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26.09.2020 toimusid Järvakandis Eesti noorte meistrivõistlused vibuspordis. 

Põlva Kooli õpilane Robin Kahre (4.d kl) saavutas 2. koha omas vibuklassis ja vanusegrupis. Palju õnne! 

 Eesti noorte meistrivõistlusel vibuspordis edukalt osalenud õpilast: 

Direktor kiidab! 

 ettelugemise võistluse „Minu vanaisa nägi, kuidas kerkis Munamägi…“ Põlvamaa eelvoorus 

edukalt osalenud õpilasi: 

07.10.2020 toimus Põlva Keskraamatukogus vabariiklik 4. klasside ettelugemise võistluse „Minu vanaisa nägi,  

kuidas kerkis Munamägi…“ Põlvamaa eelvoor. Võistlus oli pühendatud eesti rahvajutu aastale ja ettelugemiseks 

olid muistendid. Võistlema olid oodatud igast 4. klassist üks õpilane. Kokku osales 10 õpilast seitsmest maakonna 

koolist. 

Meie koolist osales neli ettelugejat. 

Kirke Jaakmees (4.c) ja Karl Kintsiraud (4.d) tunnistati 2. koha väärilisteks. 

Tublid lugejad olid Mari-Elle Kont (4.c) ja Pärtel Gross (4.b). 

Kiitus osalejatele ja aitäh õpetajatele Marju Lepasson, Kristi Puna ja Katrin Valdma. 

Põlva Kooli sai endale uue õpilasesinduse! 

28.-29. septembril oli kõigil Põlva Kooli õpilastel võimalus võtta 

osa kooli õpilasesinduse valimistel, et anda hääl oma lemmik-

kandidaadi poolt. Tänavu toimus valimisprotsess võrreldes 

möödunud aastatega mõnevõrra erinevalt. Kui möödunud     

aastatel tuldi valimiskastidega klassiruumi, kus õpilased said 

oma kandidaadi poolt hääletada, siis tänavu kerkisid igasse   

õppehoonesse selleks valimisjaoskonnad. Õpilasesindusse    

pääsesid 15 enam hääli saanud kandidaati. Juba reedel,        

30. oktoobril toimub õpilasesinduse eestvedamised Halloweeni 

stiilipäev. Lisaks saavad Kesk 25 õpilased tulla söögivahe-

tundidel aulasse Kahooti mängima. Novembrikuu jooksul      

toimuvad kõigis kooli õppehoonetes kohtumised klassi-

vanematega. Jälgige infot jooksvalt Stuudiumist! 

TEGUDEROHKET AASTAT UUELE ÕPILASESINDUSELE!  

http://www.polvakool.ee
http://www.facebook.com/polvakool
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 Põlvamaa koolide 6.-9. klasside tüdrukute jalgpalli MV edukalt osalenud õpilasi: 

16.09.2020 toimusid Lootospargi kunstmurustaadionil järjekordsed Põlvamaa koolide meistrivõistlused jalgpallis 

6.-9. klassi tüdrukutele. Põlva Kooli esindas kaks võistkonda, kokku osales võistlustel 4 kooli (Põlva 1, Põlva 2, 

Kanepi, Kauksi). 

I koha saavutas Põlva Kooli 1.võistkond. Võistkonda kuulusid Hanna-Liste Sellis, Natali Antonov,             

Ly Saarniit, Mohana Lepp, Mia Järv, Luiisa Marleen Lepp, Mae Lillo, Marit Lõbu. 

II koha saavutas 2.võistkond, kus mängisid Helle-Mai Ojamaa, Gertrud Jänes, Merlin Raudkett,              

Anette Vaino, Karoliine Mustimets, Eliisa Villako, Helena Hakk, Laura Plakso. 

I koha saavutanud Põlva Kooli võistkond esindas maakonda vabariiklikul jalgpallivõistlustel, mis toimus 

02.10.2020 Raplas. Võistluste tase oli kõrge ja osalejaid palju. Tüdrukud saavutasid üldarvestuses väga tubli       

5. koha. Kooli võistkonda kuulusid Ly Saarniit, Hanna-Lisete Sellis, Mohana Lepp, Natali Antonov,              

Ly Anete Musting, Luiisa Marleen Lepp, Mae Lillo, Eliisa Villako. Õpetaja Juta Saan. 

 

Palju õnne kõigile tublidele sportlastele! Aitäh kehalise kasvatuse õpetajatele! 

 EKSL valikorienteerumise meistrivõistlustel edukalt osalenud õpilasi: 

25.09.2020 toimusid Palojärvel Eesti Koolispordi Liidu meistrivõistlused valikorineteerumises.  

1.-5. klasside arvestuses saavutas poistest I I  koha Karel 

Kets, 7. koha Karel Markus Kähr, 13. koha Kerret Matto. Tüdrukutest 

sai    I koha Luisa Nõmmik, 6. koha Helena Hakk, 7. koha Merlin 

Laanjõe. 

6.-7. klasside arvestuses saavutas poistest 12. koha Anti   

Tohva, 13. koha Reno Robin Rehemets, 15. koha Romet Paatsi,     

17. koha Tanel Laaneväli, 19. koha Roland Johanson, 23. koha Sim-

mo Hendrik Sisask. Tüdrukutest saavutas I koha Maarja Oras ja      

4. koha Triin Neeno.  

