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Direktor kiidab!
Aasta Sportlikum Kool

24. septembril leidis aset üleeuroopaline koolispordipäev,
mille raames toimus mitmel pool Eesti üldhariduskoolides
erinäolisi sündmusi.
Euroopa koolispordipäev, mis toimub Euroopa spordinädala
raames, keskendus sel aastal laste liikumisaktiivsuse
tõstmisele läbi kooli territooriumi ja ümbruse sihtotstarbelise
kasutuse. Üle Euroopa ja ka Eestis leidub häid praktikaid
selle kohta, kuidas loominguliselt lähenedes saab kooliruumi
või territooriumi funktsionaalsust tõsta.
Eesti Koolispordi Liidu president
Gerd Kanter kuulutas Põlvas
välja Aasta Sportlikuma Kooli auhinna statuudi võitja. Lõppenud koolispordi hooajast
kokkuvõtteid tehes osutusid vabariigi kõige tublimateks ja aktiivsemateks koolideks
põhikoolide ja gümnaasiumide arvestuses just Põlva koolid - Põlva Gümnaasium ning
Põlva Kool. Rändkarikas anti üle koolispordipäeva raames toimunud Põlvamaa koolide
jalgpalliturniiri järgselt. Õpilastel õnnestus teha pilti olümpiavõitjaga ja kuulata
loengut teemal „Koolispordi võimalused eneseteostuseks“.
Aitäh kehalise kasvatuse õpetajatele ja kõigile sportlikele õpilastele ja
õpetajatele!

Põlva vald tunnustas õpetajaid
7. oktoobril toimus Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuses
pidulik vastuvõtt Põlva valla õpetajatele. Sündmusel
anti üle Põlva valla 2021. aasta hariduspreemiad
ning tunnustused.
Põlva Kooli tuli kaks suurepärast tunnustust!
Tunnustuse Põlva valla Aasta noore õpetaja tunnustuse pälvis meie kooli keemiaõpetaja Greta Pentsa.
Põlva valla Aasta õpetaja 2021 on meie kooli inglise
keele õpetaja Ülle Sarapik.
Tunnustused andsid üle vallavanem Georg Pelisaar
ja vallavolikogu esimees Lennart Liba.
Vastuvõtu kontsertosas esines Rahvusooper Estonia
poistekoori noormeeste kvintett koos juhendaja ja
lauluseadete autori Riivo Jõgiga.

Palju õnne Üllele ja Gretale kogu koolipere
poolt!

Foto Põlva valla kodulehelt
Fotol vasakult: volikogu esimees Lennart Liba, Põlva valla
hariduspreemia pälvinud lasteaed Lepatriinu õpetajad Helle
Paatsi ja Inge Klade, lasteaed Pihlapuu õpetaja Ane Kaskla,
Vastse-Kuuste kooli klassiõpetaja Sandra Tikk, Põlva Kooli keemiaõpetaja Greta Pentsa (Aasta noor õpetaja), Põlva Kooli
inglise keele õpetaja Ülle Sarapik (Aasta õpetaja) ja
vallavanem Georg Pelisaar.
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Põlvamaa koolide 6.-9. klasside türdukute jalgpalli võistlustel edukalt osalenud õpilasi:

24.09.2021 toimusid Põlva Lootospargi staadionil maakonna koolide jalgpalli võistlused.
Tüdrukute 6.-9. klasside vanusegrupis saavutas P õlva Kooli võistkond I koha, I I koha Kanepi
Gümnaasiumi ja III koha Räpina Ühisgümnaasiumi võistkond. Kuna osales ainult kolm võistkonda, siis omavahel
mängiti läbi kaks ringi.
Põlva Kooli võistkonnas mängisid: Hanna-Lisete Sellis, Natali Antonov, Luiisa Marleen Lepp, Eliisa Villako, Merlin
Raudkett, Anette Vaino, Kristella Sikamägi, Lissandra Rammo, õp. Juta Saan.



Põlvamaa koolinoorte valikorienteerumise võistlustel edukalt osalenud õpilasi:

21.09.2021 toimusid Põlvamaa koolinoorte valikorienteerumise võistlused Kanepis.

