kalle 8. koht

Õpetaja Toomas Kivend

Eesti Koolispordi Liidu jalgpalli meistriliiga võistlustel edukalt osalenud õpilasi:

Põlva Kooli 6.-9. klassi tüdrukute jalgpallivõistkond osales 5. oktoobril Viljandis Eesti Koolispordi Liidu jalgpalli
meistriliiga võistlustel. Meie võistkond saavutad finaalvõistluste kokkuvõttes tubli 6. koha ning parimaks
mängijaks valiti Rebecca Kähr.
Põlva Kooli võistkonnas mängisid: I ndra Liz Nemvalts, Keiju P lanken, Sandra Haidak, Rebecca Kähr,
Kätlin Vassil, Marianne Suur, Ita Lillo, Birgit Rammo, Ly Saarniit. Treener Kaido Kukli.



Maakondlikul sudokuvõistlusel edukalt osalenud õpilasi:

12. oktoobril toimus maakondlik Sudokuvõistlus
Orava Koolis. Põlva Kooli esindasid kaks võistkonda
ning meie kooli I võistkond saavutas III koha.
Põlva Kooli I võistkonda kuulusid: Rebeca Hiiesalu
(4.d klass), Mihkel Linnus (5.b klass), Laura-Lisett
Paidre (6.d klass), Merit Tigas (7.a klass), Triinu
Vijar (8.c klass), Marielle Suur (9.d klass).
Kiitus kõikidele osalejatele!

Proovi, kuidas saad sina hakkama sudoku lahendamisega? 
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Põlva Kooli õpilasesinduse valimised
28. ja 29. septembril 2017 toimusid Põlva Kooli
õpilasesinduse valimised.
Õpilasesinduse uue koosseisu esimene kokkusaamine toimus 2. oktoobril.
Päevakorras olid järgmised punktid:
1. Eesti Õpilasesinduste Liidu infotund
2. Ülevaade ÕE valimistest ja valmistulemustest
3. ÕE presidendi ja asepresidendi valimine
4. ÕE protokollija määramine
5. Kooli hoolekogusse ÕE esindaja valimine
6. Kooli tervisenõukogusse ÕE esinadaja valimine
7. Jooksvad küsimused/info järgmiseks korraks

Õpilasesindusse osutusid valituks järgmised õpilased:
Ees- ja perekonnanimi

KLASS

Merit Lutsar - president

9.a

Kristin Käo - asepresident

9.c

Anete Konks - esindaja kooli hoolekogus

9.c

Mailis Rebane - esindaja kooli tervisenõukogus

9.c

Marten Hinn - protokollija

6.c

Kermo Saksing

8.a

Eliise Haabma

7.b

Markus Villako

8.a

Laura Nemvalts

6.a

Kristin Kooskora

9.a

Patric Kurvits

8.a

Mari-Liis Reemets

9.d

Andero Viljus

7.d

Ken Martti Holberg

8.a

Marcus Adamson

5.b

Õpilasesinduse e-posti aadress: polvaoe@gmail.com

Esimene koosolek

Palju õnne õpilasesinduse liikmetele ja tegusat õppeaastat!
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Põlva valla õpilaste loovuse arengu konverents
26. septembril toimus Põlva kooli aulas tulevase Põlva valla
koolide loovuse arengu konverents. Esinejateks olid selle aasta
9. klasside õpilased, kellel on loovtöö tegemine ja edukas
kaitsmine juba selja taga ning publikuks olid valdavalt
8. klasside õpilased, kellel kogu see protsess on veel ees.
Konverentsi aitasid läbi viia Põlva Kooli 9. klassi õpilased
Merit Lutsar ja Kristin Semm, kes mõlemad lisaks konverentsi
modereerimisele tutvustasid ka oma loovtöid.
Konverentsi kava koostamisel oli arvestatud sellega, et oleks
nii uurimislikke kui ka praktilisi loovtöid. Lisaks ettekannetele
oli kooli aulasse välja pandud ka väike valik loovtöödeks
valminud esemeid.
Konveretsil astusid oma ettekannetega üles järgmised
õpilased:

 „Barokkstiilis

arhitektuur
Eestis
ja
18. sajandil“ (uurimistöö), Elisabeth Olesk

Venemaal

Konverentsi avas Põlva Kooli direktor Koit Nook

 „Diivanikatte vahetus“, Kaja Sasi ja Kristiin Uustalu,
Vastse-Kuuste Kool

 „Õed Schnellid“ (ise kirjutatud raamat), Katrin Kulberg
 „Tooli restaureerimine“, Joosep Keskküla ja Gabriel Villako
 „Naturaalsete kehakoorijate valmistamine“, Merit Lutsar ja
Isabel Brigita Rebane

 „Jõulupeo korraldamine koolis“, Anabell Tenno, Mooste
Mõisakool

 „Püsside

tehniline areng
Karl Friedrich Kollom

läbi

ajaloo“

(uurimistöö),

 „A Little Smile“ (omaloominguline laul), Johanna Laanoja
 Seade loole „Happy“ (muusikavideo), Kristin Semm
 „Surnumeri kui Iisraeli turismimagnet“ (uurimistöö), Diana