8.-9. klasside arvestuses sai poistest I I I  koha August Jakob-

son, 8. koha Kaspar Karolin, 13. koha Kaur Kenk. Tüdrukutest sai     

5. koha Karoliina Kets, 6. koha Laura Nemvalts, 12. koha Anete    

Pavlov.  

 Põlvamaa koolide valikorienteerumise meistrivõistlustel edukalt osalenud õpilasi: 

15.09.2020 toimusid Põlvamaa koolide valikorienteerumise           

meistrivõistlused Põlva lähedal Puntaru-Kadajal. Meie kooli õpilased 

saavutasid väga kõrgeid tulemusi igas vanuseastmes. 

1.-5. klasside arvestuses saavutas tüdrukutest I  koha Luisa 

Nõmmik, II koha Helena Hakk ja 6. koha Merilin Laanjõe. Poistest sai    

I koha Karel Kets, II koha Karel Markus Kähr ja tubli 4. koha Jakob 

Veski. 

6.-7. klasside arvestuses sai tüdrukutest I  koha Maarja Oras,     

II koha Johanna Oras ning III koha Triin Neeno. Poistest saavutas       

II koha Tanel Laaneväli, 5. koha Roland Johanson, 6. koha Romet   

Paatsi, 7. koha Anti Tohva ja 9. koha Simmo Hendrik Sisask. 

8.-9. klasside arvestuses sai tüdrukutest I  koha Karoliina Kets, 

III koha Kertu Noormets, 4. koha Laura Nemvalts ja 7. koha Anete  

Pavlov. Poistest saavutas I koha August Jakobson, II koha Rasmus   

Saare, III koha Kaspar Karolin, 4. koha Tauri Vijar ja 5. koha Kaur 

Kenk. 

Maakonna koolide arvestuses kuulus esikoht seega Põlva Koolile. 
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5. klassid võtsid mõõtu kergejõustikus ja jalgpallis.  

6. klassid läbisid vibulaskmise, batuuditrenni, lauatennise õpetuse, mölkky viskemängu ja murdmaajooksu loterii. 

 

7. klassid õppisid indiacat kogenud Põlva Indiaca 

Klubi liikmetelga. Õppimine toimus kahes grupis. 

Need, kes ei mahtunud indiaca gruppi, läbisid 

linna staadionil kergejõustiku alasid. Pärast   

toimus vahetus. Nii said kõik seitsmendikud  

ettekujutuse indiaca mängust. 

23.-30. septembrini toimus üleeuroopaline spordinädal. Ka Põlva Kool sportis sellel nädalal aktiivselt. 

23. septembril toimusid maakonna koolide murdmaajooksu meistrivõistlused Räpinas. Meie kooli õpila-

sed saavutasid häid tulemusi: 

Spordinädal Põlva Koolis 

I koht Loviisa Ly Puri 

II koht Triin Neeno 

I koht Anete Pavlov   

II koht Luiisa Marleen Lepp 

I koht Armani Sults 

II koht August Jakobson  

III koht  Kaspar Karolin 

Peale murdmaajooksu algas kevadeti tuntuks 

saanud heategevuslik jooks ehk kollaste  

särkide jooks. Seal kohti ei jagata, küll aga 

said kõik osalejad hea tuju ja suu magusaks.  

24. septembril toimus meie kooli spordipäev. 

1.-4. klassi õpilased osalesid foto-

matkal, kus tuli pildi järgi leida koht ja 

täita mingi ülesanne.  

8. klassid tegelesid linna staadionil 

kergejõustiku aladega, mille vahele 

oli põimitud tennise õppimine. Kui 

staadionialad said läbitud oli võimalus 

Intsikurmu parklas tõukeratastega 

tutvust teha.  

9. klasside alad toimusid Mammaste 

suusakeskuses. Nemad tegelesid   

discgolfiga, õppisid frisbeed, jooksid 

täpsusjooksu ja läbisid tõukeratta-

matka.  



Leht 4 

Põlva Kooli TEADLASTE ÖÖ 

24. septembri õhtutundidel võis Põlva Kooli Kesk tänava 

koolimaja ümbruses ja sisemuses näha sellise kellajaja 

kohta harjumatult palju sagimist. Sel õhtul oli koolimaja 

avatud mitte ainult õpilastele ja õpetajatele vaid kõigile 

suurtele ja väikestele huvilistele, sest toimus TEADLASTE 

ÖÖ! 

TEADLASTE ÖÖ idee sündis Põlva Kooli loodusainete 

ühenduses Jaak Keppi eestvedamisel ning üritusega tehti 

algus Põlva Kooli 5. sünnipäeva tähistamisele ning     

samaaegselt oli üritus ka osa 15. korda toimuvast       

Baltikumi suurimast teadusfestivalist “Teadlaste Öö”. 

Nelja (öö)tunni jooksul toimus koolimajas palju põnevat. 

Ürituse avas auru ja pauguga Põlva Kooli õpilaste teadus-

teatri etendus „Illusionistide tuleproov“. Edasi          

suundusid kõik külalised mööda maja laiali erinevatesse 

töötubadesse. Kokku oli võimalik osa võtta kümnest    

erineva iseloomuga töötoast. 

