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matemaatikavõistlusel PlussMiinus edukalt esinenud õpilasi:
16. oktoobril toimus PlussMiinus MTÜ poolt korraldatud üle-eestiline matemaatikavõistlus. Antud võistluse
eesmärgiks on toetada õpilaste arengut ning innustada võimalikult paljusid õpilasi. Põlva Koolist osales kokku
10 õpilast ning saavutati suurepärased tulemused.
Põlva Kooli parimana saavutas 7.a klassi õpilane Samuel Kolsar I koha, Annabel Kolsar 2.e klassist saavutas
6. koha ja Maara Parhomenko 6.d klassist 17. koha. Aitäh kõigile osalejatele ja nende juhendajatele!
Kui tahad oma matemaatikaalased teadmised proovile panna, siis selle aasta matemaatikavõistluse ülesannetega
saad tutvuda siin.

jalgpalli meistriliiga võistlustel edukalt esinenud õpilasi:
19. oktoobril toimus Valtus Eesti Koolispordi Liidu korraldatud
6.-9. klasside tütarlaste meistriliiga jalgpalli finaalvõistlus.
Põlva Kooli tütarlaste võistkond saavutas III koha. Võistkonnas
mängisid Karoli Villako, Laura Noormets, Getter Lepp, Katariina
Kinnunen, Kris-Ly Kannik, Lorely Kõrvel, Keitlyn Metsmaa, Keiju
Planken, Maarja Kongi. Parimaks mängijaks sai Maarja Kongi.
Palju õnne!

etluskonkursil “Tahan Sulle öelda…” edukalt osalenud õpilasi:
Laupäeval, 22. oktoobril toimus Põlva Koolis järjekordne vabariiklik etluskonkurss „Tahan Sulle öelda...“.
Põlva Kooli õpilaste parimad tulemused olid järgmised:
4.-6. klasside arvestuses jagasid III kohta Isadora-Janett Turba (4.e klass) ja Sirelin Petersell (6.b klass).
Õpilaste juhendaja oli Imbi Vent. Eripreemia südika esituse ja hea repertuaarivaliku eest pälvis Eliise Haabma
(6.a klass), juhendaja Viive Rätsep.
7.-9. klasside arvestuses saavutas III koha Kristin Kooskora (8.a klass) ning eripreemia kvaliteetkirjanduse
veenva esituse eest Hanna Renata Kottise (9.a klass). Õpilaste juhendaja oli Maia Punak.
Lisaks pälvis publiku preemia 7.c klassi õpilane Priit Luuk-Luuken. Tema juhendaja oli samuti Maia Punak.
Etluskonkursi tulemustega saad tutvuda siin. Palju õnne ja suur tänu osalejatele ja nende juhendajatele.

Põlva Kooli emakeeleolümpiaadil edukalt osalenud õpilasi:
4. novembril toimus Põlva Kooli 5.-9. klasside õpilastele emakeeleolümpiaad. Kokku osales olümpiaadil 75 õpilast.
Parimad tulemused klasside arvestuses:
5. klassid: I koht Lilian Hindrikson , II koht Mirjam Kolpakov, III koht Joanna Meriina Sulaoja;
6. klassid: I koht Sirelin Petersell, II koht Maara Parhomenko, III koht Elisabeth Pehk;
7. klassid: I koht Karoliina Musting, II koht Aadi Parhomenko, III koht Kätlin Vassil;
8. klassid: I koht Johanna Laanoja, II koht Anete Saar, III koht Kristin Kooskora;
9. klassid: I koht Helena Kink, II koht Säde Liis Nelke, III koht Raino Marten Rammo.
Aitäh kõigile osalenud õpilastele ning emakeeleõpetajatele.
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Põlvamaa koolide 4.-5. klasside rahvastepalli meistrivõistlustel edukalt osalenud õpilasi:
9. novembril toimusid Mesikäpa hallis Põlva maakonna
koolide 4.-5. klasside rahvastepalli meistrivõistlused.
Põlva Kooli poiste I võistkond saavutas I koha. Võistkonnas
mängisid Andero Hääl, Henry Jõesalu, Alar Mattus, Indrek
Niinepuu, Dravol Paalmann, Aron Saarna, Tauri Vijar, Hendrik
Bleive.
Põlva Kooli poiste II võistkond sai tubli 4. koha. Võistkonda
kuulusid Jarek Ahvenainen, Robert Ainsoo, Grevo Hallikas,
Oliver Lätt, Ardi Hindrikson, Joonas Vassiljev, Kaspar Karolin,
Reno Ostra. Poiste juhendaja oli õpetaja Toomas Kivend.
Tüdrukute

I

võistkond

saavutas

rahvastepalli

meistri-

võistlustel II koha. Võistkonda kuulusid Mia Järv, Krete
Jaagund, Reti Aleste, Selena Vaino, Maarit Glaaser, Mirjam