Johanna Laansoja omaloomingulist laulu esitamas

Limbak ja Vanessa Lodison

 „Jaapani koomiks ehk manga „Sõjastunud““, Johanna
Johanson ja Agnes Parik

 „Vana Kreeka mõõk XIPHOS“ (uurimistöö), Kevin Koosa
 „Vitraaž“ (omaloominguline kunstitöö), Arabella Aabrams
Kui ettekanded olid kuulatud, jagas oma tähelepanekuid
loovtöö teema valimise, koostamise, vormistamise ja muu
vajaliku kohta Põlva Kooli koordinaator Arvo Sarapuu.
Aitäh kõigile konverentsil esinenud ja osalenud õpilastele ja
õpetajatele!
Soovime 8. klasside õpilastele põnevaid ja loovaid hetki oma
töö koostamisel.

„Taaskasutatud lainepapist
nukumaja“ (Mia Kurvits)

Annabel Tenno räägib jõulupeo korraldamisest
Mooste Mõisakoolis

Kevin Koos tutvustamas
loovtööna valminud
Vana Kreeka mõõk XIPHOS

Leht 4

Koostöö Sventana Kooliga (Sventana Schule)
ja südantsoojendav näha seda, kuidas
Põlva Kool ja Sventana Kool Bornhövedis
õpetajad igal vahetunnil õpetajate
Põlva
maakonna
sõprusmaakonnas
tuppa kokku tulid, juttu ajasid, oma
Segebergis on alustamas koolidevahelist
laua taga tööga tegelesid ja seejärel
koostööd. Selgitamaks välja erinevaid
taas järgmisesse tundi kulgesid.
võimalusi selles valdkonnas ja tutvumaks
Justnimelt „kulgesid“, sest kogu
sõpruskooli
õpetajatega,
lendasime
atmosfäär koolis ja tundides näis
25. septembril Saksamaale.
vähemalt meile väga rahulik ja pealtMida me nägime ja mis meile muljet
näha stressivaba.
avaldas?
Lapsed tundusidki tundides üldjuhul
Sventana Kool on tavaline 1.-10. klassilirahulikud ja õppimisele häälestatud.
ne kool Saksamaal, kus töötab 34
Loomulikult paistis mõnes klassis
õpetajat ja õpib veidi üle 400 õpilase.
silma ka oma „Toots“, kuid samas oli
Õpilaskond on multikultuurne – koolis
ka abi ja tugi õpetajal käepärast
käib mitmetest eri rahvustest õpilasi.
võtta.
Näiteks
ühes
külastatud
Meie suureks üllatuseks kohtusime seal
7. klassi ajalootunnis oli lisaks õpetakoolis ka ühe 10. klassi õpilasega, kes
jale tunnis abistamas üks inimene,
rääkis meiega eesti keeles. Tüdruku ema
Jaana ja Katrin kooli ees
kes tegeles ainult ühe konkreetse
on eestlane ja kodus suhtleb ta emaga
õpilasega, üks abiõpetaja, kes suunas
just eesti keeles.
ja aitas vajadusel ülejäänud klassi õpilasi ja üks eriSventa Koolis on loodud kaasaegsed tingimused
pedagoog, kes sealsamas kaardistas olukorda ja õppis
õppimiseks ja õpetamiseks. Koolihooned kompleksina
veidi ka ametit. Kokkuvõttes tundusid aga tunnid
jätsid sümpaatse mulje ning paistsid silma õpilas- ja
Sventana Koolis võrreldes meie koolitundidega
õpetamissõbralikkusega. Kooli käsutuses on mitmed
mõnevõrra üksluised ja/või õigemini traditsioonilised erinevate funktsioonidega ruumid, nt lisaks tavapärastele
enamasti tegid õpilased iseseisvat tööd õpetaja
klassiruumidele on koolimajas olemas eraldi kabinetid
juhendamisel.
kohtumiseks lastevanematega, seminariruumid õpetajate
koosolekute pidamiseks, õpilassesindusele ja isegi Koostööst ja tulevikuplaanidest rääkisime selle nädala
erinevate mängudega ja mänguasjadega sisustatud jooksul päris palju. Vahetasime ka õpetajatega
mugavad toad hommikul tundi ootavatele noorematele kontakte ja jõudime ühiselt arusaamisele, et suur huvi
õpilastele. Muljet avaldas ka Sventana Kooli suur ja edaspidise koostöö vastu on nii meil kui Sventana
mitmekesiste võimalustega õueala, mida õpilased Koolil olemas. Algklasside osas planeeritakse koostöö
aktiivselt vahetundide mööda saatmiseks kasutasid. vormina kaartide saatmist nt jõuluks ja sõbrapäevaks.
Enamasti olidki õpilased vahetunnis õues ja mitte kooli Esimeste sammudena on plaanis alustada internetipõhiste ettevõtmistega, pikemas perspektiivis mõlgub
koridoris ega klassiruumis.
aga mõttes nii õpilasvahetuse korraldamine kui ka
Sventana Koolis valitseb üldine nulltolerants nutitihedam õpetajate vaheline koostöö…
telefonide kasutamise osas koolis. Vahetundides kooliJaana Aedmäe ja Katrin Valdma
majas ringi käies ei õnnestunud meil näha mitte ühtegi
Põlva Kooli õpetajad
õpilast
ninapidi
nutiseadmes.
„See
kokkulepe
(nutiseadme kasutamise keeld) töötab meil, sest kõik
osapooled (õpilane, kool/õpetaja ja lapsevanem)
mõistavad selle vajalikkust ja on valmis seda järgima“,
rõhutas meile Cornelia Diederich, kelle kodus me terve
Saksamaal viibitud aja ka peatusime. Samas tuleb ilmselt
siinkohal märkida, et Saksamaal ei ole interneti levik ja
sellele juurdepääs nii iseenesestmõistetav ja kõikehõlmav kui Eestis.
Sventa Koolis ei ole e-päevikut, tundide ja kodutööde
märkimiseks kasutatakse traditsioonilisi paberpäevikuid
ja õpilaste poolt kasutatav päevik on koolil endal
põnevalt disainitud. Kuna kool ei kasuta kabinetisüsteemi
(õpilaste asemel liiguvad klassiruumide vahel õpetajad)
Puhketuba õpilastele
ja juba mainitud e-päevikut, siis oli mõnusalt nostalgiline