B-maja II korrusele oli koondunud ürituse süda. Seal    

sai proovida Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppejõudude  

juhendamisel elustamist, proovile panna oma teadmised 

kivimite tundmisel, uurida maailma läbi mikroskoopide, 

pead murda keemilises põgenemistoas (samaaegselt 

sai maja teises otsas proovida põgeneda ka loodus-

teaduslikust põgenemistoast) ning Tartu Ülikooli      

tudengite juhendamisel õppida tundma füüsika-

maailma. Lisaks kõigele sellele oli koridoris püsti     

pandud 8.b klassi seenenäitus ning bioloogiaklassis sai 

uudistada äsja inkubaatoris koorunud tibusid.       

Pärlkanade munad pandi inkubaatorisse septembri   

alguses ning esimesed tibud nägid ilmavalgust paar 

päeva enne üritust. Tibude koorumise videot oli       

võimalik vaadata ekraanilt.  

Ka õpetajatele oli oma ala, paadisõit Põlva järvel. Sellest päevast ei 

jäänud kõrvale ükski kooli töötaja, kõigil olid omad kohustused.    

Klassijuhatajad said kaasa lüüa oma klassiga koos liikudes, ülejäänud 

õpetajad tegutsesid kohtunikena.  

Suur tänu kõigile! Ilma koostööta ei suuda me pakkuda oma         

armsatele lastele meeldivaid elamusi. Meie abilisteks sellel päeval 

olid: Keidi Käis, Andres Kübar, Ben Ruben Kaljuvee, Spordiklubi 

Traps, Põlva Jalgpalliklubi Lootos, Põlva Noortekeskus, Põlva Spordi-

kool, Põlva Indiaca Klubi, Põlva Tenniseklubi, Kagu Vibuklubi, SK    

Tartu Ultimate, Matkajuht OÜ. Turvatunnet aitas tagada Põlva politsei. 

25. septemberil oli EKSL valikorienteerumise päev. Meie kooli orienteerujate tulemused: 

P1-5 II koht Karel Kets 

P8-9 III koht August Jakobson 

T1-5 I koht Luisa Nõmmik 

T6-7 I koht Maarja Oras 

29. septemberil oli maratoni teatejooksude päev. 

1.-4. klassi õpilased jagasid Koolimaja tee staadionil 42 

km 70 õpilase vahel ja selle läbimiseks kulus neil aega 

2:31:34. Eelmise aasta tulemust suudeti parandada ligi 

2 minutit. 

5.-9.klassi õpilased jooksid 200m kaupa igaüks 

seitse korda. Eesmärk oli ühe mehe poolt joostud 

maailmarekord ületada ja saavutada oma kooli 

rekord. Sellega tuldi toime. Aega kulus selleks 

1:59:56. 

Põlva Kooli kehalise kasvatuse õpetajad 
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Põlva Kooli uurimislaboris said vahvate katsetega       

tegeleda algklasside õpilased, kes labori juhataja Inga 

Tiivoja juhendamisel panid näiteks rosinad tantsima ning 

valmistasid minivulkaani.  

Keegi, kes ise töötoas ei osalenud, ei tea täpselt, mis 

toimus ruumis B-219, sest uks oli tihedalt kinni teibitud 

ning vihjeks oli vaid ukse kõrval seisev silt 

„Ööfotograafia“. Hiljem avaldatud piltide põhjal võib aga 

järeldada, et ruumis tegeleti õpilaste kloonimisega,      

sest kummalisel kombel võib piltidelt paista, et üks     

õpilane istub korraga nelja pingi taga. Tegelikult oli aga 

pildistamisel nutikalt ära kasutatud pikka säriaega.  

Kooli fuajees võis kogu õhtu vältel märgata ühte        

lõppemata pikka järjekorda. Lähemal vaatlusel võis    

selguda, et seal sai läbida takistusrada alkoprillidega. 

Takistusrada oli imelihtne: tuli üle astuda pulgast        

ning mõnekümne sentimeetri kauguselt prügikasti      

suunata kaks tennisepalli. Tavaolekus ei valmistand    

ülesande täitmine raskusi mitte kellelegi. 1,3‰ joovet 

imiteerivate prillidega tabas pall märki oluliselt vähem ja 

see, kellel tabas, mäletab seda kindlasti. 

Väga populaarseks osutus ka Maanteeameti poolt  

läbiviidud pöörleva auto katse ning turvavöö        

vajalikkust demonstreeriv test. Samuti sai UV lambi 

all uurida oma ID kaarti ja juhiluba ning tegeleda 

robootikaga.  

Kõigi külaliste üllatuseks avati õhtul ka jätsiabi 

punkt, kus vedela lämmastiku abil koorest ja      

moosist imemaitsvat jäätist valmistati. Punkt suleti 

vaid selleks ajaks, kui Põlva Gümnaasiumi           

jätsimeistritel tuli kiirustada aulasse teadusteatri 

etendust ette kandma. „Rikutud etendus“ pakkus 

üllatusi ning ehmatusi (isegi karjatusi!) kõigile     

vaatajatele. 

Enne õhtu lõppu toimus veel kolmaski etendus,     

kus Teadusbuss harutas lahti valguse maagilise 

maailma. Õhtu lõppes kell 22:00 suure pauguga, 

mis pani värisema koolimaja aknad ning kuulduste 

järgi ehmatas voodis ärkvele nii mõnegi Põlva     

elaniku.  