Põlva Kooli esindanud õpilased saavutasid koolide arvestuses I koha, II koha sai Tilsi Põhikool, III koha Põlva
Gümnaasium ja IV koha Krootuse Põhikool.
Individuaalarvestuse tulemused:
1.-5. klasside arvestuses saavutas tüdrukutest I koha Helena Hakk, I I koha Saskia Lätt, 4. koha
Karoliine Oja ja 5. koha Eleanor Lutsar. Poiste arvestuses saavutas I koha Kerret Matto.
6.-7. klasside vanusegrupis saavutas türdukutest I koha Maarja Oras, I I koha Johanna Oras, 4. koha
Merilin Laanjõe, 5. koha Luisa Nõmmik, 6. koha Triin Neeno. Poiste arvestuses sai I koha Karel Kets, III koha
Karel Markus Kähr, 6. koha Simmo Hendrik Sisaks, 7. koha Romet Paatsi, 8. koha Anti Tohva, 10. koha Reno
Robin Rehemets, 11. koha Robi Sermand, 12. koha Jakob Veski.
8.-9. klasside vanusegrupis saavutas poiste arvestuses I koha August Jakobson.
Palju õnne!

Parimate koolide autasustamine

5. klassid tutvusid kodukandi pärimusmuusikaga
19. oktoobril külastasid meie kooli 5. klasside
õpilasi muusikud Meelika Hainsoo ja Lauri Õunapuu.
Koolikontsert
“Vana-Võromaa
pärimusmuusika”
oli
suurepärane võimalus, et vahetute elamuste kaudu oma
kodukandi pärimusmuusikat paremini tundma õppida.
Muusikud tutvustasid õpilastele meie kandi pille ja
laule ning vestlesid õpilastega võro murdes.
Suur tänu Eesti Pärimusmuusika Keskusele, et andsite
meie õpilastele võimaluse haaravast kontserdist osa
saada! Aitüma inspireerivatele esinejatele!
Helen Reinhold
huvijuht
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Tehnoloogiaõpetuse projekt
Septembrikuu (ning osa oktoobrikuu) suureks projektiks
oli Kesk tänava tehnoloogiaõpetuse töökojas klassi
kastide valmistamine koos vajalike riiulitega. Otepää
Vineeritehasest saadud materjalist valmistati 30 kasti,
kus õpetajad hakkavad hoidma vastava klassi praktilisi
töid.
Kastid valmistati 9. klassi õpilastega koos. Töö käigus
said õpilased täiendada oma akutrelli ning tikksae
kasutamise oskusi. Samuti õpiti töö planeerimist ja saadi
meeskonnatöö kogemus. Töö koosnes mitmest etapist,
mille käigus õpilased said ise endale rolli valida
(lihvimine, saagimine, kruvimine jne).
Kastide jaoks vajalikud riiulid monteerisid õpetajad Agu
ja Martin 50x50 prussidest, mille nad eelnevalt suurtest
laudadest valmis olid saaginud. Seejärel pandi paika
kõige optimaalsemad mõõdud ning monteeriti riiulid
kokku.
Uued riiulid ja kastid on vajalikud, et kasutada optimaalselt olemasolevat ruumi ning luua parem ülevaade
õpilaste pooleli olevatest töödest.

Martin Raudmäe
tehnoloogiaõpetuse õpetaja

Võimlemisfestival Põlvas
Eesti Spordiselts Kalev korraldas 18.-19. septembril
Põlvas, Mesikäpa Hallis, võimlemise reklaamipäevad. Kui
esimesel päeval tegid õpetajad/treenerid koos õpilastega
trenni, siis teisel päeval toimus festival. Kokku tuldi üle
Eestimaa.
Põlva Kooli Lina tn 21 tüdrukute võimlemisrühm astus
üles kahe võimlemiskavaga. Tüdrukud tegid seda nii
hästi kui oskasid ja täitsid ka haiguse tõttu puudujate
kohad. Festival oli võimas, vaatamist ja imestamist
jätkus. Nii jõulist ja graatsilist võimlemist ei ole Põlvas
varem olnud. Siit tekkis lastel soov teha rohkem trenni,
olla sama painduv ja sirge seljaga.
Suur tänu lastele, vanematele, toetajatele ja korraldajatele, sest mitmekülgne võimlemine vajab propageerimist.
Festivalil esinesid tublid võimlejad: Laura, Kaisa, Mirtel,
Karoliine, Susanna, Iti, Karoliin, Geiri, Johanna, Eleanor,
Eliise, Liis.

