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Direktor kiidab!

Põlva vald tänas ja tunnustas õpetajaid

Fotol: vasakult Mare Nool, Krista Untera, vallavanem Martti Rõigas, Toomas Kivend, Elina Keerpalu, Pille Kaarsalu ja Malle Mägi.

Neljapäeval, 6. oktoobri õhtul toimus Põlva Kultuurija Huvikeskuses tänuüritus õpetajatele, kus anti üle
2022.aasta tunnustused.
Tunnustuse aasta õpetaja 2022 pälvis
Gümnaasiumi geograafiaõpetaja Krista Untera.

Põlva

Aasta noore õpetaja tunnustus anti Põlva Kooli
klassiõpetajale Elina Keerpalule.
Õhtu
lõppes
Tallinna
etendusega OSNAP.

Linnateatri

muusikalise

Põlva valla hariduspreemiad pälvisid lasteaed Pihlapuu
õpetaja Pille Kaarsalu, Põlva Kooli kehalise kasvatuse
õpetaja Toomas Kivend, Tilsi Põhikooli õpetaja
Eve Hütt, lasteaed Lepatriinu muusikaõpetaja Mare
Nool ning Vastse-Kuuste Kooli matemaatikaõpetaja ja
õppealajuhataja Malle Mägi.
Tunnustused andsid üle vallavanem Martti Rõigas ja
abivallavanem Koit Nook.
Foto ja tekst Põlva valla kodulehelt.

Põlva Kooli õpetaja Karl Tammiste pälvis
Johannes Käisi nimelise preemia
Johannes Käisi nimelise preemia laureaat on Karl Tammiste Põlva
Koolist. 20. oktoobril anti Karlile Põlva Koolis preemia üle.
Loodusõpetuse õpetajana kannab Karl Tammiste endas Johannes
Käisi pedagoogilisi põhimõtteid, temas on võrdväärselt nii
pedagoogi kui teadlast.
Karl Tammiste on tõeline looduseinimene nagu seda oli ka
Johannes Käis. Noore õpetajana on ta aktiivne mitte üksnes koolis,
kogukonnas ja Põlvamaal, vaid panustab ka vabariiklikul tasandil
(nt HTMi loodusainete õppeprogrammide kirjelduste hindamine).
Johannes Käisi nimeline preemia määratakse töötavale pedagoogile, kes väärib tunnustust oma praktilise tegevusega, on
silma paistnud Johannes Käisi pedagoogilise pärandi või teiste
kooliuuenduslike ideede rakendamise ja propageerimisega või oma
töökogemuste tutvustamisega ja on ühiskondlikult aktiivne.
Palju õnne kogu koolipere poolt!
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Direktor kiidab!


4. klasside ettelugemise võistlusel osalenud õpilasi:

20. oktoobril 2022 on Eestis ettelugemise päev (see on arvult juba 29),
mille tähistamiseks toimus 12. oktoobril Põlva Keskraamatukogus
traditsiooniline üleriigiline 4. klasside ettelugemise võistluse Põlvamaa
eelvoor.
Sel korral on ettelugemise võistlus pühendatud armastatud lastekirjanik
Aino Pervikule, kes tähistas kevadel oma 90. juubelisünnipäeva. Selle
tähtsa sündmuse puhul kannab võistlus pealkirja „Ühes väikeses Perviku
raamatus“ ning loeti jutte ja lugusid lastekirjaniku loomingust.
Võistlus oli osavõturohke. Osales 15 õpilast kümnest maakonna koolist.
Põlva Koolist olid esindatud kõik 4 klassid. Meie kooli tublid esinejad olid:
Karl Martin Jaaska (4.a), Karolin Trumsi (4.b), Kirke Gross (4.c), Matilda
Nuuma (4.c) ja Emili Raudsepp (4.d).
Kiitus kõigile osalejatele!
Suur tänu juhendajatele õpetajatele Annika Uibo, Elina Keerpalu, Kristi Mäeots ja Ülle Rull.



Eesti Koolispordi Liidu valikorienteerumise võistlustel edukalt osalenud õpilasi:
23.09.2022 osalesid Põlva Kooli õpilased Järvamaal Valgehobusemäel toimunud
koolinoorte valikorienteerumise võistlustel. Meie tublid õpilased saavutasid häid kohti
tugevas konkurentsis.
Poiste 6.-7. kl vanuseklassis saavutas II koha Karel Markus Kähr ja 10. koha Jakob
Veski ning 1.-5. kl vanuseklassis sai 8. koha Kerret Matto.
Tüdrukute 1.-5. kl vanuseklassis saavutas Saskia Lätt tubli 4. koha ja 6.-7. kl
vanuseklassis Helena Hakk 5.koha.
Palju õnne!



Üle-eestilisel heategevuslikul jooksul osalenud õpilasi:

23.09.2022
toimus
üle-eestilise
spordinädala
raames
heategevuslik jooks. Võitjaid selles võistluses ei selgitatud,
oluline oli osavõtt. Teatejooksu eesmärk oli pakkuda noortele
võimalust tunda rõõmu liikumisest ja tervislikest eluviisidest ning
populariseerida sportlikke eluviise. Pakuti noortele võimalust
enamateks liikumisminutiteks-liikumismeetriteks ning võimalust
koostöös ühtse tiimina tunnetada, mida tähendab pikema
distantsi läbimine, pikemaajalisem pingutus. Samal ajal andis
teatejooks panuse Haapsalu Neuroloogilise Rehabilitatsioonikeskuse toetusfondi kaudu nende laste heaks, kes on
liikumisvõime kaotanud.
Põlva maakonnas toimus teatejooks natuke teistmoodi, kui seda
tavapäraselt tehakse.
Võistkonna suurus oli 16 noort (8 poissi ja 8 tüdrukut) ning kokku läbiti 10 km. Kokku võttis jooksust osa
154 õpilast.
Aitäh osalejatele!



Põlva Kooli spordipäevade korraldajaid ja osalejaid:

27.09.2022 toimus 5.-9. klassidele spordipäev.
Spordipäeval tuli õpilastel mõõtu võtta erinevatel aladel.