Põlva Kooli loodusainete ühendus tänab südamest 

kõiki õpilasi, kes aitasid ürituse õnnestumisele kaasa 

ning kelleta poleks õhtu sugugi nii hästi sujunud. 

Suur tänu läheb ka kõigile teistele abistajatele! 

Ürituse pildigaleriid võib näha Põlva Kooli Facebooki 

lehel ning õhtust valminud videot Youtube’ist (Põlva 

Kooli Teadlaste Öö või skänni artikli all olev QR 

kood). 

Greta Pentsa 

keemiaõpetaja 



Põlva Kool osaleb aastatel 2020-2022 rahvus-

vahelises Erasmus+ projektis, mis keskendub 

keskkonnaprobleemidele. Projekt kannab nime 

“Protect Ecosystem and Life” ning on suunatud     

4.-7. klassi õpilastele. Peale Põlva Kooli osalevad 

projektis veel Portugal, Rumeenia, Tšehhi, Kreeka 

ja Türgi.  

Keskkonnaprobleemid on teema, millele on       

aasta-aastalt üha enam tähelepanu pöörama    

hakatud ning seda ka väga arusaadavatel         

põhjustel - kümnendeid on inimkond meie       

planeediga ringi käinud hoolimatult ning mitte 

jätkusuutlikult ning on jätkuvalt inimesi, kes ei pea 

igapäevaselt tekitatavat prügi, kliima soojenemist 

ja veekogude reostumist tõsiseltvõetavateks   

probleemideks.  

Keskkonnaprobleemide lahendamine ei ole aga 

võimalik neid tunnistamata. Siinkohal lasub suur 

vastutus haridussüsteemil, et meie sekka sirguksid 

noored, kes mitte ainult ei ole teadlikud          

keskkonnaprobleemidest, vaid kellel on ka       

piisavalt digitaalseid ja sotsiaalseid pädevusi,       

et neile probleemidele lahendusi leida. 

Projekti üheks eesmärgiks ongi õpilaste teadlikkuse   

tõstmine keskkonnaprobleemide osas. Seetõttu         

pööratakse suurt tähelepanu keskkonnateemaliste     

filmide vaatamisele ning selles valdkonnas juba tehtud 

uuringutele ja kirjutatud raamatute lugemisele. 

Õpilased saavad projektis osaledes panna proovile oma 

loovuse ning kasutades digivahendeid luua plakateid, 

videoid ja esitlusi, sealjuures pakkudes välja ka oma 

lahendusi tõstatatud probleemidele. 

Projekti käigus viiakse läbi ka mitmeid miniuurimusi. 

Näiteks mõõdetakse 10 päeva jooksul õhutemperatuuri 

ning võrreldakse tulemusi viimase kümne aasta         

näitajatega. 

Projektitegevused algavad 2020. aasta sügisel ning    

kestavad kaks õppeaastat. Kuigi rahvusvaheliste        

projektide juurde on alati kuulunud ka reisimine ning 

projektitegevused partnerriikides, siis Covid-19 leviku 

tõttu maailmas ühtegi reisi projekti esimesel aastal    

toimuma ei saa. Küll aga toimuvad kohtumised         

partnerriikidega virtuaalselt.  

Greta Pentsa 

projekti koordinaator 
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Erasmus+ projekt “Protect Ecosystem and Life” 

 

Septembris käisime Tallinna loomaaias õppe-

programmil. Meid võttis vastu giid ja tutvustas 

loomaaeda. Külastasime roomajate osakonda.  

Saime teada palju põnevat roomajate kohta ja 

võisime neist mõningaid isegi puutuda. Peale     

roomajate põhjalikku uurimist saime töölehed, mis 

tuli täita. Pidime kõndima loomaias ringi ja leidma 

üles vastavate loomade kohta oleva info, et      

vastata küsimustele. Loomaaias sai veedetud    

huvitav ja kasulik päev. 

 

 

Oktoobris sõitsime klassiga õppekäigule Võrumaale 

Luutsnikule programmile „Matkasellid looduses“. 

Metsas olles saime teada, kuidas ehitada onni      

ise leitud ja kogutud materjalidest. Kõigil tuli       

kolme- ja neljaliikmeliste gruppidena ka oma onn 

ehitada, mida tuli pärast teistele tutvustada.      

Veel õppisime, kuidas saab filtreerida samblast, 

söest ja liivast jõevett, mida saime ka maitsta. 

Samuti saime proovida tule tegemist lihtsate    

vahenditega. Päev möödus huvitavalt ja asjalikult.  

 

Täname Keskkonna Investeeringute Keskust, kes 

mõlemat õppekäiku rahastas. 

 

Merli Mägi 

8.e klassi õpilane 

8.e klassi õppekäigud 
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30. septembril külastasid Põlva Kooli õpetajad Eliis 

Vana ja Marely Kasemets Tartus asuvat AHHAA     

Teaduskeskust. Seal toimus põnev koolitus, kus     

tutvustati kahte Teaduskeskuse poolt loodud tegevus-

kasti, mida lastega koolis katsetada. Esimese        

tegevuskasti toel õppisime kruvide ja traadi abil    

elektrivoolu tekitama. Teine tegevuskast pani        

katseklaasid korralikult ja värviliselt vahutama, sest 

valmis elevandi hambapasta. Loomulikult ei jätnud 

õpetajad teadmisi omateada ning enne sügisvaheajale 

minekut said ka õpilased käed külge lüüa ning     

omandada seeläbi uusi teadmisi. Olenemata sellest, 

et katalüsaator, vesinikperoksiid, kuivpärm tundusid 

keerukad mõisted, siis katset tehes said ka need 

mõisted lapsesõbralikult selgeks.  