Reet Külaots
võimlemisringi juhendaja
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Õpiränne tule ja jää maale

Läbi lennukiakna jõudis Islandilt minuni esimene
visuaalne
aisting
õhulise
pilvekardina
vahelt
valendav jäälahmakas, mis kannab nime Vatnajökulli
liustik. Ümber tavatult tumedana näiv saar ja tumetumeroheline meri. Võõras, aga ahvatlev.
Koolitus, kuhu suundusin, oli nimetatud „Smart
Teachers Play More, Iceland with outdoor and
mindfulness activities“ ja toimus 8.-14. august
Reykjavikis,
täpsemalt
Laugardaluri
orus
asuvas
rohelusse uppunud spordi- ja puhkepiirkonnas, kesklinna
suunduva tee ääres. Koolitust viisid läbi britist inglise
keele õpetaja Sarah Hispaaniast ja islandlasest
algklassiõpetaja Kristín, mõlemad sütitavalt entusiastlikud ja professionaalsed, jagades meetodeid, mida nad
õpetajaametis tõepoolest edukalt olid praktiseerinud.
Kursusel osalesid kreeklased, hispaanlased, horvaadid,
rumeenlased, poolakad, sakslased ja mina, eestlane.
Käsitleti akadeemiliste teadmiste õpetamise võimalusi
liikumise, mängimise ja sensoorsete tegevuste abil.
Rikkalikud tegevused ja nende veenev, kasutamise
tõhusust argumenteeriv esitlus, andsid mulle julgust
tunde tulevikus loovamalt kavandada. Õpetajana ei
saanud minagi kasutamata jätta võimalust jagada oma
metoodilist pagasit koolitusel osalenud õpetajatega.
Koolituse raames viis Kristín meid oma kodukooli - uhke,
kuid steriilse õueala ja avatud klassiruumiga koolimajja.
Oli õpetlik uudistada.

Taamal Fagradalsfjall

Õhtud veetsime koos kursusekaaslastega Reykjaviki
linna ja selle ümbrusega tutvudes. Lõputuna näivad
laavaväljad, maadligi tundrataimestik, UNESCO
maailmapärandi nimistusse kuuluva Thingvelliri
rahvuspargi
matkarajad,
Gullfossi
kosk,
maapõueenergiat kasutav elektrijaam ja Sinine
Laguun. Lühikesel merereisil sai näha vaalasid ja
lunne. Väiksema grupiga matkasime uudistama
Fagradalsfjalli mäge Suðurnesis, nimelt oli Emake
Maa juba kevadel seal oma sisemist ilu ja
vägevust
näitama
hakanud.
Harpa
kuulsas
kontserdikeskuses oli õnn osa saada duo Soley
klaverikontserdist - rühmatööst, mille aluseks oli
empaatia ja sisuks lisaks maailmaklassikale ka
islandi heliloojate looming. Hingepugev ja hinge
ülendav harmoonia.
Vaatamata Islandi keerukatele loodusoludele, tundus
maastik ja kogu loodus lihtsana. Võib-olla seepärast,
et ei olnud vaateid segavat metsa? Lakoonilise
looduse sisse olid paigutunud lihtsa arhitektuuriga
inimasulad, jättes kohati mulje, et ka ehitised on
looduse osad. Isegi kunst, mida sai vaadata kunstimuuseumi kolmes eraldiasuvas ehitises, tundus
olevat osa loodusest. Ei märganud toretsemist
inimesteski, ei riietuses ega suhtluses. Muljetavaldavalt mõistlik.
Kui kellelgi on tekkinud huvi Islandit külastada,
andke mulle teada, võin jagada mõningaid praktilisi
näpunäiteid reisi mõnusaks kulgemiseks. Ehk tulen
kaasagi.
Õpirändel käimise võimaluse eest olen väga tänulik
projektikirjutajatele, rahastajatele ja kõigile teistele
toetavatele jõududele. Aitähh!