I koht—Põlva Kooli poiste I võistkond

Kolpakov, Karoliina Orehhov, Maris Pikk.
Tüdrukute II võistkond sai 5. koha. Võistkonda kuulusid
Kirke Karolin Tark, Annaliisa Madisson, Isabella Puusepp,
Eliis Sillaste, Renate Krantsiveer, Liisa Lang, Gerely Kund,
Reenika Reedi. Tüdrukte juhendaja oli õpetaja Rutt Raudsepp.
Nii poiste kui tüdrukute paremad võistkonnad pääsesid edasi
Lõuna-Eesti tsooniturniirile, mis toimub 23. novembril Võrus.
Palju õnne ja edu järgmistel võistlustel!
II koht—Põlva Kooli tüdrukute I võistkond

Digitaalselt aktiivne kool 2016
26. oktoobril 2016 toimus Tallinna Reaalkoolis
juba

11.

korda

Hariduse

IKT

sügiskonverents,

Infotehnoloogia

tunnustas

digitaalselt

„Digitaalselt

aktiivne

Sihtasutus
aktiivseid

kool“

on

kus

(HITSA)
koole.

tunnustus

õppeasutusele, kes on kolme viimase õppeaasta jooksul kasutanud aktiivselt digitaalseid
võimalusi.
Koolide aktiivsuse väljaselgitamiseks kaardistati
perioodil

2013/2014

õa,

2014/2015

õa

ja

2015/2016 õa IKT-ga seotud tegevused, mis on
jagatud

viide

arendamine,

tegevusgruppi:
muutused

digipädevuste

„pedagoogilises

repertuaaris“, muutused õpetajate omavahelises

Foto HITSA kodulehelt
http://www.hitsa.ee/ikt-hariduses/digitaalselt-aktiivne-kool

suhtepildis, muutused õpilaste omavahelistes suhetes õppetöö ajal, muutused õpikorralduses ja õpikeskkonnas.
Tunnustuse pälvis 79 õppeasutust ning tunnustusi jagati kolmes kategoorias: kuldtase, hõbetase ja pronkstase. Kuldtaseme tunnustuse pälvinud koolide hulgas oli ka Põlva Kool (endine Põlva Ühisgümnaasium).
Millised koolid veel tunnustuse pälvisid ning täpsemalt hindamismudeli kohta saad lugeda HITSA kodulehelt
Väljavõte HITSA kodulehelt
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Õpilasesinduse tegemistest
ning Kristin Käo osales oktoobri lõpus meid
esindades

Eesti

Õpilasesinduste

Liidu

üldkoosolekul Rakveres.
Meil ei ole lihtne ülesanne hoolitseda kõigi
kolme koolimaja ürituste ja eluolu eest,
kuid

me

püüame

seda

siiski

teha

võimalikult palju ja võimalikult hästi. Me
tahame

julgustada

õpilasi

rääkima

ÕE

liikmetele oma probleemidest ja samuti ka
ideedest. ÕE ei koosne mingitest suvalistest
tähelepanu

tahtvatest

aktiivsetest

noortest

õpilastest,
inimestest,

vaid
kellele

läheb koolielu korda ning kes püüavad
seda paremaks muuta. Oleme avatud suhtlusele ka õpetajate ja lapsevanematega.
Põlva Kooli õpilasesindus on valitud ning suur töö juba
käib. Meie 15 liiget on väga humoorikad, kuid samas ka
asjalikud. Minul presidendina on nendega koos rõõm
ühiste eesmärkide poole püüelda. Praeguseks on meil
toimunud juba neli koosolekut. Vaheajal olime terve
päeva noortekeskuses ning koostasime põhimäärust ja
aastaplaani. Etteruttavalt saan öelda, et igasse kuusse
on planeeritud stiilipäev. Lisaks ka veel muid üritusi
nagu näiteks jõulunädal ning lumemõnu päev. Oleme
õpilasesindust nähtavaks teinud ka väljaspool: Hanna
Renata Kottise esindab meid kooli hoolekogus

Tahamegi, et nii õpilased kui ka lapsevanemad ja kooli töötajad oleksid meie kooliga rahul.
Oleme siiski Põlva Kooli esimene õpilasesindus ning
meil on suur ülesanne algatada koolis traditsioonid
ning tavad. Me peame kujundama oma uue kooli
nägu. Koostöös kooliperega proovime me selle
kujundada võimalikult ilusaks ja toredaks. Mitte
keegi pole öelnud, et elu peab lihtne olema ning kõik
koos võtame selle raske ja suure ülesande vastu
ning leiame sellele võimalikult hea lahenduse.
Kristin Pintson
Õpilasesinduse president

Helkur päästab elusid!
Põlva Kooli õppehoonete ees on nüüd helkuripõõsas (Kesk 25), helkuriaed (Koolimaja tee 1) ja
helikuripuu (Lina 21).