Lootospargis said õpilased hüpata hoota kaugushüpet ehk paigalt kaugust.
Piiri tänava korvpalli platsil toimus topispalli vise.
Seejärel pikamaajooks, mille rada läbis Intsikurmu ja pikkuseks oli 1 kilomeeter.

Sellele järgnes Linnastaadionil kiirjooks 60 meetrit ja 1 minuti jooksul tuli hüpata hüpitsaga nii palju
hüppeid kui võimalik.
Kõikide alade tulemused märkis üles klassijuhataja. Välja selgiti igast spordiala kohta klassi parim poiss ja
tüdruk.
30.09.2022 toimus spordipäev ka 1.-4. klasside õpilastele.
Nemad said mõõtu võtta palliviskes, hoota kaugushüppes, 1 minuti jooksul hüpitsaga hüpates, kiirjooks 60
meetrit. Pikamaajooks 200 meetrit oli kavas 2. klassidele ja 400 meetrit 3.-4. klassidele.
Aitäh kõigile tublidele osalejatele ja korraldajatele!
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Põlvamaa koolinoorte 6.-9. klasside jalgpalli võistlustel edukalt osalenud õpilasi:

29.09.2022 toimus Lootospargis Põlvamaa koolinoorte jalgpalli võistlused
6.-9. klassidele.
Tüdrukute tulemused:
II koha saavutas P õlva Kooli 1 võistkond: Helena Hakk (6.c),
Elisabeth Podekrat (6.b), Luiza Zlatin (7.e), Kristella Sikamägi (7.b),
Hanna-Lisete Sellis (8.a), Sirelin Käo (8.b), Katariina Laas (9.d), Natali
Antonov (9.c).
III koha P õlva Kooli 2 võistkond: Anette-Riin Paidra (6.e), Anete Luts
(6.e), Liis Marii Vaher (7.a), Ly Anette Musting (7.a), Mirtel Haljaku (8.d),
Elise Kork (8.b), Eliisa Villako (9.a), Anette Vaino (9.b).
Poiste tulemused:
I koha saavutas P õlva Kooli 1 võistkond: Aron Oberg, Alari Maidla,
Kermo Kuklase, Kerdo Roodes, Hendrik Tuul, Gabriel Haabma, Roland Kiidron,
Adelhein Kikas, õp Valeri Zlatin.
II koha saavutas P õlva Kooli 2 võistkond: Sven Byron Mitt, Markus
Mäeots, Airon Saarna, Fredy Samulin, Kaspar Tühis, Virmo Vigel, Kris-Marten
Külv, Martin Mäeots, õp Valeri Zlatin.
Palju õnne!



EKSL rahvaliiga 7.-9.kl. poiste jalgpalli finaalturniiril edukalt osalenud õpilasi:

20.10.2022 toimus Lootospargi staadionil
finaalturniir 7.-9. klasside poiste jalgpallis.

EKSL

rahvaliiga

Finaalturniiri võitis Põlva Kooli võistkond, kuhu kuulusid Aron Oberg,
Kermo Kuklase, Sven-Byron Mitt, Karel Kangro, Rasmus Villako,
Kristofer Pundonen, Kristofer Vaino, Oskar Härmits, Jass Einasoo,
Kerd-Kaspar Ivask, Airon Saarna. Õpetaja Temari Nuuma.
Palju õnne!



Põlvamaa murdmaajooksu meistrivõistlustel edukalt osalenud õpilasi:

28.09.2022 toimusid Mammaste Tervisespordikeskuses Mammaste jooks - kõnd 2022 ja Põlva maakonna lahtised
meistrivõistlused murdmaajooksus.
Põlva Kooli õpilased saavutasid väga häid tulemusi:
T10 (2012-2013) 1,0 km
II koht Matilda Nuuma
4. koht Delisa Põld
5. koht Kirke Gross
6. koht Hanna Avikson
7. koht Noora Mälton
P10 (2012-2013) 1,0 km
I koht Karl Oskar Martin
II koht Kevin Pallon

T12 (2010-2011) 1,0 km
I koht Marielle Leesalu
P12 (2010-2011) 1,0 km
I koht Marcello Aleksejev
II koht Bert-Jepe Vähi
III koht Jakob Urman

T14 (2008-2009) 2,5 km
I koht Loviisa-Ly Puri
II koht Helena Hakk
P14 (2008-2009) 2,5 km
I koht Karel Kets
III koht Pärtel Gross
T16 (2006-2007) 2,5 km
I koht Eliisa Villako
P16 (2006-2007) 2,5 km
4. koht Miiron Olle
7. koht Roland Johanson

Palju õnne!
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Erasmus+ projektikohtumine Põlva Koolis
lõuna pidamine kogu projektikohtumise tipphetk.
Täis kõhtudega matkati Meenikunno rabas matkajuht Hanna-Grete Rüütli juhendamisel ning õhtu
lõppes Rõuge ööbikuorgu külastades.

“Protect Ecosystem and Life” on üks rahvusvahelistest
projektidest, kus osaleb juba kolmandat aastat ka Põlva
Kool. Esimesel aastal tegutseti põhiliselt veebis, sest
Covid-19 tõttu polnud võimalik reisida ning füüsiliselt
kohtuda. Alates eelmisest õppeaastast on toimunud aga
ka õpilasvahetused.
Projektis osalevad peale Eesti veel Türgi, Portugal,
Kreeka, Tšehhi ja Rumeenia. Nii külastasid eelmise aasta
septembris viis Põlva Kooli õpilast ja kaks õpetajat Türgi
suuruselt kolmandat linna Izmiri. Aprillis külastasid neli
õpilast ja kaks õpilast Tšehhi pisikest (Põlva suurust)
linna Žamberki ning mai lõppu mahtus taaskord nelja
õpilase ja kahe õpetaja seiklusterohke retk Portugali
läänerannikule Cascaisse.