Õpilaspäevik

Väljasõidul Põhjamere äärde kohtasime
armsaid kolleege Räpinast
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Minifirma Puujuurikas2 majanduskonverentsil
Mf Puujuurikas2 liikmed osalesid 28.09.17 Äripäeva
korraldatud ettevõtjate majanduskonverentsil „Äriplaan
2018“. See tore pakkumine oli seotud firma tootega.
Konverentsi esinejatele, keda oli 15, telliti kingituseks
firma
valmistatud
puust
pastapliiatsid
ürituse
graveeringuga.
Üritus
toimus
Tallinnas
Nordea
Kontserdimajas, osalejateks ettevõtjad, firmade juhid,
omavalitsuste töötajad, nelja õpilasfirma liikmed ja
soodushinnaga üritusele pääsenud tudengid. Ettekandjatele oli antud täpselt 30 minutit oma tööde ja
tegemiste tutvustamiseks. Ettekanded olid huvitavad,
vahel humoorikad ja sinna sisse oli peidetud tarku
ning nutikaid ütlemisi. Järgnevalt väike ülevaade
huvitavamatest ütlemistest ja nõuannetest.
„Ettevõtjaks hakkamine tähendab suure ebakindlusega
silmitsi seismist. See nõuab jäägitut pühendumist“.
„Avatus on Eesti majanduse eduvedur“. „Vajalike
oskustega töötajate nappus on peamiseks majanduskasvu takistuseks“. (EV peaminister J. Ratas)
„Siin käila ääres on supp muutunud rammusamaks. Meie
olulistel kaubanduspartneritel on hakanud järjest
paremini minema“. „Praegu oleme üsna ideaalses
olukorras, palgad kasvavad kiiresti aga kasumid ka“.
„Ootasime kaua, et eratarbimisele rajatud majanduskasv
asenduks ekspordile rajatuga ja nüüd on see käes“.
(Eesti Panga president A. Hansson)
„Ma naudin vabadust mitte kõigile meeldida“. „Me oleme
teinud seda, mida oleme lubanud, enam-vähem“.
„Ambitsioonid peavad olema“. (LHV Grupi asutaja ja
suuromanik R. Lõhmus)
„Aeg on valuuta“. „Mõtle kuidas kliendile aega anda“.
„Pakid postkontori asemel pakiautomaadist võttes,
saad kaasa 15 minutit lisaaega“. „Meie eesmärk on, et
kodupakiautomaat ei maksaks rohkem kui hea telefon“.
(Cleveroni juhatuse esimees ja kaasasutaja A. Kütt)
Kodupakiautomaadi prototüüp oli laval ja toimis 100%,
see on juba lähitulevik, mitte kauge ulme.
„Visake ära oma järgmise aasta graafikud ja statistika,
mis põhinevad minevikul. Tulevikku hakkavad mõjutama

ootamatud telefonikõned ja turumuutused, mida ei
saa kuidagi ette ennustada!“ (Rand ja Tuulberg Grupi
üks omanikke R. Rand)
„Meie väljakutse on leida noori, kelle kirg oleks maal
elada. Parim praktika oleks, kui neil oleks kasvamas
kolm poega“. „Maa töö ei ole enam nii must. Nutikad
lahendused teevad selle ka atraktiivsemaks“. Nii ütles,
„21. sajandi elus talupoeg“, Jaak Läänemets Uuetoa
talu peremees.
„Tunne, et me teeme midagi olulist. Võtame kliendilt
tema valu ära, aitame säästa aega ja raha. See paneb
igal hommikul voodist tõusma“. „Visiooni jõud ja
missiooni tähtsus“. (IT-ettevõtte MarkIT asutaja ja
juht A. Agasild).
„See, et sa oled kellegi elutoas (jutt käis Estonia
klaverist), ei tähenda veel, et sa keegi maailmas
oled“. „Imelik on hea olla. See pakub huvi ja jääb
meelde“. Sellised mõtted tulid Armin Kõomäele,
ettevõtjale ja kirjanikule, maailmas reisides, kui tal
tuli seletada kust riigist ta pärit on ja kui palju/vähe
meid on.
„Startupide tegijad ongi vist natuke kiiksuga“. „Minu
10 sturtupist ainult kaks on õnnestunud, aga ma pean
ennast edukaks“. (Investor, Starship Technologiesi
asutaja A. Heinla)
Oli üks ütlemata huvitav ja väärikas üritus.
Ürituse järgselt jõudis meieni, läbi SA Põlvamaa
Arenduskeskuse, üks tore üllatus. See oli järgmine:
Tere,
Tänu korraldajatele sain Äriplaani konverentsil
Puujuurika pastaka omanikuks, suur aitäh!
Pastakas on tore, istub hästi käes ja temaga on
pehme kirjutada.
Saadan tänusõnad teile ja palun Puujuurika poistele
edasi anda.
Tervitades
Antti Moppel, Olerex omanik
Kaia Tamm
Minifirma juhendaja