Koolituspäeva lõpus õnnestus õpetajatel tutvuda ka 

nende kõige uuema foobiate teemalise näitusega. 

Põnev oli ennast proovile panna hämaras ämblikke 

täis ruumis, kuulata surisevaid elektrieksponaate, 

tunda kuidas oleks kõõluda kõrgel maja äärel või   

kogeda maavärinat. Palju judinaid tekitavaid elamusi 

sai järgi proovitud. Kes seda veel teinud pole, siis 

soovitame soojalt! 

Aitäh Teaduskeskusele AHHAA sellise suurepärase 

võimaluse ning tegevuskastide eest!  

Eliis Vana, 3./4.f klassijuhataja  

Marely Kasemets, 4.a klassijuhtataja  

Teaduskeskus AHHAA tegevuskastide koolitus 

4.b klass võttis ette põneva jalgrattamatka reedel, 

2. oktoobril. Sõitsime mööda kergliiklusteed       

Himmastesse ja sealt edasi mööda metsateed Otteni 

lõkkekohale. Ilmataat oli lahke ja ilm lausa imeline. 

Teel nautisime ilusat, värvilist sügist looduses.     

Õppisime, kuidas liigelda rattaga kõnniteel ja       

sõiduteel.  

Himmastes tegime peatuse koolimaja juures ja    

saime teada Himmaste kooli ajaloost ja tähtsast 

keelemehest Jakob Hurdast. Tagasiteel nägime ka 

tema sünnikohta. 

Tee Ottenisse viis läbi metsa ja kohati oli see üsna 

ekstreemne. Ottenisse jõudes suundusime          

lõkkeplatsile, kus grillisime vorste ja vahukomme.  

Järgnevalt käisime paikadesse, kus on filmitud 

„Viimne reliikvia“. Kõndisime üle Siimu silla, nägime 

kalu Ahja jões, jõime allikavett, tegime pilti     

Riesbieteri kanjonis, lugesime infotahvlitelt põnevaid 

fakte filmi tegemise kohta.  

Matk oli põnev, lõbus ja tore, samas saime palju 

uusi teadmisi meie enda kodukohast.  

Katriin Pikk, Caroly Mölder 

4.b klassi õpilased 

Fotod: Greily Künnerpä (4.b) 

Rattamatk „Viimse reliikvia“ radadel 
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Muusikapäeva Põlva Koolis 

Oktoobrikuu esimesel päeval tähistatakse 

kõikjal üle maailma rahvusvahelist      

muusikapäeva. Nõnda toimus see ka Põlva 

Koolis. Muusikapäeva hommiku esimeses 

koolitunnis ei vaadanud õpetajale otsa   

ilmselt mitte ühtegi unist silmapaari, sest 

meie vinge trummipoiss Raimond Änilane 

kostitas Kesk 25 kooliperet tõeliselt    

hoogsa trummimänguga, mis äratas unest 

ülesse ka kõige väsinumad õpilased!    

Lisaks kõlas muusikapäeval kooliraadiost 

muusikat Olav Ehala ja Arvo Pärdi       

repertuaarist. 

Muusikapäeval oli hea võimalus pöörata suuremat tähelepanu       

muusikale ja helidele meid ümbritsevas keskkonnas. Kutsusime lapsi      

mõtlema nendele emotsioonidele, mida tekitab muusika meis endis.  

1. oktoobri varahommikul täitusid Lina 21 ja Koolimaja tee 1          

õppehoonete fuajeed meeleolukate pillilugudega. 

Lina tn 21 koolimajas võtsid kooli saabujaid vastu kandlehelid.     

Kandlelugusid mängisid Mattias Kähr, Keirit-Ketrin Kikas, Oliver Pärna, 

Isabel Amelii Valli ja Heili Meribeth Rau koos kandleringi juhendaja   

õpetaja Marega.  

Koolimaja tee 1 fuajee oli 

aga täitunud lõõtsa-

pillilugudega. Lõõtsadest võlusid välja vahvaid lugusid Mari-Elle Kont 

ja Anette Vaino. 

Päeva jooksul kõlasid Koolimaja tee 1 õppehoones Arvo Pärdi        

lastelaulud. 

Täname meie kooli noori muusikuid, kes muutsid rahvusvahelise  

muusikapäeva palju huvitavamaks ja sisukamaks! 

Diana Pehk ja Helen Reinhold 

huvijuhid 

Tantsuvahetunnid JJ-Street Company treeneritega 

Suur tänu JJ-Street 

tantsukooli treeneritele, 

kes viisid 17. septembril 

läbi lahedad ja aktiivsed 

tantsuvahetunnid!  
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5. oktoobril tähistati Põlva Koolis õpetajate päeva.     
Sel aastal asendasid meie kooli 9. klasside õpilased      
1.-4. klasside õpetajate tunde Koolimaja tee 1 ja        
Lina 21 õppehoonetes. Kooli kõige vanemad õpilased 
said sel päeval omal nahal tunda, mis tunne on seista 
klassi ees, tagada tunnis kord ja vaikus, anda edasi     
oma teadmisi ja olla oma käitumise ning olekuga     
väiksematele tõeliseks eeskujuks. Meie lõpuklasside 
õpilased tulid oma ülesandega sel päeval hästi toime! 
Mitmedki tunde asendanud õpilased tunnistasid, et    
päev oli nende küll jaoks raske, ent õpetlik. Ent mis 
peamine – õpetajate päev andis reaalse arusaama     
sellest, kui tähtsat, ent samas keerulist tööd õpetajad 
igapäevaselt teevad!  

