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Põlvamaa algklasside õpilaskonverentsil „Põnev koolipäev“ edukalt osalenud õpilasi:

18. oktoobril 2017 toimus Kanepi Gümnaasiumis Põlvamaa algklasside õpilaskonverents „PÕNEV KOOLIPÄEV“.
Põlva Kooli õpilased Kristella Sikamägi (2.a), Liis Marii Vaher (2.b), Kadi-Liis Juhkam (2.c), Karola Õigus (2.c),
Martin Belov (2.d), Henri Haabma (2.e) saavutasid oma esinemisnumbriga "Tähetund" I koha.
Kiitus osalejatele ja suur tänu õpetajatele Sille Malvik, Raina Uibo, Anar Anijalg, Eha Kraav ja Piia Liblik.



Tartu Ülikooli loodusmuuseumi seeneviktoriinil edukalt osalenud õpilasi:

19. oktoobril 2017 toimus veebikeskkonnas www.loodusheli.ee Tartu Ülikooli loodusmuuseumi seeneviktoriin
6.-12. klasside õpilastele.
Võistlusel osales kokku 96 võistkonda, kellest kolm vastasid kõikidele küsimustele õigesti. Hindamine toimus
kahes vanuserühmas: 6.-9. klass ja 10.-12. klass. Mõlemas vanuseastmes oli rebimine tihe ning 1.-3. koht läks
jagamisele.
Põlva Kooli 8.b klassi õpilased Anne-Liis Verev, Aurora Vierland, Karolin Kalk saavutasid väga tubli II koha eksides
ainult ühe vastusega.
Õpilasi juhendas õpetaja Urve Lehestik.
Palju õnne!



Kooliteatrite festivalil „Väike Lava 2017“ edukalt osalenud õpilasi:

3.-4. novembril toimus Viimsi Koolis kooliteatrite festival „Väike Lava 2017“. Festivalil osales 15 näitetruppi üle
Eesti.
Suure Vaala peapreemia omistati kolme kooli näitetrupile:
 Põlva Kool („Täiesti crazy muinasjutt“, 5.b klass)
 Audru Kool
 Kuusalu Keskkool
Eripreemia lavastuses pälvis jutustaja rolli eest M arcus Adamson.
5.b klassi tublid näitlejad: Eleen Põvvat, Heti Helena Hindrikson, Laura Vaino, Isabella Puusepp, Ines Vaikmäe,
Marcus Adamson, Remi Juhan Pruss, Markel Ojamets, Mihkel Linnus, Reiko Rattus, Devon Dein Käo.
Kiitus kõikidele osalejatele ja suur tänu õpetaja Diana Pehk!



Põlva maakonna rahvastepalli meistrivõistlustel edukalt osalenud õpilasi:

8. novembril toimusid Mesikäpa Hallis Põlva maakonna koolide 4.-5. klasside rahvastepalli meistrivõistlused.
Tüdrukute tulemused
II koha saavutasid P õlva Kooli 2. võistkonna tüdrukud. Võistkonnas mängisid Luiisa Marleen Lepp,
Katrin Orro, Annaliisa Madisson, Renate Krantsiveer, Reenika Reedi, Isadora Janett Turba, Meribel Tuisk.
5. koha sai Põlva Kooli 1. võistkond. Võistkonda kuulusid Anette Vaino, Els Rahel Parhomenko, Kristel Kanarik,
Helen Pundi, Anne-Mari Rauba, Angelika Lentsius, Anelle Kukk, Eliisa Villako.
6. koha sai Põlva Kooli 3. võistkond. Võistkonda kuulusid Getter Prükk, Rebeka Repp, Helis Marleen Saare, Eliis
Sillaste, Isabella Puussepp, Kirke–Karolin Tark, Heti Helena Hindrikson, Marion Jõema.
Poiste tulemused
II koha saavutas Põlva Kooli poiste 3. võistkond kooseisus: Richard Holler (5.d), Karlis Kalk (5.d), Markos Käis
(5.d), Armani Sults (5.d), Ardi Hindrikson (5.a),Roven Piho (5.a), Krister Põkk (5.a), Henri Suur (5.a). Õpetaja
Valeri Zlatin.
Tubli neljanda koha saavutas Põlva 2. võistkond kooseisus: Jass Einassoo (4.a), Karel Kangro (4.a), Aron Oberg
(4.a), Kerd Kaspar Ivask (4.c), Marko Järveots (4.c), Sven Byron Mitt (4.c), Egert Land (4.c).
Kuuenda koha saavutas Põlva 1. võistkond kooseisus: Devon-Dein Käo (5.b), Mihkel Linnus (5.b), Andero Pikk
(5.b), Reiko Rattus (5.b), Markus Mäeots (4.b), Alfred Rinne (4.b), Egert Sing (4.b), Gervin Vissov (4.b).
Palju õnne!
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Õppekäik „Matkasellid looduses“
8.a klass käis 5. oktoobril metsas õppekäigul koos
õpetaja Katrin Saviga. Seal õpetati esimesena jõevee
puhastamist. Selle jaoks ehitasime pudelisse filtri söe,
liiva ja sambla abil. Edasi liikusime mööda metsarada
järgmisesse peatuspaika, kus räägiti metsas leiduvast
toidust ning sealjuures ka seal kasvavatest söögitaimedest ja mürgistest taimedest. Järgmises kohas anti
ülesanne ehitada grupi peale onn. Onne valmistati
metsast leiduvatest materjalidest, abiks kasutati nööri,
kääre, nuga, kirvest ja saagi. Matka korraldajad vaatasid
ehitatud onnid üle ja andsid tagasisidet nende kohta.