Helkuripõõsas

Põlva Avatud Noortekeskuses
valminud helkurid

Kesk 25 juures

Helkuripõõsa, -puu või -aia loomine koolide juurde
on üks tänuväärt tegevus. Kõigil on võimalik oma
üleliigne helkur riputada õppehoone ette kas
põõsa, puu või aia külge. Kes aga veel endale
säravat kaaslast soetanud ei ole, siis tänu
lahketele sõpradele saab selle sealt võtta.
Esimesed toetajad olid õpilased ise, kes
valmistasid Põlva Avatud Noortekeskuses koolivaheajal heategevuslikul eesmärgil helkureid.
Suur tänu kõigile, kes helkimisele kaasa aitasid ja
ka edaspidi aitavad!
Kui Sul on kodus üleliigseid helkureid, siis palun
too need teiste juurde rippuma, et need, kellel
vaja, saaksid sealt võtta. Helkur võib päästa
kellegi elu!
Aitame neid, kes mingil põhjusel ennast ise helkuri
soetamisel aidata ei saa. Helkur on kohustuslik ja
igasugune tegu turvalisuse tõstmisel liikluses on
tänuväärt!
Soovime kõigile turvalist liiklemist!
Põlva Kooli Õpilasesindus

Helkuripuu Lina 21 juures
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Põlva Kooli õpilased osalesid noortekonverentsil
3. novembril toimus Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuses
Põlvamaa noortekonverents „Mina, teadus ja tulevik” .
Põlvamaa noortekonverents on iga-aastane novembris
toimuv maakondlik üritus, kuhu on osalema oodatud
7.–12.

klasside

õpilased.

Meie

koolist

registreerus

üritusele üle 60 õpilase.
Konverentsil toimusid
noortele

teema -

kohased ettekanded,
osaluskohvikud
tunnustati

ning

Põlvamaa

parimaid noorsootöövaldkonnas.
Noortekonverentsi
korraldamisele aitasid
kaasa

Põlva

õpilasesinduse
robootikaringi

Kooli
ja
õpila-

sed.

Sipelgariigis
8.b klass õpilased koos klassijuhataja ja bioloogiaõpetajaga käisid reedel, 14. oktoobril Kiidjärve RMK
looduskeskuses, et osaleda õppeprogrammis „See
lummav sipelgariik“.
Sõitsime bussiga Kiidjärvele ja seal ootas meid juba giid
Epp Metsaluik. Ta tutvustas meile sipelgaid ja sipelgapesi.
Saime teada, et pesad koosnevad paljudest kihtidest,
igas kihis on erinev temperatuur ja elavad erineva
tööülesandega sipelgad. Näiteks on ühed sellised
sipelgad, kes kaitsevad pesa ja ründavad kohe hapet
pritsides, kui sa pesale liiga lähedal oled. Iga järgneva
sipelgapesa juures rääkis giid meile sipelgate erinevatest
tööülesannetest ja niimoodi pesa juurest pesa juurde
liikudes jõudsime lõpuks tagasi bussi juurde. Matka
pikkus oli 1,5 km ja see oli väga huvitav.
Edasi sõitsime bussiga RMK Kiidjärve looduskeskusesse,

kus meid võttis vastu meie kooli vilistlane Lisete Vals.
Looduskeskuses saime ennast kõigepealt soojendada.
Seejärel tutvusime huvitava näitusega, kus olid
erinevate loomade tegevusjäljed ja topised ning Sven
Zaceki fotod jäälinnust ehk „Taevaskoja pärlist“.
Lõpetuseks läksime veel Remo Savisaare fotonäitust
vaatama, kus olid „erilised“ (heal hetkel tabatud)
pildid Lõuna-Eesti loodusest. Seal saime ka natuke
puhata ja istuda.
Märkamatult oligi käes aeg tagasi kodupoole liikuma
hakata, tänasime giidi ja lahkusime. Hoolimata
külmast ilmast oli õppepäev siiski põnev ja saime
sipelgate kohta palju uut teada. Elu „sipelgariigis“ oli
väga vilgas ja huvitav.
Anete Saar
8.b klassi õpilane
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Matemaatika ainenädal
17.

–

21.

oktoober

oli

Põlva

Koolis

pühendatud

matemaatikale. Üle kooli toimus erinevaid matemaatikaga
seotud üritusi ning rõõm oli näha, et õpilaste osavõtt oli
väga suur.
Esmaspäeval selgitati välja klassi parim peastarvutaja.
Läbi nädala oli õpilastel võimalus lahendada päevaülesandeid, mis panid õpilasi lisaks heale matemaatikaoskusele ka rohkem tähelepanu pöörama nii ümbritsevale
keskkonnale kui ka märkama end ümbritsevaid inimesi.
Teisipäeval

lõimusid

matemaatika.