Tekst ja fotod: Urve Lehestik
Koos koolitajatega

bioloogiaõpetaja
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Õpiränne Horvaatiasse
22.-28. augustini avanes klassiõpetaja Raina Uibol
ja saksa keele õpetaja Tiina Villakol võimalus
osaleda koolitusel “Teadlik juhtimine ja loovus
koolitunnis”.
Teekond Horvaatia kaunisse linna Splitti algas juba
eelmisel päeval. Kohale jõudsime ööpimeduses.
Pühapäeva hommikul enne esimese töötoa algust
saime hingata kopsud täis kosutavat Vahemere
õhku ja nautida kauneid mägiseid vaateid.

Õppetöö käigus omandasime erinevaid töövõtteid, kuidas
teha koolitunde huvitavamaks. Tutvusime erinevate
telefoni äppidega. Näiteks postreid saab kerge vaevaga
ja lastele jõukohaselt kujundada äppide “Snapseed” ja
“Spark Post” abil. Uusi teadmisi ümbruskonnast annab
õpilasel hankida mängu “Aardejaht” kaudu, mida samuti
looma õppisime. Lisaks on loovjoonistamine ja
teraapiline fotografeerimine heaks vahendiks laste
arendamisel.
Meile endile oli Horvaatias viibimine esmakordne, olime
sealsest loodusest lummatud. Kasutasime õppetööst
vaba aega võimalikult palju Horvaatia kultuuri ja sealsete
tavadega tutvumiseks. Külastasime ka Splitist ca 90 km
kaugusel asuvat Krka loodusparki ning avastasime suure
kummipaadiga reisides viit Spliti lähedal asuvat saart.
Iga
saarekese
juures
avanes
võimalus
ronida
paadist välja ning teha kuumale päevale sobilik suplus
läbipaistvas türkiissinises vees. Iga saar oli oma nägu ja
kuigi õpirändest on juba tükk aega möödas, oleme ikka
veel Horvaatia looduse ilu lummuses.

Õppetöö toimus meil seitsmest päevast kuuel ning
meie poolt valitud õpetajate täiendkoolituskeskus
oli selle regiooni suurim. Infovahetus oli ülihea,
mis oli elav näide sellest, et koolituskeskus on
nimetatud regiooni parimaks.
Meie grupis oli 6 õppurit. Lisaks meile, eestlastele,
olid rühmas õpetajad Hispaaniast ja Slovakkiast.
Koolituskeskus pakkus samaaegselt erinevaid
kursuseid ning õppureid oli tulnud erinevatest
Euroopa riikidest kokku 80.
Mis see meile andis? Võimaluse ennast proovile panna,
parandada inglise keele oskust, ennast täiendada ja uusi
teadmisi hankida, mida kasutada enda töös õpilastega,
et
tunnid
muutuksid
põnevamaks.
Loomulikult
mahtus sellesse augustikuu viimasesse nädalasse palju
toredaid kohtumisi, mida meenutada.
Oleme väga tänulikud Erasmus+ toetuse eest, mis tegi
õpirände võimalikuks.
Loodame, et Põlva Kooli õpetajatel seisab ees veel palju
edukaid õpirände projekte.
Tekst ja fotod: klassiõpetaja Raina Uibo ja saksa
keele õpetaja Tiina Villako
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Projektikohtumine Türgis