Kui kõigil olid onnid valmis suunduti tagasi. Kui me
tagasi alguskohta jõudsime, põles seal juba lõke. Lõkke
ääres pakuti kõigile sooja teed, et kõigil soe hakkaks.
Saime ka ise proovida teha lõket etteantud materjalide
ja asjadega. Kõik said lõkke põlema, aga vihma hakkas
sadama ja segas lõkete tegemist. Me istusime suure
lõkke äärde ja einestasime. Seejärel istusime bussi ja
sõitsime tagasi Põlvasse. Oli tore käia ka vahelduseks
looduses ja õppida teisiti vajalikke oskusi.
Annette Vijar
8.a klass õpilane

Õpilasseminar „METSik loodus“
Ööbisime Valga militaarteemapargis, kus
saime uudistada ka Isamaalise Kasvatuse
Püsiekspositsiooni.
Teisel päeval toimusid samuti töötoad, kuid
päeva kulminatsioon oli videosild Ghana
kooliga. Algul oli natuke hirm nahas selle
ees, kas ikka oskame midagi kaasa rääkida.
Märkamatult kadus hirm ja selgus, et saame
ülesannete ja arutlustega väga hästi
hakkama. Saime juurde palju teadmisi
ja
mõtteid
praegu
väga
aktuaalsete
teemade kohta, mis meid kõiki puudutavad.

Videosild Ghana kooliga
Foto autor Kristiina Saaron

12. ja 13. oktoobril toimus Valga Gümnaasiumis
UNESCO
Ühendkoolide
ja
Läänemere
projekti
(Baltic
Sea
Project)
koolidele
õpilasseminar
“METSik loodus”, kus mina ja Kristin osalesime.
Seminar põhines looduse mitmekesisuse, keskkonna,
kliima ja kliimamuutuste teemadel.
Esimesel päeval toimusid osaluskohvikud ja töötoad
ning
päev
lõppes
dokumentaalfilmi
õhtuga.

Seminarile kutsus meid bioloogiaõpetaja
Urve Lehestik, kes ka ise ühe töötoa läbiviija
oli.
Oleme tänulikud võimaluse eest olulistel
teemadel kaasa rääkida ja teiste noortega
mõtteid jagada.
Merit Lutsar
9.a klassi õpilane

Leht 3

EÕEL XXXVII üldkoosolek
EÕEL ehk Eesti Õpilasesinduste Liidu XXXVII Üldkoosolek
toimus 20.-22. oktoobril Viljandi Jakobsoni Koolis. Sinna
oli kohale tulnud umbes 180 õpilast üle kogu Eesti, et
esindada oma kooli. EÕEL on selline organisatsioon, mis
esindab Eesti õpilasi ja seal me arutasimegi, mida saaks
veel paremini teha.

I ametlik osa oli tegevuskava 2017. Kõigepealt
tutvustati seda ja siis sai esitada küsimusi. Lõpuks
läks see dokument hääletusele ja see kinnitati.
II ametlik osa oli tegevuskava 2018, kus toimiti
samuti, aga seal sai teha ka muudatusettepanekuid.
See dokument kinnitati ühe muudatusega.
III ametlik osa oli seisukoht teemal vene keelt
emakeelena
kõnelevate
õpilaste
integreerimisel
Eesti haridussüsteemi. Seal lükati tagasi esimene
muudatusettepanek,
aga
muidu
kinnitati
see
dokument. Teise päeva õhtul oli ka õhtuprogramm,
mille teemaks oli „Elu enne värvi“ ehk me pidime
riietuma pidulikult must-valgelt. Saime süüa ja
tantsida.

Kollase tudula pilt teemal „Söök võrratu söök“

Kolmandal päeval oli viimane IV ametlik osa, kus
oli arutlusel kaks osa: eelarve 2018 ja uuendatud
põhikiri. Eelarve kinnitati. EÕEL tahab luua nõukogu
ja see oligi põhikirja uuendus. Ka seal tekkis
muudatusettepanekuid, aga kõik lükati tagasi. Põhikiri
sai kinnitatud ja sellega lõppes ka meie üldkoosolek.
Lõpetamisel tänati korraldusmeeskonda ja jagati
loosiauhindu.