Nimelt

orienteerumisvõistlus,

omavahel

kehaline

toimus

5.-9.

kus

lisaks

kasvatus

ja

klasside

vaheline

heale

kaardi-

lugemisoskusele oli vaja osata ka edukalt lahendada
matemaatikaülesandeid. Parimateks osutusid 5.d klass,
6.b klass, 7.a klass, 8.a klass ja 9.a klass.
Kolmapäeval ja neljapäeval toimusid programmeerimise
töötad,

kus

õpilastele

tutvustati

lihtsamaid

programmeerimiskeeli ja vastavaid keskkondi (code.org,
Scratch). Töötoad täitusid kiirelt ning osalejad said väga
hea võimaluse astuda esimesi samme programmeerimise
valdkonnas.
Neljapäeval selgitati välja parimad Sudokude lahendajad
4.-9. klassid seas. 4. klasside parimad olid Mihkel Linnus
(4.b klass) ja Henry Leek (4.c klass), 5. klasside parimad
Eneli Lepasson (5.b klass) ja Maris Pikk (5.d klass),
6. klasside parim Kati Russka (6.c klass), 7. klasside
parim Evely Ostrov (7.c klass), 8. klasside parim Marielle
Suur (8.d klass) ja 9. klasside parim Helena Kink
(9.a klass).
Lisaks valmis algklassi õpilastel vahvaid projekte ning
põhikooli õpilased said harjutada voltimiskunsti.
Matemaatikanädala üritustest leiad rohkem pilte siit.
Aitäh kõikidele osavõtjatele!
Põlva Kooli matemaatikaõpetajad
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Tahaks lennata, aga ...
Kellele

meist

lennata,

ei

aga

meeldiks

aegajalt

kõrgelt

kerkivad

üles küsimused: kas tasub? on see
turvaline? jne. 24. oktoobril käisid
Põlvamaa

võõrkeeleõpetajad

Eesti

Lennuakadeemias,

aimu

lennunduse

et

külas
saada

köögipoolest

ja

kohtuda akadeemia keeleõpetajatega.
Ringkäiku alustasime fuajeest, kus
saime teada, et õpe toimub viiel
õppekaval:

lennuliiklusteenindus,

lennunduse

side-

süsteemide

käitamine,

juhtimine,

ja

navigatsiooniõhusõiduki

lennundusettevõtte

käitamine ning õhusõiduki ehitus ja
hooldus.
Esimesena

külastasime

sidelaborit,

kus nägime oma silmaga lennunduses
kasutatavat tehnikat, saime reaalajas jälgida lennuliiklust

võimaldab tööle asuda. Seejärel saab püüelda V

Eesti kohal ja Euroopa lennuruumis.

tasema poole ja kõrgeim tase on VI. Keeletaseme-

Teisena näidati meile lennusimulaatorit. Panime kõrva

eksamit tuleb aga sooritada rohkem kui üks kord elu

taha, et lennujuht, kes töötab tornis, vajab tähelepanu ja

jooksul, nii näiteks peavad V tasemega töötajad seda

ettenägemisvõimet, taju ja loogilist ning matemaatilist

tegema iga kuue aasta tagant.

mõtlemist ning ta peab olema suuteline mitut vaimset

Meelde jäi, et LENNUOHUTUS on sõna, mida iga

tegevust koos sooritama ja seda kõike kiiresti. Seal

lennuakadeemiaga seotud inimene kordab esimesena

õpivad kolmes erinevas ruumis paiknevad üliõpilased

kasvõi une pealt. Hea oli kuulda, et värskelt kooli-

lahendama konfliktseid olukordi.

pingist

Õpetajad said ka proovida lennata 360 kraadise vaatega

kaptenit ei saa, vaid pädevus kasvab elu jooksul ja

kopterisimulaatoris, kus treenitakse tavalistel päevadel

alustada

tulevasi ja juba tegutsevaid piloote. Õpetaja Rael oskab

juhtimisest.

aga ainsana osalenutest kirjeldada tunnet istuda kokpitis

HUVITAV TEADA:

kapteni positsioonil ning ise kopterit juhtida samaaegselt
näidikuid uurides ja jälgides. Ja neid näidikuid jagus!
Lend ise toimus piki Mallorca rannikut, all sillerdamas
kristallselged rannikuveed ja päikesekiirtes helklemas
rannakaljud.
Seejärel siirdusime angaari, kus seisab äriklassi kuuluv
Learjet,

mida

kasutatakse

õhusõidukite

ehitust

ja

hooldust õppivatele tudengitele elektroonikasüsteemide,
automaatika ja mehhatroonikasüsteemide õpetamiseks.
Võõrkeelte osakonnas kuulsime, et koolis õpetatakse/
õpitakse kõrgel tasemel inglise keelt ja väiksemas mahus
ka vene keelt. Esimesel aastal läbivad kõik tudengid
keeletaseme

ühtlustamiseks

kursuse

Tartu

Ülikooli

juures, alates teisest aastast toimub keeleõpe lennuakadeemias. Tudengid saavad lennunduse eksamikeskuse
(TEA)

sertifikaadi,

mille

väljastajaks

on

Mayflower

College, et tagada õppuritele 20 riigis sama tase, mis
võimaldab pidada laitmatut raadiosidet inglise keeles.
Olles sertifikaadi kätte saanud, asud sa IV tasemel, mis

tulnud
tuleb

piloodist
ikka

kohe

suure

väikelennuki

või

reisilennuki
helikopteri

13. aprillil 1993. aastal andis Vabariigi Valitsus
välja määruse Tartu Lennukolledži asutamise kohta
(2008.