Kolmapäeva hommik algas külaliste jaoks eesti
keele tunniga, mida viis läbi Põlva Kooli eesti keele
ja draamaõpetaja Maia Punak. Huvitav tunni
juures oli see, et kordagi inglise keelt ei kasutatud
ning kogu suhtlus toimuski vaid eesti keeles.
Arusaamisega kellelgi probleeme ei tekkinud.
Päeva teine pool kulges Tartus esmalt Tagurpidi
Maja ning siis AHHAA teaduskeskust külastades.
AHHAAs saime osa ka vingest teadusteatri
etendusest, mis keskendus tuleohutusele. Õhtu sai
vabas vormis veeta Tartu vanalinnas.

Järgmisena
oligi
projektipartnerite
võõrustamise
võimalus Põlva Koolil ning projektikohtumine toimus
19.-23. septembril.
Esimese päev algas pidulikult, kus direktor tervitas
külalisi, Põlva Kooli õpilased Anette Vaino ja
Hanna-Lisete Sellis mängisid vioolal ja lõõtsal mõned
rahvuslikud lood ning toimusid jäämurdjad õpilaste
vahel. Sellele järgnes ringkäik koolimajas. Külalised olid
eriti üllatunud meie suurepäraste sportimisvõimaluste
üle.
Pealelõunal toimusid töötoad:
aardejaht,
kunsti
töötuba
ja
vanapaberit
töötuba,
kus
õpilased
valmistasid endale vanapaberist
kausi.
Koos
välismaa õpilastega osalesid
töötubades ka 10 Põlva
Kooli õpilast 7. klassidest.
Päev lõppes Põlva Kooli
õpilaste ettekandega: “Mida
teha Põlvas”.
Teise
päeva
hommikul
sõideti
Räpinasse
ja
külastati paberivabrikut ning nauditi kauneid vaateid
pargis ja Sillapää lossis. Edasi sõideti Mustjärve äärde
lõunat pidama. Menüü nägi ette kanasuppi ning lõkkel
küpsetatud vorste ja vahukomme. Ilm oli imeline
ning järve ääres veedeti lausa poolteist tundi - ka
metsasaadusi korjates. Paljude jaoks oli sellisel viisil

Neljapäev oli pühendatud projektikohtumise kokku
võtmisele, toimus õpetajate koosolek ning lastele
Kahooti mäng kõigi projektis osalevate riikide kohta.
Kõigile osalejatele anti üle tunnistused ja väikesed
kingitused.
Neljapäeva õhtul osalesid ka projektikülalised Põlva
Kooli TEADLASTE ÖÖl, millest täpsemalt saab lugeda
sellele üritusele keskenduvas artiklis.
Projekti viimane
avastades.

päev

veedeti

aga

Tallinnat

Projektikohtumise
peakorraldajad
olid
projekti
koordinaator Greta Pentsa, projektijuht Siret
Rammul ja ajaloo-õpetaja Jaana Aedmäe.
Aitäh kõigile abilistele!
Greta Pentsa
projekti koordinaaor
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Teadlaste Öö festival Põlva Koolis
TÖF ehk Teadlaste Öö festival on Eesti (ja kogu
Baltikumi) suurim teadust populariseerivate sündmuste sari, mida on rahastanud Euroopa
Komisjon. 2021. aastal toimus juba 16. Teadlaste
Öö festival (TÖF). Sündmuse peakorraldaja ja
"maaletooja" on Teaduskeskus AHHAA.
Põlva
Kooli
õpetajad
otsustasid
sellest
ettevõtmisest eeskuju võttes luua oma kooli
traditsiooni. 22. septembril toimus Põlva Kooli
Teadlaste Öö festival teist korda. Sellest on
kujunenud suur koostööprojekt, mida valmistavad
ette Põlva Kooli õpetajad, endised ja praegused
õpilased, Põlva valla inimesed ja külalised
teadusasutustest Tartus. Teadlaste Ööd tulevad
uudistama lisaks oma õpilastele lapsevanemad,
vallaelanikud ja huvilised teistest koolidest.
Sel aastal viibisid seal ka meie kooli Erasmus+
projekti külalised: õpetajad ja õpilased Türgist,
Rumeeniast, Portugalist, Tšehhist ja Kreekast.
Registreeritud osalisi oli üle poole tuhande. Mõnigi
oli veidi pettunud, kui selgus, et just teda
huvitanud töötuba on juba broneeritud. Samas oli
ka selliseid ettevõtmisi, kus osaliste arv polnud
piiratud. Üritus algas õpilaskonverentsiga 17.00 ja
lõppes teadusliku Suure Pauguga koolimaja ees
kell 21.00.
Konverentsi
ettekanded
olid
mitmekesised.
Õpinguid Eesti Maaülikooli loodusteaduste koolis
tutvustas Kirke Karolin Tark, veidratest ilutrendidest läbi ajaloo rääkis Laura Helena Lillmann.
Ülevaate
UNESCO
ühendkoolide
võrgustiku
Läänemere Projekti purjeretkest Soome tegi Miko
Jugomägi, GLOBE ekspeditsiooni Käsmus augustis
2022 tutvustasid Anti Tohva, Marit Lõbu, Ranet
Viru, Sirelin Käo ja Katariina Olesk. Asjalikud
ettekanded lõppesid Põlva Kooli teadusteatri
etendusega „Jää ja tuli“, milles püüti leida
lahendust kliima soojenemise probleemile. Seda
juhendas keemik Greta Pentsa. Lavastuses
otsisid teadlased lahendust kliima soojenemise
probleemile, kasutades selleks nii tuld kui ka
pisut külmemaid vahendeid, nagu jää ja vedel
lämmastik. Seejärel oli võimalik valida erinevaid
töötubasid.
Põlva Kooli Teadlaste Öö festivalil esines ka Tartu
Teadusbuss. Teadusbuss on liikuv teaduslabor,