27.09-1.10.21
toimus
Türgis,
Izmiri
linnas,
Erasmus+ projekti “Protect Ecosystem and Life”
projektikohtumine, kus osalesid ka Põlva kooli
õpilased ja õpetajad. Projektitegevused algasid juba
2020. aasta sügisel, aga siiani oli võimalus
omavahel kohtuda ainult interneti vahendusel, nüüd
avanes üle pika aja taaskord võimalus korraldada
reaalne kohtumine kohapeal. Eks see oli omajagu
närveerimist ja mõtlemist ka, et kas kõik sujub
plaanipäraselt.
Põlva Kooli õpilastest osalevad projektis 6.b ja 6.c
klassi õpilased koos klassijuhatajatega. Seekordsel
kohtumisel käisid kaasas 6.b klassi õpilased Karel
Kets ja Luisa Nõmmik ning 6.c õpilased Gabreil
Haabma, Elis Heitur ja Laura Lanno. Neid saatsid
õpetaja/projekti koordinaator Greta Pentsa ja
projektijuht Siret Rammul.

Õpilased osalesid päevade jooksul erinevates töötubades
ning keskendusid keskkonnaprobleemidele. Nii ehitasid
näiteks meie õpilased taaskasutatud materjalidest oma
nägemuse sellest, kuidas saaks Eesti metsaökosüsteemi
kaitsta ning tutvustasid oma ideid ka teistele.

Lisaks Eestile ja Türgile osalevad projektis veel ka
Rumeenia, Portugal, Tšehhi ja Kreeka, kes olid oma
esindustega samuti kohale tulnud.

Teekonda Türki alustasime juba 25. septembril ja
jõudsime kohale teistest päev varem, seega oli meil
suurepärane võimalus iseseisvalt pikk jalutuskäik
ette võtta ja ümbrusega tutvuda.
Projekti esimesel päeval
tutvustati meile kohalikku
Türgi kooli ning toimus
projekti avatseremoonia.
Kogu
koolipere
oli
meid tervitama tulnud.
Autasustati ka projekti
logokonkursi
võitjaid.
Parima
logo
joonistas
meie kooli 6.c klassi
õpilane Elis Heitur. Vastuvõtjad Türgi koolist olid
lasknud võidulogost teha
kehtiva postmargi, mida
on võimalik küll kasutada
ainult Türgis, aga tore mälestus jääb sellest ikkagi.

Iga kooli meeskond oli ettevalmistanud slaidiesitluse
teemal, mida nad teevad, et kaitsta ökosüsteemi ja
loodust.

Töötubade vahele oli pikitud lõbusaid sportlikke mõõduvõtmisi, kunsti, muusika ja draama töötubasid.
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Lisaks valmisid õpilaste poolt kaks e-raamatut kuidas saaks õpilased oma tuleviku elukutsetes
keskenduda keskkonna hoidmisele ning mis muudab
õpilasi looduses õnnelikuks.

Projektikohtumise viimasel päeval istutasid iga riigi
õpilased kooli tagahoovi oma männi. Loodame, et meie
männi eest hoolitsetaks hästi.

Sel päeval said ka kõik osalejad tunnistused projektikohtumisel osalemise kohta.
Õpetajad osalesid kahe päeva jooksul eTwinningu
koolitusel, kus vaadati üle projektilehe koostamise
põhitõed.
Kustumatu mälestuse jättis projekti kolmandal
päeval
toimunud
väljasõit
mägedesse,
kus
külastasime Neisti Maarja maja ning suurema osa
päevast veetsime Efesose varemetes, mis oli üks
osa Antiik-Kreekast. Ephesos ehk Efesos oli VanaKreeka linn, mille asutasid joonlased 11. sajandil
eKr. Linn jäeti täielikult maha 15. sajandil, tänapäeval on alustatud varemete taastamisega ja kõigil
huvilistel on võimalus neid varemeid külastada.
Muuhulgas nägime ka antiikaja suuruselt kolmanda
raamatukogu varemeid. Vaatamata 30-kraadisele
temperatuurile nautisid kõik seda päeva väga.

Õpilaste muljed projektikohtumisest:
Laura: Mulle meeldisid kõige enam lained rannas,
sõbralikud koerad ja kassid, eriti kiisu, kelle me
Rändrahnuks ristisime, imeilusad vaibad ja keraamika
ning soe vastuvõtt koolis.