aastal

muudeti

nimi

Eesti

Lennu-

akadeemiaks)
Eesti Lennuakadeemia on ainus lennundusalase
rakenduskõrghariduse pakkuja Eestis
2011. aastast asub uus õppekeskus Tartu Lennujaama kõrval Reola külas, Ülenurme vallas
¾ õppijatest on noormehed ja ¼ neiud
Tööandjateks lõpetajatele ei ole vaid Estonian Air ja
Nordica,

vaid

Eestis

toimuvad

ka

huvilennud,

vaktsineerimislennud ja ärilennud
Põlva Koolist osalesid õpetajad Rael Anijalg, Kaire
Hakk, Siiri Joosep, Ülle Sarapik ja Tiina Villako.
Meie tänusõnad kuuluvad kahele Põlvamaa ainesektsioonijuhile Merikesele (inglise keel) ja Raelile
(saksa keel), kes toreda väljasõidu korraldasid ning ka
vene keele õpetajad kaasa kutsusid.
Tiina Villako
saksa keele õpetaja
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Põlva Kooli
19. oktoobril toimus Põlva Maavalitsuses
kogemusseminar TORE-programmi
tegevustest. Lisaks lastekaitse- ja
sotsiaaltöötajatele olid kaasatud ka
koolide - noortekeskuste esindajad ning
tugispetsialistid, eesmärgiga laiendada
TORE programmi Põlva maakonnas.

kad käisid oma kogemusi jagamas
MTÜ Noorteühing TORE tegevjuht
ettekanne alustas seminari…

Karmen

Aasma

Seminari korraldanud Põlva Maavalitsuse lastehoolekande peaspetsialist
Monika Riba, kes on olnud ise Põlva
Ühisgümnaasiumis TORE ringi juhendaja, sõnastas kokkusaamise vajalikkuse
nii: „TORE tegevus on hea võimalus ja
töövahend teha ennetustööd noorte
riskikäitumise vähendamiseks. Samuti
on oluline tugevdada koostööd koolide
ning lastekaitse- ja sotsiaaltöötajate
vahel.“ Põlva Kooli TOREkad kutsuti
seminarile oma kogemusi jagama.
Seminar algas MTÜ Noorteühing TORE
tegevjuhi Karmen Aasma põhjaliku
ettekandega. Karmen tegi kõigile
kohalviibinutele „puust ja punaseks“
selgeks, mis on TORE, kuidas saab
hakata TOREkaks ning miks on ikkagi
hea, kui koolis on TORE. Kõik tekkinud
küsimused TORE kohta said samuti
vastuse.
Pärast lõunapausi saime sõna meie,
endised Põlva ÜG TOREkad ja praegused
Põlva Kooli TOREkad: Monika, Veronika,
Kristiin, Anete ja Jürgen. Ettekandega
„Põlva Ühisgümnaasiumis oli TORE,
Põlva Koolis on TORE“ andsime ülevaate
sellest, mida oleme juba teinud ja
sellestki, mis tulevikus plaanis. Meie
kogemuste jagamist toetas elusuuruses
TOREvant, kes pärast soovijatele ka
TOREkallisid jagas.
TOREvant võlus paljude inimeste näole
naeratuse ja töine õhkkond sai sisse
hoopis uue hoo. Kogemusseminar
jätkus aktiivõppega, mis kangutas kõik
saalisviibijad toolidelt lahti ja pani
tegutsema. TORE juhatuse liige, koolitaja ja juhendaja Aili Avi viis läbi
mõned mängud ja tegevused, mida
TOREs kasutatakse. Ja rääkis TOREperekonnast nii säravalt, et seminari
lõpuks ei jäänud meil, Põlva Kooli
TOREkatel küll kahtlustki, et TOREpisikud kanduvad mööda Põlva maakonda laiali ja üsna varsti saame
TOREdaid sõpru juurde.
Veronika Grigorjev
Põlva Kooli TORE ringi juhendaja

Põlva Kooli TOREkad ja TOREvant

… ja pöördumatult TORE-pisikuga nakatunud
Aili Avi TOREdad tegevused lõpetasid seminari

Tore, kui koolis on
Põlva kooli TORE ring toimub igal neljapäeval kell 14.45 Kesk tn 25 aulas.
TOREkate ringitunnid on nüüdseks küll juba
hooga käima läinud, kuid TORE ei jäta ukse
taha ka oma valikutega veidi hilja peale
jäänud 6.–9. klassi noori.
Kui Sa tahad:
kuuluda kuhugi
olla keegi
tundma õppida iseennast
saada uusi sõpru
olla parem suhtleja
teha head
näidata, et suudad.
Tule ja liitu meie TOREda seltskonnaga!
Info: www.tore.ee või ruum A-213, Veronika

!

Leht 8

Johannes Käisi Selts tänab oma laureaati - Hele Aia
Selle aasta oktoobrikuus tegeles Johannes Käisi seltsi
juhatus

taas

kandidaate

auväärse

selle

aasta

ülesandega:

valiti

väärilisi

hariduspreemiatele.

Arutluse

tulemusena jäid sõelale kaks silmapaistvalt hästi oma
tööd

teinud

õpetajat.