Põlva Kooli teadusteater

mille meeskond koosneb rõõmsatest ja energilistest
vabatahtlikest üliõpilastest. Nende tegevus pakub
võimalusi kogeda loodusteadusi läbi kaasahaaravate
eksperimentide. Noortele Teadusbussi rebastele oli see
esimene väljasõit, kus demolaudade taga tuli selgitada
erinevate katsevahendite abil keerulisi füüsikateemasid
nii suurtele kui ka väikestele teadushuvilistele. Kaasas
olid sellised vahvad katsed, nagu näiteks Newtoni
helmed ja häll, ferrovedelik, pöörlev alus ja ratas impulsimomendi selgitamiseks, „tark plastiliin", termokiled
ja palju muud. Õhtu kulminatsiooniks oli
tule ja
rakettidega seotud teadusteatri etendus, mis lõpetas
Teadlaste Öö koolimaja õues. Katseid viisid läbi Tartu
Ülikooli I kursuse üliõpilased Kreete Liina Kreen,
Johannes Murre ja Martin Veližanin, noori juhendas
füüsika magistrant Paul Martin Kull. Etenduse loojaks oli
Annika Tilga. Füüsika töötubasid korraldas füüsik Jaak
Kepp.
Seenenäituse õnnestumise tugisambaks oli Tartu Ülikooli
Loodusmuuseumi töötaja mükoloog Külli Kalamees, kes
jälgis valvsa pilguga ja head nõu andes laste tööd.
Fuajees välja pandud näitusel esitleti 8.b klassi õpilaste
ning paljude vabatahtlike poolt korjatud ja 9.b klassi
õpilaste poolt määratud seeni. Saime teada, mis liiki
kübarakandjaid hetkel metsas leidub, mis on nende
nimed, millised nendest on mürgised või tinglikult
söödavad ja millised võivad kohe pannile minna. Töötuba
korraldas bioloog Urve Lehestik. Väsinud määrajatele
oli
kosutuseks
näituse
ülejääkidest
küpsetatud
kukeseenepitsa.
Morse töötoa sisustamisel oli tehniliseks abiks Tõravere
Observatooriumi laborivarustus. Seal otsiti vastust
küsimusele, kas meil on võimalik saada kontakti teiste
planeetidega morsesignaalide abil. Uuriti ja koostati
morsesõnumeid ja nendest arusaamist filoloog Regina
Pala juhtimisel. Näib siiski, et lootus inimesetaoliste
eluvormide leidmiseks on väga habras. Julgetele teadushuvilistele korraldati Rakett 69 töötuba. Seal said noored
ennast võistkonnatöös proovile panna saatesarja Rakett
69 ülesandeid lahendades. Rakett69 töötuba osutus väga
populaarseks. Algselt väljakuulutatud kolmele töötoale
lisati ka neljas töötuba. Töötoas lahendati tiimitööna
erinevaid nuputamis- ja loogikaülesandeid. Õpilased
Laura-Liis Vakk ja Mia Kurg jälgisid matemaatik Kristi
Kure
juhendamisel
ettevalmistatud
ülesannete
lahendamist.
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Lisaks kaugematele külalistele saime palju abi
Teadlaste Öö korraldamisel meie oma Põlva valla
inimestelt. Põlva Haigla meditsiinitöötaja Karin
Hermani juhendamisel õpiti õigeid elustamisvõtteid
ja prooviti, mida tunneb inimene, kes on
sunnitud liikuma ratastooliga. Politseiametnikud
tutvustasid oma varustust, räägiti kriminalistikast
ja
dokumentide
võltsimisest.
Kalmer
Kauts
dokumendieksperdina tutvustas oma tööd: kuidas
eristada valeraha ja valedokumente õigetest.
Kriminalistika töötuba vedas politseikapten Kalle
Vall. Tema teemaks olid sõrmejäljed, nende võtmine
ja uurimine. Vanemkomissar Kaido Tühis tutvustas
politsei tava- ja massiohjevarustust. Eesti Maanteeja Transpordiameti töötoa läbiviijad olid haridustöö
kuraator Kerle Kadak ja maanteemuuseumi giid
Neidi Ulst. Nemad tutvustasid liiklusohutust ja
õigeid sõiduvõtteid kergliikureid kasutades. Oli
võimalus proovida ka alko- ja narkoprille.

Põlva Kooli teadlaste ja õpilaste kanda jäi siiski
ürituse põhiraskus. Geoloogia töötoas tutvuti
geograaf Katrin Savi juhtimisel erinevate kivimite ja
mineraalidega, vaadeldi korallide lubikodasid ning
õpiti neid kõiki looduses määrama. Pärast tutvumist
sai igaüks oma teadmisi proovile panna. Õigele
kivimile õige nimetuse leidmine oli õpitoa osalistele
paras pähkel. Töötoast olid väga huvitatud ka
meie külalised Erasmus+ projektist. Parimatele
lahendajatele olid vahvad auhinnad.
Keemikud Greta Pentsa ja Inga Tiivoja vastutasid
Jätsiabi, algklasside töötoa ning keemilise ja
loodusteadusliku põgenemistoa eest. Need kõik
tekitasid palju elevust. Näiteks loodusteaduslikus
põgenemistoas tuli
prügist eraldada ohtlikud
jäätmed, mille õige kaal andis ühe lukukoodi.
Jätsiabis valmistati vedela lämmastiku abil koorest
ja moosist magusat jäätist. Algklasside töötoas
uuriti, kuidas panna tatar tantsima, tekitada väike
vulkaan ja võluda punase kapsa mahla lahusele uusi
värve. Osaleda soovijaid oli kõikjal ikka rohkem,
kui ruumi mahtus. Läbiviijateks olid Anette Vaino,
Maribel Gabriela Gondiu, Miiron Olle ja Mairo
Paabut, Seleri Haidak ja Agathe Ojasaar. Kõikjale
jagus Põlva Kooli teadusteatris osalejate abikäsi
(Sirelin Käo, Hanna-Lisete Sellis, Silver Käo, Merlin
Raudkett, Karoliina Ulmand, Maarjaliis Käo).
Bioloog Urve Lehestiku juures mikromaailma töötoas
vaadeldi mikroskoobi all väga eriliseks muutuvaid