Põlva Kooli õpetajad tähistasid õpetajate päeva       
üheskoos 5. oktoobri õhtul toimunud koosviibimisega 
Päikeseranna puhkemajas. 

Õpetajate päev Põlva Koolis  

Põlva vald tunnustas õpetajaid  

8. oktoobril toimus tänuõhtu, millega Põlva vald    
tunnustas õpetajaid ja kus anti üle 2020. aasta     
hariduspreemiad.  

Põlva valla hariduspreemia pälvisid:  

 Põlva lasteaed Lepatriinu õpetaja Karin Kopli 

 Fr. Tuglase nimelise Ahja Kooli õpetaja Tiia Tenno 

 Mooste Mõisakooli õpetaja Margit Pikk 

 Tilsi lasteaed Muumioru õpetaja Kätlin Kõiv 

 Tilsi Põhikooli õppealajuhataja Liina Vagula 

 Aasta noore õpetaja tunnustuse pälvisid Põlva Kooli 
õpetaja Eliis Vana ja Põlva lasteaed P ihlapuu 
õpetaja Jaanika Kogri  

 Põlva valla Aasta õpetaja 2020 on Põlva lasteaed 
Pihlapuu direktor Kaire Hääl. 

 
Tänuõhtu muusikalises osas puudutas kuulajate    
südameid Mari Jürjens.  

PALJU ÕNNE KOGU KOOLIPERE POOLT! 

Aasta noor õpetaja Eliis Vana 

Helen Reinhold 
huvijuht  

2020. aasta hariduspreemiate laureaadid 
      Foto Põlva Vallavalitsuse kodulehelt 
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Euroopa Kohvikupäev Kesk 25 õppehoones 

8. oktoobril toimus Europe Direct Põlvamaa teabekeskuse 

eestvedamisel Põlva Koolis kohvikupäev, millest said osa 

Kesk 25 õppehoone õpilased. Sel päeval pakuti tavapärasest 

teistsugust koolilõunat, milleks oli erinevate Euroopa riikide 

rahvustoidud. Lisaks oli söögivahetundidel võimalik oma 

teadmisi proovile panna erinevate Euroopa riikide keelte osas 

ja seeläbi võita lahedaid ja praktilisi auhindu. Euroopa     

kohvikupäevaks aitasid kooli sööklat kaunistada mitmed  

tublid ja aktiivsed Põlva Kooli õpilased. 

Helen Reinhold 
huvijuht  

Põlvamaa õpetajate terviseseminar 

22. oktoobril toimus Käbliku talus „Põlvamaa õpetajate 

terviseseminar,“ kus osalesid ka Põlva Kooli kolm     

õpetajat Eliis Vana, Ulvi Musting ning Reet Külaots. 

Koolituspäev kestis kokku 10 tundi. Terviseseminari 

eesmärgiks oli võrgustike (lasteaedade, koolide)      

omavahelise koostöö toetamine ning loomulikult       

hoolitseda enesearengu eest suurepäraste koolitajate 

toel.  

Päev algas üllatusesinejaga, kelleks seekord oli meie 

armas Põlvamaa näitleja Urve Järg, kes rääkis põnevaid 

ja humoorikaid lugusid elust enesest. Kui Urve oli      

õpihimuliste õpetajate tuju veelgi positiivsemaks     

meelestanud, tuli lavale esimene koolitaja - Liina Lokko. 

Viimane pööras suurt tähelepanu erivajadustega laste 

toetamisele ja mõistmisele ning andis erinevaid nippe, 

kuidas toetada HEV- õpilasi koolisüsteemis.  

Teiseks koolitajaks oli aga näitleja ning kõnetehnika 

pedagoog Inga Lunge, kes võlus oma positiivsuse ning 

õrnusega koheselt kõiki kuulajaid. Inga õpetas meile 

kuidas endaga tööd teha ja ennast kehtestada. Lisaks 

jagas ta juhtnööre, kuidas kasutada kehakeelt, et jõuda 

soovitud eesmärgini.  

Päeva jooksul saime tutvuda Käbliku talu tegemistega 

peremehe saatel. Õhtu lõppes huvitava Põlva Seto   

Seltsi Leelokoori „Madara“ laulude, lugude ja tantsude 

saatel.  

Aitäh, Irina Viitamees ja Reet Külaots, sellise vajaliku 

terviseseminari eest!  