Kaia Tamm (juhendaja), Markus Villako ja Patric Kurvits (MF liikmed)
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2.-6. oktoober - nädal täis põnevaid ettevõtmisi
Kohtumine loodusfotograaf Sven Začekiga
Oktoobri esimesel teisipäeval (03.10) Käis meie
koolis tuntud fotograaf Sven Začek. Sven käis
meie koolis rääkimas, kuidas ta hakkas tegelema
fotograafiaga, kuna see kõik juhtus, mida ta
enamasti pildistab ja ka muud, mis on ta elus
seosed fotograafiaga. Mulle meeldis selle kohtumise juures see, et ta oskas teha selle 45 minutit
väga huvitavaks. Ta näitas meile loomade ja
lindude pilte, mis me pärast endale saime, näitas
enda pildistamistehnikat ja lasi meil vaadata
milline on pilt läbi tema võimsa kaamera. Ma
arvan, et selline kohtumine meeldis kõigile, kuna
kõik kuulasid innukalt, olid aktiivsed ja kõikide
silmad särasid uudishimust. Lõpetuseks ütlen, et
oli väga vahva ja huvitav kohtumine. Saime kõik
kindlasti palju targemaks ja oli tore vaheldus
õppepäeval. Soovime talle tuult tiibadesse ja seda,
et kõik tema fotograafilise tegevusega ikka
õnnestuks!

Huvilised saavad Sveni tööde ja tegemistega tutvuda
tema kodulehel.

Mona Käärik
7.c klassi õpilane

Õppekäik Alam-Pedja looduskeskusesse

Õppekäik Peri mahemõisas
3.
oktoobri
hommikul
8.45
alustasime
teekonda Peri Mahemõisa mulda uurima.
Jõudes mahemõisa võtsid meid vastu perenaine, peremees ja õppekoer Bläcki. Seadsime
sammud põllu poole, kus ootasid meid põnevad
katsetused ja huvitavad jutud. Põllule jõudes
alustasime uurimist. Esiteks andis perenaine
meile metallvarda, millega me proovisime
erinevates kohtades mulla tihedust.

2. oktoobril käisime klassiga Jõgevamaal Alam-Pedjal. Seal oli
ilus, värviline, porine. Läksime üle rippsilla. Tegime Pedja jõele
tiiru peale. Õppisime taimi, nägime veel kopra näritud puid.
Mulle meeldis kõige rohkem bussis. Lootsin, et sõit kestaks
kauem :). Muidugi Musipuu.
Õppeprogrammi "Alam-Pedja lammialad" läbiviimist toetas
KIK.
Kristel Kanarik
5.a klassi õpilane

Teiseks kaevasime nelinurkse tüki, mida kiht
kihi haaval uurisime. Kolmandaks tegime mulla
happesuse proovi. Lõpetuseks läksime Peri
huvikeskusesse, kus analüüsisime päeva infot
ning asusime teele. Meile väga meeldis see
õppereis.
Õppeprogrammi „Muld“ läbiviimist
Keskkonna Investeeringute Keskus.