tavalisi asju ja oodati elevusega vutimunadest tibude
koorumist inkubaatoris. Kahjuks küll lükkasid tibud
maailmaga tutvumise päeva võrra edasi. Seda protsessi
saime uuel nädalal jälgida videopildi vahendusel,
sest alles laupäeva õhtul hakkasid munad lõpuks
tasakesi liikuma ning sealt seest kostus vaikset krabinat
ja piiksumist.
Robootika töötuba oli mõeldud algajatele robootikahuvilistele. WeDo töötoas tutvuti LEGO WeDo robotiga ja
ehitatati oma esimene liikuv LEGO Marsi-kulgur. Sellega
oli ametis Põlva Kooli robootikainsener Annika Muuga.
Esmalt toimus vestlusring, kus arutleti selle üle, kuidas
uurida kaugeid planeete ning millised on võimalused
nendelt analüüside saamiseks. Tehti tutvust esmaste
programmeerimisvõtetega ja ehitati ühiselt kuukulgur.
Igaüks sai paaristööna kulgurit edasi arendada. Robotid
on juba meie igapäevaelu osa ja mida varasemas eas
õppida neid ehitama, tundma ja juhtima, seda parem
tervele inimkonnale.
Salakeelte töötuba aitasid ette
valmistada filoloogid Kaire Hakk,
Elerin Helde ja Tiina Villako.
Ülesanded olid suunatud tulevastele
keeleteadlastele.
Saksa
keeles
lahendati
hieroglüüfkirja,
rootsi
keeles ruuni kirja ja inglise keeles
vana-inglise
keeles
kirjutatut.
Õpilaste lemmikülesandeks osutus
inglise keel ilma sõnadeta. Saksa
keele hieroglüüfkiri oli jõukohane
kõigile, ka neile, kes õpivad vene
keelt. Kõige rohkem kulus aega
ruunikirja, germaani ja skandinaavia iidse tähestiku üle
mõtisklemiseks. Selle tõlke tulemuseks oli lause
„Eestlased olid viikingid”. Põnevad ülesanded sidusid
kokku mineviku ja tänapäeva keelemaailma.
Ka kunst ja teater ei saa läbi teaduseta. Kunstnik Anneli
Kaasiku juhendamisel lõid huvilised akrüülvärvidega
kauni laastumaali. Draama töötoas Maia Punaku juures
sai enda keha kasutades kujutada Browni liikumist,
määrata raskuskeset, ehitada elektriahelat ja töötada
erinevate
materjalidega.
Puhkehetkeks oli
koolis
sisse seatud mõnus filmituba, kus asus vaikne pesa
kosmosefilmi nautimiseks. Samuti sai seal end pildistada
fotoseina ees. Filmituba oli osa kahe 8.b klassi õpilase
Miiron Olle ja Mairo Paabuti loovtööst. Selle läbiviimist
koordineeris bioloog Annika Viikmaa.
Põlva Kool jätkab iga paari aasta tagant Teadlaste Öö
festivali korraldamist ka tulevikus. Selline mahukas
ettevõtmine aitab õpilastele meelde tuletada, et
igapäevane süvenemist nõudev koolitöö ongi kõige
olulisem samm maailma mõistmiseks. Sellega jätkab
Põlva Kool traditsioone, millele on aluse pannud
Põlvamaalt pärit õpetajate õpetaja Johannes Käis. Kõige
tähtsam on oma ülesannet põhjani mõista, käega
katsuda ja edasi arendada, et õppida oma peaga
mõtlema, uut looma.
Maia Punak
emakeele ja ajaloo aineühenduse juht
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7.c klassi õppekäik Mooste mõisas
28.
septembril
käisime
tutvumas
Mooste
mõisakompleksiga. Saime teada palju huvitavat
mõisa ajaloo ja tänapäeva kohta. Mooste mõis on
üle Eesti kõige paremini säilinud hoonestusega
kompleks, kuid ainult üks von Nolckenite paljudest
mõisatest. Selgus, et ehitamisel polnud midagi
juhuslikku. Mõisahärra kabineti akendest sai
silma peal hoida nii mõisatöölistel, aidal kui ka
ratsahobuste tallil.
Mõisahooneid on ikka püütud ehitada looduslikult
kaunitesse paikadesse. Ka Mooste mõisa peahoone
asub Mooste järve lähedal. Verandalt avaneb kaunis
vaade veepeeglile ja avatud pargiosale. Kuulsime,
et peahoone tumehallist kiltkivist katus toodi
Põhja-Saksamaalt ning koos transpordiga läks see
nii kalliks, et omaniku arvates oleks võinud selle
asemel kogu katuse vaskrahadest valmis teha.
Mõisamüüri ühes nurgas asub tornikell, mida
löödi neli korda päevas. Kõige paremini teadsid
kellalöökide
tähendust
hobused.
Kui
kõlas
puhkepausi kellalöök, ei liikunud ükski tööhobune
enam sammugi, isegi kui inimene oleks pooleli oleva
vao lõpuni kündnud. Punased tellised hoonete jaoks
põletati kohapeal. Praeguse Linakoja müüridel on
näha telliseid pisikeste käejälgedega, sest lapsed
olid tooreste saviklotside ladumisel sageli abiks.

Praegu töötab Mooste mõisa peamajas Mooste
Mõisakool. Lossilaadses viinavabrikus tegutsevad hotell
ja restoran. Kõrvalhooned on leidnud tänapäevast
rakendust: hiiglaslikust lehmalaudast on saanud vägev
kontserdisaal, tööhobuste tallis tegutsevad erinevad
töökojad, ratsahobuste tallis valmistatakse ökoloogilisi
ehitusmaterjale. Vanas veskis tegutseb teater ja
aidamajja hakatakse kohe ehitama kooli jaoks uut
võimlat. Mooste mõis on üks Lõuna-Eesti pärlitest ja
väärib tähelepanu paljudel põhjustel.
Maia Punak
7.c klassijuhataja

Õpetajate päev Põlva Koolis
Õpetajate päeva traditsiooniline tähistamine toimus meie
koolis taaskord 5. oktoobril. Sel aasta said õpetajaametit
proovida nii 9. klasside kui ka 8. klasside õpilased.
Õpetajate päev algas piduliku aktusega, kus koolijuht
ning õppejuhid andsid võimu üle uuele juhtkonnale. Uus
juhtkond andis ametivande ning seejärel asuti reipalt ja
rõõmsal meelel oma tööpostile. Aktusest võtsid osa ka
Põlva Kooli õpetajad, kes said maitsta pidupäevatorti ja
kuulata muusikat meie enda kooli õpetaja Kadri Jõgi
esituses.
Päev möödus edukalt! Noored õpetajad said ise
proovida, mis tunne on seista klassi ees õpetajana.
Loodetavasti leidis nii mõnigi õpilane endale kutsumuse
ning soov minna õppima õpetajaks sai kinnitust. Taas
leidis kinnitust fakt, et õpetaja töö on oluline ning seda
tuleb väärtustada!