Gabriel:
Mulle meeldis väga
Türgi, eriti jäi meelde lendamine.
Väga toredad õpetajad ja julged
lapsed. Samuti meeldisid ekskursioonid ja vaatamisväärsused.
Igasse päeva mahtus ka
õhtune ekskursioon. Nii
saimegi meres ujuda,
jalutada
Urla
linnas,
külastada oliivimuuseumit ja Sasali loomaparki
ning nautida päikeseloojangut Foca linnas.
Saime
näha,
kuidas
toodetakse
siidi
ning
valmistatakse
siidvaipasid ning imeilusat
keraamikat.

Karel:
Mulle
meeldis
kõige
rohkem väljasõidud vaatamisväärsustesse. Hästi toredad olid õpilased
ja õpetajad. Ja kõige meeldejäävamad olid õhtusöögid.
Elis: Mulle meeldis kõige rohkem
kohad mida külastasime. Sain teada Türgi kultuurist.
Õpetajad ja lapsed koolis olid väga sõbralikud.
Projektikohtumine toimus tänu Erasmus+ toetusele.
Suur tänu Põlva Koolile, osalenud õpilastele ja nende
toetavatele peredele.
Tekst ja fotod: projekti koordinaator Greta Pentsa
ja Siret Rammul
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Rahvusvaheline muusikapäev
1. oktoobri varahommikul täitusid õppehoonete fuajeed
pillilugudega.
Koolimaja tee 1 fuajees võtsid kooli saabujaid vastu
erinevate pillide helid: Mari-Elle mängis lõõtsalugusid,
Pärtel oli kaasa võtnud vioola ja mängis sellel klassikalist
muusikat, Deividi näppude alt kostusid akordionihelid
ning Andreas mängis lugusid ukulelel.
Lina tn 21 koolimajas tervitas saabujaid kandlering koos
õpetaja Marega. Tublid kandlemängijad olid Mattias,
Oliver, Iti Mari, Mirtel, Keron, Ly-Sandra.
Kesk 25 fuajees kõlasid viiuli ja lõõtsahelid. Viiulil mängis
Hanna-Lisete ja lõõtsast võlus pillilugusid Anette.

Samal päeval toimusid ka koolikontserdid kolmes
õppehoones, kus astus lavale professionaalne
puhkpillikoosseis
„Brassical“
väga
meeleoluka
esinemisega.
Täname meie kooli noori muusikuid ja ansambel
„Brassicali“ muusikalise meeleolu loomise eest
rahvusvahelisel muusikapäeval!
Diana Pehk
huvijuht

Liikluskonverents “Bussisõit on ajavõit”
Neljapäeval,
7.
oktoobril
osalesid Põlva Kooli 3. klasside
õpilased
VI
laste
liikluskonverentsil
“Bussisõit
on
ajavõit”
Eesti
Maanteemuuseumis. Lapsed said ise
kaasa rääkida liiklusohutuse
teemadel. Lapsed tutvustasid
koolis ka teistele, mida nad
konverentsil tegid, nägid ja
õppisid.
Osalejad õpilased, õpetajad ja
töötoad:
3.a klass- Mirelle Leetus ja
Oliver Hüvato (TalTechi töötuba)
3.b klass- Aaron Zlatin ja
Karoliine Oja (Tark bussisõitja)
3.c klass- Delisa Põld ja Nikas
Liubchenko (Koolibussi ohutuse
mängud)

3.d klass- Karmen Lõbu ja Bert Luts (Miks ja kuidas juhtuvad liiklusõnnetused)
3.e klass- Stefan Kahar ja Karl- Christofer Ardel (Rongisõidu ohutus)
Õpetajad Elina Keerpalu ja Hele Peegel (Tööpesa „Ohutum bussisõit“)
Hele Peegel
3.e klassijuhataja
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Õpetajate päev
Õpetajate päeva traditsiooniline tähistamine toimus meie
koolis 5. oktoobril. Algklassiõpilaste seas oli elevust
tunda kohe hommikul, kui tavapärase õpetaja asemel
alustasid tundide andmist hoopis noored õpetajad
9. klassidest! Loodame, et nii mõnedki neist tundsid
endas ära kutsumuse õpetajaameti vastu! Õnneks
möödus koolipäev nii väiksematele õpilastele kui ka
noortele õpetajatele meeleolukalt ja ladusalt! Aitäh teile,
õpetajad!