toetas

Marleen Lina ja Merili Nagel
6.a klassi õpilased

Klassipilt Musipuu juures

Õppekäik TTÜ Särghaua õppekeskuss
Kõigepealt läksime bussi peale ja sõitsime Särghaua õppekeskusesse.
Seal uurisime kive mikroskoopidega. Seejärel liikusime teise majja,
kus lihvisime kive, mis oli täitsa lahe. Kui kivid olid lihvitud, siis
läksime bussi peale tagasi ja suundusime Karl Robert Jakobsoni talumuuseumisse. Peale muuseumiga tutvumist kõndisime silla peal, mis
oli päris libe ja liikusime ringiga bussi peale tagasi. Selleks ajaks olid
kõigil kõhud juba tühjaks läinud ja läksime Türi burksi, see pidi olema
parim Türi burks, aga ma ei söönud seda, ma läksin poodi. Kõhud täis,
istusime bussi ja sõitsime tagasi koju.
Õppeprogrammi "Kivimid ja mineraalid" läbiviimist toetas KIK.
Marten Tint
6.b klassi õpilane
Õppetöö mikroskoobiklassis
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Õppekäik Ruunaraipe luidetel
Eelmise nädala kolmapäeval (4. oktoobril) käisime
õppekäigul Ruunaraipe luidetel. Sinna sõit oli pikk ja
see kestis 2 tundi. Kuna õppekäigule minejaid oli
palju, siis läksime sinna kahe bussiga (6.c ja 6.e).
Kohale jõudes jagati meid kuueks grupiks. Esimene
ülesanne oli ristsõna lahendamine. Seejärel ootas
meid ees orienteerumine. Vaatamata sellele, et oli
väga vihmane päev ja me kõik olime täiesti märjad,
oli orienteerumine tore.
Reti Aleste
6.e klassi õpilane
Oli märg ja vihmane päev. Liiva lendas, kaart oli
märg ja pastakas valgus laiali. Bussisõit oli looduskatastroof, aga kõik lõppes suurepäraselt.
Mirjam Kolpakov
6.e klassi õpilane

Õppeprogrammi
toetas KIK.

"Oreinteerumine

Ruunaraipe

luidetel"

Kohtumine karjäärispetsialistidega
2. oktoobril koolis toimuva ettevõtluse nädala raames
kohtusid Põlvamaa Rajaleidja karjäärispetsialistid Eha
Raav ja Anette Org kõikide 8. klasside õpilastega. Sissejuhatuseks tutvustasid nad enda ameteid ja Põlvamaa
Rajaleidja
keskuse
teenuseid.
Seejärel
toimus
"Karjäärikompassi" mäng, kus õpilased moodustasid Eha
Raavi juhendamisel meeskonnad ning seejärel said
erinevaid
ülesandeid
järgnevates
karjäärikompassi
sektorites: "motivatsioon", "tugivõrgustik", "töömaailm",
"võimekus" ning "elluviimine".
Ülesannete lahendamine toimus aja peale ning iga
ülesande õigesti lahendamise eest sai meeskond väikse
meene. Õpilaste osavõtt oli väga aktiivne, ülesandeid
lahendati
meeskondlikult
ning
oskuslikult
ja
"karjäärikompassi" sektorid said üsna selgeks.
Aitäh Teile, Eha ja Anette, asjaliku kohtumise eest!

Põnevad loengud 9. klassidele
2. oktoobril kohtusid 9. klasside õpilased Elis
Õunapuuga. Külaline tutvustas kahte programmi:
Seiklejate
Vennaskond
ja
FLEX.
Seiklejate
Vennaskond
tegeleb
Erasmus+
projektide
vahendamisega noortele. FLEX programm pakub
võimalust minna aastaks USAsse vahetusõpilaseks.
Elis ise on FLEX programmi 2017 aasta vilistlane,
seega rääkis ta ka enda kogemusest vahetusõpilasena. Ettekanne oli põnev ja tekitas nii
mõnelgi huvi teema vastu.
3. oktoobril käis 9.klasside õpilastel ettevõtlusnädala raames külas Põlvamaa Rajaleidja karjäärispetsialistid Eha Raav ja Anette Org ning Eesti
Töötukassa karjäärinõustaja Ulvi Kollom ja
karjääriinfo spetsialist Kristi Randla.
Aitäh külalistele!

Leht 8
Õpetajate päev
Selle nädala sisse mahtus veel ka õpetajate päeva tähistamine.
Tähistasime Põlva Koolis õpetajate päeva 4. oktoobril, kuigi
ametlikult on õpetajate päev küll 5. oktoobril.
Meie kooli 9. klasside ja 8.a klassi õpilased said sel päeval
ennast proovile panna õpetaja rollis. Lisaks olid meile appi
tunde andma tulnud ka Põlva Gümnaasiumi abituriendid.
Kõik noored õpetajad olid väga tublid ja said neile usaldatud
ülesannetega suurepäraselt hakkama.
Aitäh toreda päeva eest!

Õpetajate tunnustamine
Põlva Kooli Koolimaja tee 1 õppehoones toimus
5. oktoobril õpetajate päeva puhul Põlva valla korraldatud tänuüritus, kuhu olid kutsutud kõik Põlva valla
haridusasutuste töötajad. Sündmusel anti üle Põlva valla
haridus-preemiad ja tunnustati õpetajaid, kelle õpilased
osalesid suvel Tallinnas XII noorte peol „Mina jään“.
Põlva valla hariduspreemia 2017 pälvisid P õlva
Kooli klassiõpetaja KARIN SIMSO, Põlva Spordikooli käsipallitreener KALMER MUSTING, Põlva Kunstikooli joonistamise ja graafika õpetaja VOLDEMAR ANSI ja Põlva
Kooli matemaatikaõpetaja ANNIKA MUUGA.
Palju õnne!