 

Ellis Vana 

Põlva Kooli õpetaja 
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4.e klass alustas sügiskoolivaheaega sportlikult 
Viimasel koolipäeval peale õppetunde sõitsime kogu klassiga 

Valgesoo külla, et veeta koos üks tore õhtupoolik. Meie meenu-

tused: 

Kristofer: „Käisime metsas, langetasime kuivanud puid, leidsime 

seeni ja nuputasime morse kirja.“ 

Frank: „Mängisime pesapalli, kulli ja maastikumängu, mille meie 

tiim võitis. Väga tore oli mängida õpetaja koera Millaga. Metsas 

oli ühe mäe otsast väga ilus vaade! Proovisin lõhkuda kirvega 

puuhalge.“ 

Maribel: „Grillisime lõkkel vorstikesi, vahukomme ja küüslaugu-

leibasid, mängisime koeraga, poisid ehitasid onni.“ 

Ronja: „Mulle meeldis, kui me käisime metsas ja mängisime  

rühmades. Pidime leidma looduslikku materjali, millega saaks 

valmistada ilusa kunstiteose. Mulle meeldis veel maastikumäng. 

See oli raske, aga lõbus. Ma grillisin ja aitasin piknikuks süüa 

teha.“ 

Mia T: „Käisime metsas. Mulle meeldis suurte kivide otsimine. 

Tegime metsast leitud samblast, lehtedest, käbidest ja seentest 

südame. Tore oli õppida küttepuid lõhkuma. See ei tulnud küll 

eriti hästi välja, aga põnev. Mulle meeldis piknikutoit, eriti      

Leopoldi pallikesed. 

Ove August: „Mulle meeldis onni ehitada. Murdsime kuivanud 

oksad, panime üksteise kõrvale ja ladusime kuuseoksad peale.“ 

Sten Rasmus: „Mängisime erinevaid mänge, nt pesapalli, kulli ja 

siis ehitasime onni.“ 

Anette-Riin: „Mulle meeldis maastikumäng ja Millaga mängimine. 

Väga meeldis ka metsas üks maagiline koht. Kahju, et pidime 

õhtul koju minema.“ 

Mette Marit: „Meil oli väga lahe! Käisime metsas, kus olid jääajal 

siia rännanud rändrahnud. Grillisime vahukomme ja panime need 

küpsiste vahele. Veel mängisime ka pesapalli.“ 

Lotte-Lisandra: „Mulle meeldis väga metsas olla, aga pärast oli 

kõht tühi. Meiega matkas kaasa ka kiil. Saime sporti teha.“ 

Anete: „Kui metsas jalutasime, nägime igasuguseid urge. Mängi-

sime aardejahti ja tegime ilusaid pilte.“ 

Markel: „Mulle meeldis maastikumäng. Tegime grupid, pidime 

lehtede pealt vaatama mustrit, sellest saama tähed, mis andsid 

kokku sõna ja otsima uusi pabereid.“ 

Oliver: „Mulle meeldis onni ehitamine ja pimedas taskulampidega 

kulli mängimine. Siis sai põõsaste taha ja onni peita.“ 

Kristen: „Mulle meeldis see, et me matkasime läbi ilusa metsa ja 

grillisime vahukomme.“ 

Kristin: „Mulle meeldis metsas käia. Leidsime huvitavaid asju,   

ka sinist värvi kiili. Me ei käinud tavalises metsas vaid väga   

müstilises.“ 

Kenor: „Mulle meeldis kõige rohkem onni ehitada ja pimedas 

kulli mängida. Samuti meeldis metsas olla ja koeraga mängida.“ 

Silver: „Mängisime kulli, olime metsas, ehitasime onni, mängisi-

me koeraga ja tegime vahukomme.“ 

Grete Liis: „Oli väga lõbus! Matkasime metsas tund või kaks. 

Mulle väga meeldis metsas olla! Kahjuks tuli kanna peale vill, 

aga elasin kõik üle. Grillisime liha ja vahukomme. Õpetaja koer 

Milla otsis meid järgmisel päeval taga.“ 

Marten: „Lõbus oli teha metsas elutsevatest või mitte elutseva-

test asjadest kujundit. Kui mängisime maastikumängu, pidime 

morse kirja nuputama, et uusi silte leida.“ 

Müstilise metsa vormis jääaeg  

Üks arvukatest Valgesoo metsas         

asuvatest rändrahnudest  

Meie matkaga ühines kaunis kaaslane  

Ka metsas saab kunsti luua  

Grillimeistrid 
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Leegid kolleegid - diskoõhtu  
16. oktoobril kella kuuest õhtul toimus kooli aulas 9. klasside ühine klassiõhtu. Üritusel osales 32 Põlva Kooli      

9. klassi õpilast. Leppisime kokku, et riietume tavapärasest veidi pidulikumalt. Kõik pidasid sellest kinni!         

Õhtu kulges väga sujuvalt. Me mängisime mänge, tantsisime ja õppisime teineteist paremini tundma. 

Kõik osalejad jäid õhtuga rahule ning meil on plaanis veel sarnaseid üritusi korraldada.  

Ürituse korraldasime otsast lõpuni ise ja julgeme väita, et Merili, Kertu, Deisi (kõik 9.a klassist) ja Marleeni (9.c) 

tegemisrõõm oli suur. 