Traditsiooniliselt

valitakse

üks

õpetaja Põlvamaalt ja teine mujalt vabariigist.
Seekord anti austav laureaadinimetus Põlva Kooli õpetaja
Hele Aiale. Temast oli kirjutanud südamliku tunnustuskirja endine õpilane, kes tänaseks juba abituuriumisse on
jõudnud. Sealt sai juhatus teada, et õpetaja Hele on alati
oma tööd teinud armastusega ja kasutanud käisilikke
õppemeetodeid.

Tasuks selle eest on õpilased,

kes

teavad, et just tema oli inimene, kes aitas neil toime tulla
esialgu keerulise koolieluga, kelle abil avastati maailma ja
jõuti ka oluliste teadmisteni. Just algkooliajast said nad
julguse ja usu endasse, et edasises õppetöös tulevaid
raskusi teadlikult ületada.
Johannes Käisi õpetused, pärit küll eelmise sajandi
algusest, on oma olemuselt väga lihtsad. Need suunavad
õpetajat endasse vaatama ja valima tegevusi, milles
oleks õpilaste aktiivsus võimalikult kõrge, et saavutada
hästi meelde jäävat tulemust. Oluline on kogemuslik õpe
ja põhitarkuste kordamine. Õpetaja on õppimise toetaja,

Johannes Käisi nimelise hariduspreemia laureaadid:

mitte lihtsalt teadmiste andja. Need põhimõtted ei üllata

Hele Aia (Põlva Kool) ja Helena Ohak (Vaivara lasteaed)

täna kedagi, sest just sellest räägib ka praegune riiklik
õppekava. Jälle leiab kinnitust tõdemus, et uus on ära
unustatud vana.
Pidulikul seltsi koosviibimisel jäi asjaosalistel aega ka
mõttevahetuseks tänase kooli olukorra ja õpetamise üle.
Teiseks laureaadiks sel aastal valiti Vaivara lasteaia
õpetaja Helena Ohak, kelle tööd on tunnustanud nii
kaastöötajad

kui

lapsevanemad.

Kohtumisele

lisas

pidulikkust ka see, et mõlemale tunnustatud õpetajale
tulid lillekimbuga õnne soovima asutuste juhid: Vaivara
lasteaia direktor Margit Maksimov ja meie kooli õppealajuhataja Kaie Lõhmus.
Johannes Käisi nimeline haridusselts sai alguse Põlva
Keskkoolist 20. veebruaril 1990, eestvedajaks legendaar-

Olenemata sellest, kes seda ühistut juhib, peetakse
oluliseks

hariduses

töötavate

inimeste

igapäevast

panust. Esimesed Johannes Käisi hariduspreemiad
jagati juba aastal 1985.
Kutsun kõiki Põlva Kooli õpetajaid osalema Johannes
Käisi haridusseltsi tegevuses. See annab võimaluse
kohtuda

eriliste

inimestega

ja

tunda

end

veelgi

selgemalt suure ja olulise töö tegijatena, eks see
tunnetus kipub vahel igapäevase rutiini sisse ära
kaduma. Miks mitte seda vahel värskendada haridusteemalistes ettevõtmistes osalemisega.
Rõõmustame kogu kooliga väärika tunnustuse üle ja
soovime Hele Aiale jaksu edasiseks tegevuseks!

ne koolimees Paul Lehestik. Põlvamaal tegutsev Peri

Maia Punak

Põllumajanduslik OÜ on seltsi algusaegadest peale olnud

Johannes Käisi seltsi juhatuse liige

osaline Käisi preemia väljaandmisel ja rahastamisel.
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Õppepäev AHHAA’s
Kaheksandad klassid käisid 1. novembril Tartus, AHHAA
keskuses matemaatika teemalisel õppepäeval. Päev algas
kell 8 Põlva Edu Keskuse parklast, kust algas sõit Tartu
poole. Ahhaa keskuse juures võtsid meid vastu teaduskeskuse vahvad juhendajad. Õpilased jaotati gruppideks
ja vahetustega hakatigi erinevaid ülesandeid lahendama.
Meile õpetati programmeerimist tikutopsidega, tikutopsi
abiga pidi programmeerima 3x3 kabelaual oma meeskonna võitjaks arvuti vastu.
Räägiti ka laenu võtmisest. Selle selgitamiseks mängiti
laenuvõtmise mängu. Grupid pidid laenama AHHAA raha,
selleks oli vaja lugeda läbi leping, anda tagatis ja
allkirjastada leping. Peale allkirjastamist anti grupile raha,
mis

tuli

hiljem

arvestama,

et

lepingutasu
matemaatilisi

ka

tagasi

maksta.

Seejuures

tagasimakse summa on

võrra

suurem.

ülesandeid

Grupid

lahendades

pidi

intresside ja

pidid

erinevaid

raha

teenima.