Matemaatika ainenädal
2.– 5. oktoober toimus Põlva Kooli matemaatika ainenädal. Kolmel päeval oli õpilastel matemaatika klassides
seina peal päevaülesanded, mida õpilastel oli võimalus
päev läbi nuputada ja päeva lõpuks tuli oma vastus viia
matemaatikaõpetajale. Ülesanded olid nii nuputamist
nõudvad, kuid panid ka lapsi mööda maja avatud silmadega ringi käima ning märkama end ümbritsevat. Sellel
nädalal selgitasid õpilased omavahel võistu arvutamises

Esimene e-õppe päev Põlva Koolis
E-õppe päev annab koolidele hea võimaluse õppeainete
lõimimiseks ning erinevate aineõpetajate koostöö
süvendamiseks.
6. oktoobril 2017 toimus Põlva Koolis esimene e-õppe
päev, mille üheks eesmärgiks oli arendada nii õpilaste
kui ka õpetajate digipädevusi, kasutada õppetöö
eesmärgil
iseseisvalt
e-kanaleid
ja
digitaalseid
materjale. Ühtlasi said õpetajad koos õppida ja ühiselt
luua digitaalseid õppematerjale.
Õpetajad hakkasid selleks valmistuma juba varakult,
sest ka paljudele õpetajatele oli selline e-ülesannete
koostamine uus. Haridustehnoloog pakkus õpetajatele
vajadusel vastavaid koolitusi, samas olid paljud
õpetajad üksteist abistamas ning e-õppe päeva
ülesannete koostamisega said kõik kenasti hakkama.

Fotol: vasakult Annika Muuga, Voldemar Ansi, Karin
Simso ja Mai Tammvere.
Foto autor Annely Eesmaa.

välja klasside parimad peastarvutajad. 4.-9. klassides
lahendati kiiruse peale ka Sudokusid. Parimad
Sudokude lahendajad said ka võimaluse minna esindama oma kooli maakondlikul võistlusel. Silmaringi
laiendamiseks
tutvustasid
matemaatikaõpetajad
õpilastele ka Möbiuse lehte ning ühes koos avastati
selle omadusi. Matemaatikaõpetajad viisid tunnis läbi
ka meeskondliku Kuldvillaku, mis koosnes põnevatest
ning meelelahutuslikest matemaatikaülesannetest.
Põlva Kooli matemaatikaõpetajad
Õpilased
õppisid
sel
päeval
reeglina
kodus,
e-ülesanded olid kättesaadavad linkidena Stuudiumis.
Tehnilistel põhjustel (nt halb internetiühendus vms)
oli õpilastel võimalus õpetajate antud e-õppe päeva
ülesanded täita ka kooli arvutiklassides. Seda
võimalust kasutas kogu kooli peale umbes 10 õpilast.
E-õppe päeva ülesandeid oli erinevaid. Mõned näited:
1.kooliastmes oli palju kordavaid harjutusi, ka videote
või muude heliklippide vaatamine/kuulamine, nende
põhjal pildi joonistamine või tantsu iseseisev
õppimine, 2.-3. kooliastmes olid ülesanded rohkem
teoreetilisemad.
Esimese katsetuse e-õppe päeva korraldamiseks
võime lugeda igati õnnestunuks ja ega esimene
teiseta ja teine kolmandata jää…
Daily Tensing, haridustehnoloog
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Nordplus Juunior projektikohtumine Põlva Koolis

Sel õppeaastal toimub Põlva Koolis Nordplus Juunior
projekt „The power of initiative”. Projektipartnerid on
Põlva Kool, Meiranu Kalpaka põhikool Lätist ja Koli kool
Soomest.
Projekti raames toimub kolm projektikohtumist.
Esimene kohtumine toimus 2.10 – 7.10 Põlva Koolis.
2018. aasta märtsis toimub kohtumine Lätis ja mai
alguses Soomes.
Projekti eesmärk on õpilaste silmaringi laiendamine,
kogemuste saamine ettevõtluse ja ettevõtlikkuse
teemadel
ning
kokkuvõtteks
karjäärivõimaluste
avardamine. Õpilased ja õpetajad külastavad erinevaid
ettevõtteid ja võtavad osa erinevatest ettevõtlikkuse ja
initsiatiivikusega seotud tegevustest. Kuna tegevused
toimuvad kolmel erineval maal ja ühiseks keeleks on
inglise keel, siis on projektist osavõtjatel võimalus
võrrelda erinevate maade ettevõtluskultuuri ja – kogemusi ning täiendada oma keelepagasit.

Esimesel projektikohtumisel külastatud ettevõtete
valik andis väikese ülevaate Põlvamaa ja Lõuna-Eesti
edukatest ettevõtetest: AS Arcwood, Põlva Agro OÜ,
AS Värska Vesi, Varola OÜ, AS Astri ja Lõunakeskus,
Alecoq AS, Räpina Paberivabrik AS jne. Lisaks ettevõtete külastamisele tegutsesid õpilased erinevates
töötubades: Tartus SPARK ettevõtluskeskuses, Põlva
Kunstikoolis ja Põlva Avatud Noorte keskuses. Tutvuti
ka Räpina Aianduskooli ja Eesti Maanteemuuseumiga.
Projektinädal möödus osavõtnute sõnul liiga kiiresti
ja juba oodatakse järgmist kohtumist.
Aitäh kogu kooliperele toetava suhtumise eest
projektinädalal! Eriti suured tänud kooli söökla
personalile, kes terve nädala jooksul õpilaste ja
õpetajate kõhutäite eest hoolitsesid!
Anna Maria Rõõmus, projektist osavõtja
7.a klassi õpilane
Kaire Hakk, projektijuht
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Seitse riiki seitsme päevaga