Marleen Lina 

9.c klassi õpilane 

Romet: „Me käisime metsas. Seal olid rahnud. Ühe peal 

tegime ka pilti. Metsas oli ka ühes kohas „Salapärane 

mets“. Seal oli nii suur kraav, kus oli iga asja peal  

sammal. Halb oli see, et sinna oli toodud prahti ja     

ohtlikud klaasikillud võivad metsaloomade jalgadele 

ohtlikud olla.“ 

Mia K: „Me mängisime morset ehk mängu. Seda mängi-

takse nii: keegi annab sulle ühe paberi. Seal on mingid 

punktid ja sina pead mõistatama, mis seal kirjas on. Kui 

sa oled ära mõistatanud, saad teada koha, kuhu pead 

minema ja uue vihje ära arvama. Tore oli veel ka see, 

et poisid panid onni kokku.“ 

Elis Britta: „Me käisime metsas ja minu grupp tegi 

samblast südamekujulise kaunistuse. Õhtul mängisime 

maastikumängu ja saime isegi piparmünditeed. Poisid 

lõhkusid puid, aga noh, kui mina proovisin, läks ikka 

mööda. Osad grillisid ribiliha ja mõned ehitasid onni. 

Seal oli päris palju ruumi.“ 

Maria: „Mulle meeldis metsaskäik. Pildistasin huvitavaid 

kohti samblal, kändudel ja puudel. Väga maitsev oli 

välipliidil potis keedetud tee. Tõime tüdrukutega      

peenralt piparmündi lehti ja panime kuuma vette.       

Ma kardan väga koeri, aga nüüd enam ei karda Millat. 

Tore oli grillida.“ 

 

4.e klassi õpilased ja klassijuhataja Ruth Raudsepp 
Fotod: Ruth Raudsepp 

Kuidas küll leida järgmine punkt? 
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Põlva Kooli Unicorn Squad rühmal on  
esimene kursus täies hoos! 

HK Unicorn Squad on liikumine, mis pakub huvi-

haridusena tehnoloogiaõpet ainult tüdrukutele.        

Ettevõtmine sai alguse 2018. aasta sügisel eesmärgiga 

äratada ja kasvatada tehnikaalast huvi tüdrukute seas 

läbi praktiliste ülesannete. Visioon on kasvatada       

huvi tehnika, robootika ja loodusteaduste vastu            

7–14aastaste tüdrukute seas. 

Selle aasta kevadel liitusid Unicorn Squadi liikumisega 

ka Põlva Kooli 4.e klassi tüdrukud õpetaja Ruth      

Raudsepa eestvedamisel. 

Kõigi eelduste järgi pidi esimene kursus saama läbitud 

juba kevadel, aga võta näpust. Saime osaleda vaid ühes 

tunnis, siis tuli viibida distantsõppel. Õnneks saime   

Unicorn Squad suvelaagris kokku. 

Tunnid on üles ehitatud nii, et igas tunnis on üks     

praktilisema suunitlusega ja teine lõbusama suunitluse-

ga ülesanne. Lisaks räägime lühidalt ka vastavat teemat 

puudutavast teooriast, mille kõrvale vaatame näidetena 

videoid Youtube’st. Meil oli iga tunni lahutamatu osa 

kaneelisaiakeste söömine – ikka selleks, et tunnist 

saaks lisaks teadmistele ka üleüldise mõnusa fiilingu  

I tunnis tegelesime animatsiooniga ja filmisime veega 

täidetud õhupalli lõhkemist slow-motion programmiga.  

II tunnis tegime stencil tehnikas grafitit. Selleks       

lõikasime välja šabloonid, paigaldasime need alus-

paberile ja spreivärvide abil valmis päris tõetruu töö.  

III tunnis ehitasime minilava, kinnitasime ise kokku 

monteeritud prožektorid, valisime sobivad valgused ja 

lõbustasime end kaasavõetud mänguloomade.  

IV tunnis õppisime kasutama jootekolbi, millega      

ühendasime ledribad juhtmete külge. Riietele kleep-

ribadega kinnitatud ledid andsid liikumisele efekti    

juurde. LED-idega varustatud riided viivad lavalise     

liikumise ja moetööstuse hoopis uuele tasemele. 

V tunnis saime teada täpsemalt, kuidas laval kasutada 

eriefekte. Meie oskame nüüd teha „külma lõket“ ja   

teame põhimõtet, kuidas laserkiirega mustreid seinale, 

lakke vmk kujutada. Suutsime puhastamata jootekolvist 

tuleva suitsu tõttu tekitada ehmatava olukorra. Tuletõrje 

signalisatsioon käivitus … 

VI tunnis loodud klarnetite heli kostus üle kogu kooli-

maja. Akutrellide abil puurisime porgandisse kindla    

joonise järgi augud, et saavutada eri kõrgusel helisid. 

Lõime ajutise klarneti orkestri ja tunni lõpus saime   

porgandid ära krõmpsutada. Lisaks saime tutvuda        

ja luua ka digitaalset muusikat. Ava vaid GarageBand 

rakendus ja hakka looma! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esimese kursuse läbimiseks ootab meid veel ees väga 

raskete esemete tõstmise õppimine, kuidas ehitada 

mootoriga pöördlava, kuidas heli silmaga näha ja Põlva 

kultuurimaja külastus, et näha kuidas laval kõik päriselt 

välja paistab. 

25.oktoobri „Hommik Anuga“ saates kajastati Unicorn 

Squad tegemisi  

Ruth Raudsepp 

4.e klassijuhataja ja Unicorn Squad’i eestvedaja 

https://unicornsquad.ee/
https://etv.err.ee/1144555/hommik-anuga
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Halloweeni ootel 