Hanna-Grete Rüütli
huvijuht
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Põlva Kool UNESCO ühendkoolide võrgustikus
Põlva Kool kuulub UNESCO ühendkoolide võrgustikku
koos rohkem kui 60 õppeasutusega Eestist ja 11000
õppeasutusega laiast maailmast.
Eesti võrgustiku tööd koordineerib MTÜ Mondo koostöös
SA Tartu Keskkonnahariduse Keskusega. Võrgustikus
osalemine loob soodsad tingimused kvaliteetse hariduse
omandamiseks, pakub võimalusi koostööks ja uute
kontaktide loomiseks. Võrgustiku liikmetele pakutakse
tasuta täiendkoolitusi, õppematerjale, nõu ja tuge
võrgustiku tööga seotud projektide elluviimisel ning
võimalusi osaleda riiklikel ja rahvusvahelistel üritustel.
Ühendkoolide võrgustiku tegevused on seotud 2015.
aastal ÜROs vastu võetud kestliku arengu eesmärkidega.
Huvitav oli näha, et Vejle Gümnaasiumis, mida
külastasin Erasmus+ BEST (Biology Educators Shaping
Tomorrow)
projekti
raames,
olid
puhkenurgas
istumispadjad ÜRO kestliku arengu eesmärkide logodega.

õpilaste ühine õppepäev Põlva Koolis. Õppepäevast
saab täpsemalt lugeda siit.
Möödunud õppeaastal osalesid Põlva Kooli õpilased
Läänemere Projekti sügis- ja kevadvaatlustel ning
9. klassi õpilane Miko Jugomägi valiti välja
hariduslikule purjeõpperetkele Soome saarestikus.
Retkest saab täpsemalt lugeda siit.
Meie loodusklassi õpilased osalesid ka traditsioonilisel
Läänemere
viktoriinil.
Eelmiste
aastate
veebiviktoriinide
küsimused
ja
vastused
on
tutvumiseks siin.
UNESCO
ühendkoolide
käesolevat
õppeaastat
alustati
17.-18.
augustil
aastakonverentsiga
Rakveres, käimas on Läänemere Projekti sügisvaatlused, 1. novembril avaneb Läänemere Projekti
veebiviktoriin. Põhjalikum 2022-2023 õppeaastal ees
ootavate tegevuste tutvustus on leitav siit.

Möödunud õppeaastal valmisid UNESCO ühendkoolide
võrgustiku Läänemere Projekti harrastusteaduse programmide juhendmaterjalid, millega saab tutvuda siin.
Õhukvaliteedi
metoodikavihiku

programmi
juhendmaterjali
väljaandmisele eelnes õpetajate

Lõpetuseks üks aastakonverentsil tsiteeritud filosoof
Theodor W. Adorno mõte: „Vältida Auschwitzi
kordumist, see on esimene nõue haridusele./---/
Arutelu selle üle, mis peaks olema hariduse eesmärk
on labane ja tähtsusetu võrreldes peamise ideaaliga:
ei kunagi enam Auschwitzi.“.

Urve Lehestik
bioloogiaõpetaja

ja
ja

Keskkonnauuringute võistluspäev
13. oktoobril toimus 7.-9. klasside õpilaste vahel Tartu
Loodusmaja
poolt
korraldatud
keskkonnauuringute
võistluspäev.
Erinevatest koolidest osalesid kaheliikmelised võistkonnad.
Põlva Koolist mina (Karel Markus Kähr) ja Mariliis Käo.
Päev ise algas ja lõppes küll Tartus, aga võistlus
toimus Tartumaal Selli-Sillaotsa õpperajal ja Palupõhja
looduskoolis.
Päeva jooksul õppisime tundma kohalikku taimestikku,
määrasime madalsoo, tiigi ja Emajõe veekvaliteeti ning
füüsikalis-keemilisi
omadusi,
matkasime
rabas,
lahendasime
erinevaid
põnevaid
ülesandeid.
Kogu
teekonna ajal pidime otsima söödavaid taimi ja marju,
et koostada metsarestorani menüü. Peale matka sõitsime
bussiga Palupõhja looduskooli, kus pakuti meile maitsvat
suppi ja teed. Peale söömist jagati kõiki kahte rühma ning
jätkus ülesannete lahendamine nii siseruumides kui õues.
Näiteks pidime tuvastama 8 erinevat taime raamatute abil.
Meie tulemusi hindas žürii ja kõik said osalemistunnistused.
Oli tore ja mõtlemist täis päev!

Foto: Tartu loodusmaja kodulehelt

Karel Markus Kähr
7.b klassi õpilane
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Oktoobrikuine klassireis Saaremaale
Oktoobrikuu esimese nädala kaks koolipäeva olid 8.d
klassi õpilastel pikad, kuid põnevad. Koos klassiga
sai sõita Saaremaale ning tutvuda sealse looduse ja
kultuuriga. Reis toimus koostöös klassijuhataja ja
Loodusreisid OÜ giidi Märt Männikuga.

vurada. Keskväljakule oli üles seatud Saaremaa
ralli avaplatvorm ning põrisevad ralliautod aina
kogunesid. Ööbisime Suure Töllu puhkekülas, mille
territooriumil oli vahva madalseiklusrada, külakiik
ja palliplats. Öö möödus tormiselt ja soomlastest
rallifännide pasunahelide saatel.
Teine päev algas päikseliselt ja peale hommikusööki
käisime Panga pangal. Imetlesime seda loodusime
nii alt kui ülevalt. Jalutasime mere ääres ning tegime
värvilisest Saaremaa sügisest ilusaid pilte. Vahepeal
oli teel ka ohtlik olukord. Nimelt sattus keset teed
jalutama üks eksinud veis. Manööverdasime ettevaatlikult temast mööda ja lootsime, et omanik ta
peagi tervena leiab.