Õppereis Strasbourgi 30.09 - 6.10
Põlva Kooli 40 õpetajat ja töötajat said külastada
Euroopa Parlamenti Strasbourgis Prantsusmaal. Meil
oli 3. oktoobril meeldiv võimalus tutvuda Euroopa
Parlamendi töökorralduse ning hiiglasliku ja esindusliku
hoonega. Europarlamendi külastusele lisaks väisasime
kosmoseülikooli ja tutvusime Strasbourgi vaatamisväärsustega.
Hommikul suundusime Prantsusmaa rahvusvahelisse
kosmoseülikooli (ISU= International Space University).
Strasbourgis
asuvas
mainekas
kosmoseülikoolis
koolitatakse kosmosesektori tulevasi juhte ja seal
on õppinud ka kolm eestlast. Koolist saadakse mitmekülgseid teadmisi kosmosesektorist, kuna õppekava
hõlmab nii inseneriteadust, astrofüüsikat, teadmisi
kosmosesõidukitest, filosoofiast, meditsiinist ja veel
palju muudki. ISUsse saavad kandideerida tudengid üle
maailma, ent igal aastal võetakse neist vastu vaid 50.
Üliõpilasi on koolis 100 erinevast riigist.
Esimese päeva õhtul Strasbourgi vanalinna tänavatel
jalutades ahmisime kauneid Strasbourgi vaateid. Linna
läbib mitmeharuline Illi jõgi, mida ületavad paljud
sillad. Majad jõe ääres on saksapärased ja kannavad
saksa keeles nimetust fachwerkhäuser. Roomlased
rajasid siia asustuse juba 2000 aastat tagasi. Hiljem on
linn käinud korduvalt käest kätte, olles kord saksa,
kord prantsuse linn. Sildade alt saab läbi sõita
peamiselt turistidele mõeldud veesõidukitega ning osa
meie grupist kasutas laevasõiduvõimalust. Teised
veetsid aega Strasbourgi vanalinnas jalutades või
prantsuse köögi roogi nautides.
Raekoja ees seisab aukohal Napoleoni sõdade kindrali
Kléberi monument. Ka saksa esitrükkalile Gutenbergile
on tänu kirjapressi leiutamisele püstitatud monument,
mis asub Gutenbergi väljakul. Kuidagi ei saa mainimata

jätta ka Strasbourgi katedraali (144 m), mis on väidetavalt kõrgeim 15. sajandist pärinev ehitis maailmas.
Meie õppereisi peaeesmärk oli Euroopa Parlamendiga
tutvumine ja Eesti saadikuga kohtumine. Külaskäigu
aitas ette valmistada Jana Jalvi-Robertson, kes on
parlamendi
külastusteenistuse
ametnik.
Proua
Jalvi-Robertson tutvustas Põlva Kooli töötajatele oma
ettekandes Euroopa Parlamenti laiemalt ning kordas
üle põhitõed Euroopa Liidu toimimise kohta, rääkides
Europarlamendi fraktsioonidest ja saadikute igapäevasest töökorraldusest.
Euroopa parlamendisaadikuks, kellega kohtusime, oli
Kaja Kallas, kes tutvustas meile pisut parlamendisaadiku
elu „köögipoolt“. Parlamendi liikmena kuulub Kaja Kallas
Euroopa Demokraatide ja Liberaalide (ALDE) fraktsiooni
ning ta on tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni liige, lisaks veel siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni asendusliige. Märtsis valiti Kaja Kallas digivaldkonna kümne mõjukama eurosaadiku hulka. Mõeldes, et Euroopa Parlamendis on 751 saadikut, on see
imetlusväärne tulemus.

Kohtumine Kaja Kallasega
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Viimasena saime ära käia suures saalis. Teisipäevaõhtune plenaaristung oli üsna rahvavaene – lisaks
kõnepidajatele oli kohal vaid mõnikümmend saadikut.
Teemaks, mida arutati, oli „Lapsega sõlmitud abielude
kaotamine.“ Meile selgitati, et saalis toimuvat saab
jälgida ka monitoridelt üle terve maja ning kuulata
originaalteksti või tõlget internetis, mistõttu paljud
saadikud käivadki vaid saalis hääletamas.
Meie buss võttis suuna kodu poole kolmapäeva
hommikul pärast hommikusööki. Kuna reisisime
bussiga, siis saime näha ka teisi Euroopa riike. Minnes
peatusime Tšehhi pealinnas Prahas, kus tutvusime
põgusalt vanalinnaga, nägime oma silmaga ära sealse
raekoja kuulsa astronoomilise kella, keskraudteejaama, jalutasime Vaclavi väljakul ja Karli sillal.
Tagasiteel tegime pikema peatuse Viinis. Austria
pealinn tervitas meid oma suurejoonelise arhitektuuriga õhtutulede valguses. Oma silmaga sai ära nähtud
Ringstrassel
asuv
parlamendihoone,
Hofburgi
kompleks,
ratsakool,
raekoda,
Püha
Stephani
Toomkirik, mis on Viini üks sümboleid, Kolmainu ehk
Katkusammas,
Hundertwasseri
arhitektuuriimeLandstraße linnaosas asuv kortermaja ja läbi bussiakna veel palju muudki, nagu näiteks kuldselt sädelev
valsikuningas
Straussi
mälestussammas.
Mällu
sööbisid Läti, Leedu, Poola ja Saksamaa hingematvalt
kaunid looduspildid.