Ülesanded tulid aga eelnevalt osta ning õige lahenduse
korral maksti tasu.
Tegime ka saaliülesandeid, kus pidime ehitama, mõõtma
ja muid matemaatilisi ülesandeid tegema.
TeadusTeatris

räägiti

õpilastele

hasartmängudest

ja

sellest, kuidas need matemaatikaga seotud on, samuti
räägiti keelte seosest matemaatikaga, kaarditrikkidest ja
kuldlõikest.
Päeva viimaseks osaks jäi grupitöö hindamine ja päevaülesannete arvustamine. Selle päevaga pöörati nii mõnigi
õpilane

matemaatikausku

ja

paljud

avastasid,

et

matemaatika polegi vaid valemid, numbrid ja tuupimine.
Tagasi Põlvasse jõuti umbes kolmeks ja igaüks läks oma
teed. Saime huvitava kogemuse ja jäime päevaga rahule.
Mette-Marit Rehemets
8.d klass õpilane
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Ajaloohuvilised väisasid Narvat
Hingedepäeval leidis aset Põlva Kooli ajaloohuviliste sõit
Ida-Virumaale ja Narva. Ilm oli päevale kohane – sadas lund ja
tuiskas ning teeolud olid nigelad. Vaatamata väljas möllavale
tuisule ja lumele ei heidutanud see huvilisi, kuid oli ka neid kes
loobusid.
Teel Narva tegime peatuse Kuremäe asuvas Pühtitsa Jumalaema Uinumise Nunnakloostris, mis on Eestis ainuke tegutsev
vene-õigeusu nunnaklooster. Klooster on rajatud aastail 1892–
1895, esimeseks eestseisjaks oli ema Varvara. Kloostri alal
kasvab 4,3 m ümbermõõduga püha tamm. Hoonekompleksi
moodustavad nunnade elumajad, talvekirik-söögimaja, haigla,
1910. aastal valminud viiekupliline 1200 inimest mahutav
kolmelööviline kolme altariga Jumalaema Uinumise peakirik,
värava kellatorn, kool ja võõrastemaja. Kloostris elab praegu
111 nunna ja noviitsi, keda juhib iguumenja Filareta.

Tuisku mattunud Kuremäe klooster

Pärimus räägib, et 16. sajandil ilmutas Kuremäel kolme
päeva jooksul end Jumalaema isiklikult jättes maha ikooni.
Külastasime kloostri peakirikut ja saime näha püha allikat, mis
on tuntud oma tervendava vee poolest.
Edasi läks sõit Sinimägedesse,
kus toimus 1944.
aastal
strateegilise tähtsusega kokkupõrge Saksa armeegrupp „Narva”
ja Nõukogude Liidu Leningradi
rinde vägede vahel. Sinimägede
Sinimägede
me moriaali monumendi juurde asetasime
juures langenud kangelasi küünlaid meenutamaks lahingus
langenuid.
mälestamas:
Mait Kuusik ja Greg-Mattias

Narva linnas tegime kõigepealt
lõunapausi ja õpilastel oli
võimalus mäkki minna. Kella kahe
ajal ootas meid juba giid Narva
raekoja juures. Läksime raekotta
sisse ja giid näitas ja seletas
meile teisel korrusel asuvat
Vana-Narva linna maketti. Makett
oli tehtud enamalt jaolt paberist
ja penoplastist ning autoril oli
läinud maketi valmimisega aega
umbes 20 aastat.

Seejärel liikusime Narva bastioni
juurde, mis on kogu Narva kaitsesüsteemi silmapaistvaim objekt.
Bastion kujutab endast kaitseotstarbelist muldkindlustust,
mis on paljudel juhtudel ümbritsetud suurtükituld tõrjuvate
kivimüüridega. Bastion mahutas rohkem relvastust kui
kaitsetorn. Praegu võib Narvas näha Victoria, Pax, Triumph,
Gloria, Honor ja Fortuna ning poolbastione Spes ja Kristervall.
Victoria bastioni jalamil leidsid aset Põhjasõja olulisimad
sündmused. Käisime Bastioni kasemattides ja püssirohukeldris,
kus tehti meile ekskursioon. Kasematid on bastioni sisemuses
asuvad võlvgaleriid, mis on ette nähtud garnisoni, lahingumoona
ja
relvastuse
paigutamiseks
samuti
vaenlase
tulistamiseks läbi bastioni avade. Kasemattide külastus oli
huvitav sellegipoolest, et peaaegu iga aknaorva juurde on
paigutatud mannekeenid ja selle juures räägib giid põneva ja
köitva loo.
Viimaks külastasime Narva linnust. Kõige kõrgemal olevatest
akendest võis üle jõe näha vene lippu lehvimas.
Kuigi reis lõpp oli väsitav, oli see õpilaste sõnul äge ning
täiendas nende ajalooalaseid teadmisi. Ühtlasi jäädakse ootama
edaspidi sarnast sõitu.
Gertrud Oberg, 8.c klassi õpilane
Mait Kuusik, ajalooõpetaja