Mugav Tuuliku Reisid buss viis meid Virtsu sadamasse.
Ees ootas tormiline ja vihmane sõit üle mere. Esimene
peatus oli Koguva külas, kus jalutasime ligi viiesaja
vanuses Saaremaa külas. Siin olid kõik majad kui
muuseumieksponaadid: madalad, rookatusega ning
kiviaiaga. Muhu muuseumis tegime esimese kontrolltöö.
Enne tuli hoolega kuulata muuseumigiidi juttu saarlaste
traditsioonilisest elust külaühiskonnas ja vaadata üle
kõik taluhooned. Saime teada näiteks, et vanaaegne
külmkapp oli ait. Kui saare tüdrukud tantsisid pättidega,
siis see tähendas, et hoopis ilusate tikitud sussidega.
Esimesel päeval käisime ka Kaali järve ääres ja
Kuressaare linnuses. Kuna linnuses olime ainuke grupp,
siis lubati meil majas vabalt ringi vaadata ja joosta.
Omamoodi läks peitusemänguks ning nii mõnelgi õpilasel
oli raske väljapääsu leida. Seevastu satuti huvitavatesse,
isegi kõhedatesse kohtadesse. Üheks oli metsavendade
piimanõude näitus. Seal olid väljas esemed, mida metsavennad omal ajal kalliks pidasid ning piimanõus hoidsid,
et neid tule ja hävinemise eest kaitsta. Ühes ruumis olid
hiigelsuured mitmesaja aastased jõukate perekondade
vapid. Sattusime nii kabelisse, erinevatesse magamistubadesse kui vangitorni ja nõukogude aegse elu
püsinäitusele. Mõni meie klassi poiss jäi vabatahtlikult
päris mitmeks minutiks 70ndate aastate korterisse
mustvalget televiisorit vaatama.

Lõunaks oli kokku lepitud Saaremaa põhjaosas
asuva
mahetootmistehase
Korilane
külastus.
Korilane
on uuenduslik ettevõte, kes toodab
looduslikust toorainest toidulisandeid, mis toetavad
ja hoiavad tervist. Nende toodete üheks aktiivseks
koostisosaks on oma mahepõldudel kasvatatud
lutsern. Miks just see taim? Sest tänu juurtele,
mis ulatuvad ligi 6 m sügavusele, võimaldab tal
sügavusest ammutada toitaineid, mis teistele
maismaa taimedele jäävad kättesaamatuks. Ettevõtte juhtiv ekspert on Eesti molekulaarbioloog
dr Mart Saarma, kes on Helsingi ülikoolis
kõrgelt tunnustatud biotehnoloog. Meile näidati
nii ekstraktide valmistamisprotsessi, kui saime ka
erinevaid toidulisandeid ise degusteerida.
Tagasisõidul oli võimalus Liiva küla pagaritelt sooja
Muhu leiba ja saia kaasa osta ja ootaski juba ees
praamisõit üle mere. Juhuslikult viibis praamil Piret
ka Muhu kuulsaim mees Ivo Linna, kes lahkelt
tüdrukutele poseeris ja juttu ajas. Poistel oli
võimalus aga kaptenisillale pääseda ja juhtimispulti
uurida, isegi kapteniga kohvi juua. Seda võimalus
vist keegi lõpuks ei julgenud kasutada, kuigi kapten
lahkelt lubas oma kohviautomaati kasutada. Praamlaev
töötas
muidu
automatiseeritult, kuid
kapteni manööverdamisoskust vajas laev
sadamasse jõudmiseks
ja sealt lahkumiseks.
Koduteel oli saatjaks
lõbus eesti muusika ja
kokkuvõtvalt
võib
öelda, et oli lõbus ja
õpetlik klassireis.
Merili Ermel
8.d klassijuhataja

Õhtul oli aega uudistada ka Kuressaare vanalinna ning
külastada mõnd õdusat söögikohta. Muidugi otsustas
hulk poisse mitte jalgsi käia, vaid rentisid elektrijalgrattad, et mööda vanalinna munakiviteid rattaga
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Kolm aastat Uurimislaborit Põlva Koolis

Sel sügisel lõppes 3 aastane projekt, mille toel rajati
Põlva Kooli Uurimislabor. Asi sai alguse 2017. aastal, kui
kuulutati välja Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi Eesti
tuleviku heaks taotlusvoor „Kaasaegse ja uuendusliku
õppevara arendamine ja kasutuselevõtt“. Meie kooli
toonane direktor Koit Nook tegi ettepaneku osaleda
selles projektis, et saada koos renoveeritud majaga ka
kaasaaegne koolilabor.
Meie kooli projektijuht Siret Rammul koostas taotluse
rahastamiseks, arvesse võttes kõiki meie loodusaineid
õpetavate õpetajate (Jaak Kepp, Bianka Pihla, Urve
Lehestik, Katrin Savi, Annika Viikmaa, Karl Tammiste,
Inga Tiivoja) ettepanekuid vajalike vahendite osas. Kooli
koordinaatori Arvo Sarapuu eestvedamisel käisime
vaatamas teisi koolilaboreid Tartus, et saada teadmisi
parimatest praktikatest. Ehitajatele esitasime oma
nägemuse, milliseid ruume me vajame. Selle suure töö
tulemusel on meil täna üks paremaid kooli loodusainete
laboreid vabariigis. Nüüd käiakse meil vaatamas, millist
laborit oma kooli planeerida.
Elu on teinud oma korrektiivid, kõik ei ole sujunud nagu
lootsime. Kõigepealt hilines projekti algus aasta,
sest maja renoveerimine hilines ja epideemia põhjustas
pause labori töös. Sellele vaatamata on ilmselt kõik meie
kooli õpilased alates neljandast klassist saanud teha
laboris erinevaid töid ja meil on käinud ka kõik
partneriteks olevate valla koolide Kauksi, Ahja, Mooste,
Vastse-Kuuste ja Tilsi õpilased erinevaid töid tegemas.
Samuti on saanud laboris katseid teha 1. ja 4. klassi
teadusringide lapsed, kellel paneb see keskkond
silma eriti särama.
Kõige rohkem on laboris läbi viidud keemia
labori töid, mis on loomulik, lähtudes aine
spetsiifikast. Teisel kohal on bioloogia tööd, kus
läheb vaja mikroskoopi või lahatakse kala või
uuritakse erinevaid elundkondi (süda, kanatiib
jne). Lisaks loodusainete tundidele oleme
laboris läbi viinud ka kunstiõpetuse tunde,
kus taaskasutasime vanapaberit, et sellest
valmistada uusi tooteid, samuti ajalootunde, kus
puhastasime erinevaid metallist esemeid jne.
Oleme valmis ka matemaatika tundideks nt
sobib selleks Köögiviljalabor. Põlva Gümnaasiumi õpilased on Praktilise keemia kursusel,
õpetaja Greta Pentsa juhendamisel teinud meie
laboris töid.