Euroopa parlamendihoone ees

Külaskäik Strasbourgi oli väga meeldiv ja hariv ning
siinkohal avaldame tänu õppereisi teoks saamise eest
kohapealsele „vedurile“, kelleks oli füüsikaõpetaja
Jaak
Kepp,
külastustega
tegelevale
Jana
Jalvi-Robertsonile ning meile pühendatud aja eest
parlamendisaadik Kaja Kallasele. Reis sai teoks tänu
Euroopa Parlamendi külastus- ja seminarideosakonna
rahalisele toetusele. Nädala vältel oli meile giidreisijuhiks Eha Lambing Teele reisibüroost.
Iga kingsepp tahab jääda oma liistude juurde, nii
tunneb õpetaja rõõmu õpetamisest, aga noortele
võiks külaskäik Strasbourgi anda ehk tõuke Euroopa
institutsioonidesse praktikale või tööle minemiseks.
Põlva Kool on põhikool, mistõttu meie õpilased ei saa
veel konkursil osaleda, aga gümnaasiumide ja
kutseõppeasutuste õpilastele on Euroopa Parlamendi
infobüroo esitanud näiteks üleskutse osalemaks
Euroscola videokonkursil, kus teemaks „Kui ma
oleksin Euroopa Parlamendi liige“. Üheksa parimat
videoklippi saatnud kooligruppi saavad võimaluse
külastada
Euroopa
Parlamenti
Strasbourgis
2018. aasta esimeses pooles.

Kaunis Austria

Tiina Villako
Põlva Kooli saksa keele õpetaja

Tsehhi
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Teatrietendus „Mina ja mina“
10. oktoobril oli Põlva Kooli 1. klasside õpilastel võimalus
vaadata Sussi Teatri etendust "Mina ja Mina".
"Ühel päeval kohtab Keegi oma õunapuu all Kedagi. Nad
on sarnased – nad mõtlevad sarnaselt, nende teod ja
soovid on sarnased. Tundub nagu suure sõpruse algus...
Aga miks siis sellest midagi välja ei tule?“ Saksa
lastekirjaniku Katja Reideri raamatu ainetel valminud
lavastus „Mina ja Mina“ on täis mõtlemapanevaid olukordi
ja mängulisi lahendusi, kus on justkui kaks juttu ühes –
paralleelselt jooksevad kahe tegelase, poisi ja tüdruku
lood, mis ühel hetkel kokku jõuavad ja siis omavahel
põimuvad. Me räägime sõprusest ja püüdest kellelegi
meeldida, kuid peamine, millega lastele meelde tahame
jääda, on tõsiasi - alati tuleb jääda iseendaks!“
Sussiteatri trupi moodustavad Tartu Ülikooli Viljandi
Kultuuriakadeemia haridusega näitlejad Kärt Reemann ja
Jaanus Kask. Nad on kümne aasta jooksul osalenud
mitmete teatrite ja truppide sõna- ning tantsulavastustes,
sealhulgas paljudes lastelavastustes. Samas on nad ka
lapsevanemad ja näevad endi ümber liiga vähe lastele
mõeldud teatrit, mis oleks rahulik, isiklik ja jälgima ning
süvenema õhutav.
Oli tore etendus, suur tänu vahvale teatrile!

Etluskonkurss „TAHAN SULLE ÖELDA“
Armas etlushuviline!
Põlva Kooli raamatukogu koostöös emakeeleõpetajatega kutsub taas Põlvasse etluskonkursile
“TAHAN SULLE ÖELDA...”
11. novembril kell 10.00 ootame kooli aulasse osalejaid kolmes vanuserühmas:

 4.-6. klass
 7.-9. klass
 10.-12. klass
Esinemise pikkus on 4-7 minutit.
Teemade ja autorite osas me piiranguid ei sea, soovime vaid, et tekstid sisaldaksid sõnumit “tahan sulle
öelda...”.
Teretulnud on mõtted raamatu ja raamatukogu rollist inimese elus, samuti õpilaste omalooming.
Kava koosneb kahest osast: luuletus ja proosapala.
Tekst tuleb esitada peast.
Palume registreeruda hiljemalt 3. novembriks
tel 799 9208 või e-posti aadressil: anne.ojaste@polvakool.ee
Palume teatada esineja ees- ja perekonnanimi, klass/vanus, kool, repertuaar, telefon või e-posti
aadress, juhendaja nimi.
Omaloomingulised võistlustööd palume teele saata 3. novembriks.
Ootame etlejaid üle kogu Eesti.
Etluskonkurssi toetavad Eesti Kultuurkapitali Põlvamaa ekspertgrupp,
Põlvamaa Omavalitsuste Liit ja Põlva Kool