Põlva Kooli ajaloohuvilised Sinimägede memoriaali
juures

Vana-Narva makett, keskel raekoda

Victoria bastioni püssirohukeldris räägib giid Narva
tähtsusest Põhjasõjas
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Minu ajalooga ASI
Vaheaja järgsel nädalal olid Põlva Kooli
6. klassid rakkes ühe isevärki ürituse
korraldamisega, mis päädis 3. novembril. Nimelt korraldasid kuuendikud
ajalootunni raames ja õpetaja
juhendamisel näituse – ajaloonäituse.
Näituseidee tekkis juba enne
vaheaega – kuidagi tuleb ju argisesse
ainetundi vaheldust tuua – kuid ega
näituse korraldamine pole naljaasi.
See nõuab ikka omajagu aega ja
pühendumist.
Alustada tuli teemast. Pärast mõningast
mõtete mõlgutamist jõuti otsusele,
et näituse teemat liigselt kitsendades ei
jõuta ehk soovitud tulemuseni – rikkaliku väljapanekuni. Näituse teemaks sai
sestap „Minu ajalooga ASI“. Meid
ümbritseb ju niipalju asju, mõned neist
on väga vanad ja väärikad, teised mitte
väga vanad, kuid ometi huvitava looga.
Lisaks on ka muidugi hulk asju, mis
suuremat tähelepanu ehk ei vääri ja ilma milleta tuleb
ka edukalt toime. Näitusele püüdsime eelkõige koguda
omaniku jaoks emotsionaalset väärtust omavaid (aja)
looga esemeid.
Riburada saabusidki koolimajja kõiksugu esemed,
peamiselt tarbeesemed, mis hoolega kokku koguti.
Tipphetkel oli näitusel kokku 76 eksponaati! Kõige
popim ese oli raamat (kirjutis) – neid oli kokku 19.
Kõige väärikamad neist olid muidugi üle 100 aasta
vanad piibli- ja lauluraamatud (4), ent kõige vanem
raamat oli hoopiski gooti kirjas eestikeelne talupoja
käsiraamat pealkirjaga „Kuldne maja varandus“ aastast
1878. Raamatutest olid populaarsed ka aabitsad.
Raamatute järel osutusid kõige popimateks esemeteks
mänguasjad, mille lugu polnud ehk nii vana, kuid mis
olid omanikele hindamatu väärtusega. Mänguasjade
seas oli ka paar poolsajandit vana eset (auto, hüplev
koer). Mänguasju oli kokku 17. Mainimist väärivad
kindlasti ka näitusele jõudnud mündid. Üks neist oli

uuema aja vene rubla, kuid kolm
münti pärinesid üle-eelmisest
sajandist. Kaks tsaariaegset vaskmünti olid vermitud aastatel 1860 ja
1875, tsaar Nikolai II näopildiga
hõbemünt (50 kopikat) oli aga välja
a ntud a asta l 1899. Ma in itu d
esemetele lisaks oli näitusel ka
väärikat vanavara alustades hästi
säilinud söetriikrauast ja pasteldest,
lõpetades pässüli ja leivalabidaga.
Ent kindlasti peaks mainima, et iga
näitusele toodud ese oli eriline.
Kuid ega õpilaste käbe töö ei
piirdunud vaid asjade kooli ja koju
vedamisega. Päris näitusesaalis on
ju iga eseme juures infosilt, millel
eseme lugu on ümber jutustatud.
Pisukese ajugümnastika tagajärjel
valmisid esemete juurde näituse
ajaks ka kaunid oranžid ja kollased
sildid, mis olid kindlasti külastajale
abiks asjade ajaloo tundmaõppimisel. Olgugi et näitus
oli üsna professionaalsel tasemel korraldatud, siis
giiditeenust sedapuhku veel pakkuda ei õnnestunud,
ehk tulevikus. Samuti tuli turvameetmetes järeleandmisi
teha. Peeneid turvasüsteemidega vitriine uus ERM
laenutama polnud nõus ning nii tuli lootma jääda
omavastutusele, külastajate aususele ja lukustatud
uksele. Õnneks laabus kõik hästi.
Külastajaid käis näitusel rohkesti. Esmalt väisasid
näitust muidugi 6. klassid ise – pakkus ju huvi ja
kergitas ka eneseusku. Nagu tagasisidelehtedest ilmnes,
jäid korraldajad ise näitusega rahule. Loodan, et ka
külastajad. Näitusekülastajaid oli ümmarguselt 250 ja
lahkeid sõnu jagus väga paljudel. Edastasin kiidusõnad
ka õpilastele.
Omalt poolt tahaksin samuti tänada ja kiita kõiki 6. klasside õpilasi, kes innukalt kaasa töötasid ja kõiki külastajaid, kes aega läbi astuda leidsid!!! Järgmise korrani.
Grete Kärmas
ajalooõpetaja
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Euroopa jõulupuu
Põlva Kooli 1.- 4. klasside õpilased ja õpetajad osalevad rahvusvahelises projektis „Euroopa Jõulupuu“.
Projekti käigus valmistavad 1.- 4. klasside õpilased vahvaid jõuluehteid, mis rändavad 28-sse erinevasse euroopa riiki. Projektis
osalevate riikide poolt meile saadetud jõuluehetega kaunistame
kuusepuu Koolimaja tee 1 õppehoone fuajees.
Suur tänu kõigile projektis osalenud õpilastele ja õpetajatele.