Meie uurimislaboris on võimalik teha kõiki põhikoolile mõeldud TÜ Teaduskooli Uurimislabori töid,
sest õpetajad on saanud vastava koolituse ja
materjalid. Siiani on neid vähe kasutatud, sest
need on palju aega nõudvad ja õpetajad valivad
meelsamini lühemaid töid, mis on ühe tunniga
teostatavad.
Meie enda kooli tellimusel valmis TÜ õppejõudude
poolt Jäätmelabor, mida kindlasti meie õpilased
hakkavad kasutama.
Minu kui laborijuhataja ülesanne on hoolitseda igapäevaselt õppevahendite eest, et õpetajal ja õpilasel
oleks kõik vajalik olemas, kui ta tundi tuleb. Minu
vastutada on ka jäätmete õige käitlemine ja
seadmete kalibreerimine. Samuti pakun õpetajale
tuge töölehtede koostamisel ja tööde planeerimisel.

Projekt „Uurimislabor Põlvamaale“ on küll lõppenud,
aga uurimislabor jätkab oma tööd. Kõik meie kooli ja
samuti meie valla teiste koolide õpetajad ja õpilased
on oodatud, et tundma õppida teaduslikku meetodit
ja arendada uurimuslikke pädevusi.
Oleme tänulikud projekti eestvedajatele, eriti meie
projektijuhile ja kõigile õpetajatele, kes on oma
panuse andnud, et meil on kaasaegne õpikeskkond meie uurimislabor!
Inga Tiivoja
laborijuhataja

Leht 11

7.b klassi õppekäik Haanjasse
20. oktoobril sõitis meie klass Haanjasse õppekäigule.
Kohapeal ootas meid tore giid - Helen Kivisild
Keskkonnaametist. Meile anti kompass ja kaart matkaks
Vällamäe matkarajal. Vällamägi on suhtelise kõrguse
poolest eesti kõrgeim küngas. Lisaks saime teada, et
tegemist on Baltikumi kõrgeima kõrgustikuga.
Esmalt saime mängida vahvat sõnamängu kohaliku
looduse põhjal. Peale kommipausi hakkasime ronima
mööda järske Vällamäe nõlvasid, kus vahepeal oli abiks
nöör, et end üles tõmmata. Meie rajale jäi Eesti kõige
sügavama turbalasundiga raba ning 120-aastased
salukuusikud. Giid rääkis meile, kuidas vanad eestlased
pidasid Vällamäge müstiliseks ja pühaks paigaks.

Peale matka sõime lõunat ja mängisime erinevaid
mänge. Päeva lõpuks läksime Suure Munamäe vaatetorni. Kahjuks oli udune ilm ja ilusat vaadet meile ei
avanenud. Hoolimata sellest oli tore õppekäik!
Karel Markus Kähr
7.b klassi õpilane

Õpilasesindus alustas tööga!
Põlva Kool sai endale 3. oktoobril uue õpilasesinduse. Valimised toimusid 30. septembrist kuni
3. oktoobrini. Algklassides toimus sedelipõhine hääletus ning 5.-9. klass sai oma lemmiku poolt
hääletada stuudiumis. Kokku osales valimistel 449 õpilast.
Esimene õpilasesinduse koosolek toimus juba 6. oktoobril, kus pandi paika grupisisene tööjaotus.
Salajase hääletuse teel valiti õpilasesinduse presidendiks Seleri Haidak (9.A) ja asepresidendiks
Marit Lõbu (8.A). Lisaks otsustati, et esindajaks hoolekogus on Liisa Linnus (8.B), tervisenõukogus
Agathe Ojasaar (9.A) ja õppenõukogus Rebeca Hiiesalu (9.A). Protokollijad on Marit Lõbu (8.A) ja
Anti Tohva (8.A).
Õpilasesinduse teisel kohtumisel vaadati ühekoos läbi ÕE põhimäärus ning koos tehti ettepanek
teha muudatus põhimääruses. Koosolekul arutleti, milliseid üritusi sellel poolaastal õpilasesindus
korraldab. 31. oktoobril toimub ülekooliline Halloweeni teemaline stiilipäev ja Kahoot ning
1. novembril helkurikampaania. Siinkohal kutsume üles kõiki õpetajad ja õpilasi kaunistama meie
helkuripuud- ja stendi helkuritega.
20. ja 21. oktroobril toimus koolis klassivanemate koosolek, kus Põlva Kooli õpilased said õpilasesindusele edastada kooliga seotud mured, rõõmud ning ideed ja ettepanekud. Õpilasesindus teeb
novembris klassivanematega kohtumisest juhtkonnale kokkuvõtte.
Põlva Kooli õpilasesinduse tegemistega saad kõige kiiremini kursis olla Instagrami vahendusel
(@polvakooloe)
Hanna-Grete Rüütli
huvijuht
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