Peale tunde olid meie kooli õpetajad kutsutud
väikesele koosviibimisele, et kuulata muusikat Tartu
noorte muusikute esituses ja maitsta pidupäevatorti.
Õpetajate päev on üks tore tähtpäev, mis on ellu
kutsutud õpetajaameti väärtustamiseks!
Diana Pehk
huvijuht
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3.a ja 3.b Jääaja keskuses
Kas teate, mida ja kui palju sõid mammutid?
Mis nippidega on loomad looduses kohanenud?
Kuidas jääaeg meie tänapäeva elu puudutab?
Nendele ja veel paljudele teistele küsimustele said
3.a ja 3.b klassi õpilased vastuseid 15. oktoobril
Jääaja keskust külastades.
Uuritud sai koopainimese elu, katsutud ja arvatud
salakottide sisu, värvitud üheskoos klaasseina,
kuulatud erinevaid hääli, uudistatud virmalisi, kaasa
löödud Kalevipoja kiviheite mängus ning oh neid
loomi ja linde, keda sai kohe elusuuruste topistena
uudistada.
Tore, et KIK-i programm toetas sellist vahvat ja
huvitavat ettevõtmist!
Õpetaja Elina Keerpalu ja Annika Uibo

Ajalooringi õppekäik Rakverre
Käisime ajalooringiga reedel, 15. oktoobril õppekäigul
Rakveres. Seal külastasime Rakvere linnust ja politseimuuseumi.

politseiteemalisi tube, kus giid tutvustas igas toas
olevaid teemasid.

Linnuses tervitas meid giid, kes oli keskaegses riietuses.
Linnuses näidati meile, kuidas tehti püssirohtu ja
tutvusime piinakambriga. Räägiti, mis olid peamised
surma põhjused keskajal. Peale seda läbisime põrgutee,
mis oli pime ja müstiline. Giid viis meid linnuses
olevasse kirikusse. Seal laususime ladina keelset palvet.
Saime hoida ja näha erinevaid mõõkasid. Giid andis
meile vibud, millega võisime proovida lasta. Kes tahtsid,
võisid minna üles linnuse müürile.

 Esimene tuba oli seotud liiklusega ja liiklusohutuse-

Peale
seda
sõitsime
politseimuuseumisse.
Eesti
Politseimuuseumi on interaktiivne muuseum, kus saab
läbi isetegevuse ja mängu kogeda politsei tööd.
Muuseum annab hea ülevaate politseinike igapäevatööst
ja tähtsamatest valdkondadest. Külastasime erinevaid

ga. Sai proovida enda reaktsioonikiirust. Istudes
autotoolile, sai tunda, kuidas oleks avarii põrke puhul
tunne.
 Teises toas räägiti vargustest ja erinevatest viisidest,
kuidas seda tehakse.
 Kolmas tuba oli seotud mässude ja K-komandoga.
Seal saime proovida ja vaadata, kui raske oli
nõukogudeaegne kuulivest.
 Järgmises toas olid kriminaalteod ja nende
lahendused.
 Peale seda läksime ruumi, kus räägiti erinevatest
narkootilistest ainetest ja narkokoertest. Saime
paberile panna ka oma sõrmejäljed.
 Eelviimases toas oli valedetektor, mis küsis erinevaid
küsimusi, millele pidid õigesti vastama.
 Viimasesse tuppa saamiseks pidime läbima laseritee.
Seal oli kahepoolne peeglitaoline klaas, kust sai
teiselt poolt läbi näha. Giid tutvustas meile erinevaid
esemeid, millega on võimalik läbi seina helisid
kuulda.
Sellega lõppeski meie põnev päev Rakveres ja sõitsime
koju.
Rebeka Repp
9.c klassi õpilane
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KLASSIRUUMIST VÄLJA
Leivapäev Karilatsi Vabaõhumuuseumis
Oktoobrikuu esimene nädal paljudes Eestimaa paikades
on pühendatud leivale.
6. oktoobril käisid 1.b klassi õpilased muuseumis
uurimas, kuidas vanasti leib meie toidulauale jõudis.
Õppekäik algas põllu äärest ning
eestoas sooja leiva maitsmisega.

lõppes

suitsutare

Õpilased õppisid vana-aja tööriistade nimetusi ning
proovisid ise koodiga reht peksta ja käsikiviga jahvatada.
Selgus, et need on väga rasked tööd. Järelikult jõuab leib
meie toidulauale raske tööga.

Suitsuses ja pimedas taretoas ei sooviks
keegi tänapäeval elada. Küll aga maitses
magusalt ahjust tulnud leib.
Tagasi õues korrati teravilju ja arutleti, mida
neist teha saab.
Aitäh perenaine Margele ning Reino emale!
1.b õpetaja Ester Kalder

Rõõmsalt rappa
Ilusal sügispäeval, 13.oktoobril sõitsid 1.a ja
1.b õpilased, õpetajad ja mõned emad
Meenikunno rappa.
Metsamajakese juures ootas juba retkejuht
Epp. Õpilased said teada, kuidas raba tekib
ning
tutvusid
erinevate
sootaimedega.
Elevust tekitas jõhvikate ja kukemarjade
leidmine turbasamblast.
Üheskoos õpiti, kuidas rabas kõndida ning
imetleti rabajärve veepeeglit.
Aitäh matkajuht Epule huvitava päeva eest!
Täname saatjaks olnud emasid.
Meie retk sai teoks tänu KiK-i projektile, mille
eestvedajaks koolis on õpetaja Ruth Raudsepp. Suur tänu
talle!
Õpetajad Marely Kasemets ja Ester Kalder

Leht 12

Põlva Kool sai uue õpilasesinduse
Põlva Kooli õpilasesinduse valimisperiood sai hoo
sisse küll juba septembri keskpaigas toimunud
õpilasesindusse
kandideerimise
infotunni
ja
valimiskampaaniaga, ent kõige tähtsamad päevad
olid 30. september (Koolimaja tee 1 ja Kesk 25) ja
1. oktoober (Lina 21 ja Kesk 25). Just nendel
päevadel oli kõigil Põlva Kooli õpilastel võimalus
tulla oma õppehoones asuvasse valimisjaoskonda
hääletama oma lemmikkandidaadi toetuseks.
Juba 1. oktoobri pärastlõunal toimus häälte lugemine.
Hääli lugesid õpilased Gerda Vares, Pilleriin Käo,
Kädi-Lii Sillaste ja huvijuht Helen Reinhold. Kokku
osales valimistel 469 õpilast.
Käesoleva infolehe avaldumise hetkeks on kooli uhiuuel
õpilasesindusel toimunud kokku juba kolm koosolekut.
Kõige
esimesel
koosolekul
toimus
grupisisene
tööjaotus. Salajase hääletuse teel valiti õpilasesinduse
presidendiks Isabella Puusepp (9.d) ja asepresidendiks
Seleri Haidak (8.a). Lisaks otsustati, et esindajaks
hoolekogus on Kertu Viljamaa (8a), õppenõukogus
Marit Lõbu (7a) ja tervisenõukogus Kirke Karolin Tark
(9a). Protokollijad on Katalina Masen (6.f) ja Marit
Lõbu (7a).
Õpilasesinduse esimesteks korraldatavateks üritusteks
on ülekooliline helkurikampaania ja 1. novembril
peetav Halloweeni stiili- ja kahoodipäev. Novembrikuusse on planeeritud ka traditsioonilised kohtumised
kõigi õppehoonete klassivanematega. Põlva Kooli
õpilasesinduse tegemistega saad kõige kiiremini kursis
olla Instagrami vahendusel (@polvakooloe).
Helen Reinhold
huvijuht