Esimene päev oli tutvumispäev, aga ka sellel päeval
arutati tähtsaid teemasid. Näiteks arutasime rühmades
arengukava üle ning Maksu- ja Tolliamet rääkis meile
narkootikumidest.
Ööbimiskohad
olid
jaotatud
tudulateks. Mina valisin kollase tudula. Meie tudula oli
kõige ägedam, sest meie tudula juhendaja oli Ly-Sandra
Tohter, kellel oli alati naeratus suul ja sära silmis.
Esimese päeva õhtul toimusid tudulate vahelised
võistlused. Meie tudula küll ei võitnud, aga me ei lasknud
oma tujul langeda.
Teisel päeval hakkasid pihta ametlikud osad, selleks
ajaks jagati kõigile osalejatele mandaadid, nendega
kontrolliti palju esindajaid on saalis, sai küsimusi esitada
ja hääletada.

Kollase tudula liikmed (pildil ei ole kõiki)

Minu kogemus oli esmakordne ja see oli ainult
positiivne. Seal oli väga positiivne õhkkond ja kõik olid
väga ühtehoidvad.
Täpsemalt koosolekul arutatud teemade kohta saad
lugeda Eesti Õpilasesinduse Liidu kodulehelt.
Kristin Kooskora
9.a klassi õpilane
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5.b klass Tartu Loodusmuuseumis
Käisime 19. oktoobril klassiga ekskursioonil Tartu
Loodusmuuseumis. Loodusmuuseum oli väga põnev. Seal
võis näha huvitavaid kivimeid, loomade topiseid ning
elusaid loomi. Saime osaleda Avatud Mänguväljade koolivaheaja programmis. Saime voldiku, millel oli sees plaan
liikumisteega ja sai vastata küsimustele. Kuna vaadata ja
uurida oli nii palju, siis unustasime voldiku aeg-ajalt ära.
Kuid õpetaja käis ja küsis suuliselt, mida me märkasime.
Oli üks sahtel suurte käbidega ning ruum, kus oli palju
liblikaid ja muid putukaid nõeltega läbi torgatud.
Meid huvitasid väga ka elusloomad - gekod, maod ja
kilpkonnad. Muuseumi giid rääkis meile vahvaid lugusid
ja fakte loomadest. Me väga soovitame seal muuseumis
käia. Peale muuseumi läksime Lõunakeskusesse kinno.
Oli vahva päev.
Eleen Põvvat
5.b klassi õpilane

Miksteater Põlva koolis
Lina tn 21 õpilastel oli võimalus 31. oktoobril vaadata
Miksteatri elulist ja mõtlemapanevat etendust "Nähtamatu
poiss".
Teksti autor: Donald Tomberg
Lavastaja: Kristo Toots
Kunstnik: Maarja Meeru (Vanemuine)
Muusikaline kujundaja: Andres Vago
Osades: Katrin Kalma, Marko Mäesaar (Teatribuss), Kristo
Toots, Andres Vago.

Suur tänu näitlejatele!

Leht 5

1.-4. klasside viktoriin Rahvakalender
31. oktoobril ja 02. novembril 2017 toimus Põlva Koolis klassidevaheline viktoriin teemal „Rahvakalender“.
Viktoriin viidi läbi kõigis kolmes õppehoones ja eraldi arvestusega. Osalesid kõik 1.–4. klasside õpilased ning
eriarvestuses võistlesid 7f – 8f klassi õpilased.
Tublimad tulemused:
Kesk 25
3. - 4. kl arvestuses 4.d klass

Lina 21
1. - 2. kl arvestuses 2.a klass
3. - 4. kl arvestuses 3.g klass
7f. - 8f kl eriarvestuses

Koolimaja tee 1
1. - 2. kl arvestuses 2.e+2.f+3.f klass
3.- 4. kl arvestuses 4.b klass

Lahedad geograafiatunnid
Neljapäeval, 2.novembril toimusid Põlva Koolis
8. ja 9.klassi geograafiatunnid veidi teisiti kui
tavaliselt. Tunde viisid läbi Tartu Ülikooli
geograafiaosakonna üliõpilased Maria ja Merili.
Tundide teemaks oli „Nutitelefoni kasutamine
geograafias“. Kõigepealt Maria ja Merili tutvustasid
nutitelefoni
kasutusvõimalusi.
Seejärel
said
õpilased konkreetsed ülesanded leida selliste
programmide nagu Waze, TypAdwisor, Tartu
bussiajad, RMK, Ilm Eestis jne. abil teekonnad,
teetööd, bussiajad, ööbimiskohad, toitlustusettevõtted jne. Tööd tehti huviga – sai ju kasutada
oma nutitelefone, millega tegelemine tavatundides
on keelatud. Tunni lõpus täideti tagasisidelehed.
Õpilastega vesteldes selgus, et kõik jäid sellise
tunniga rahule ning nad said uusi teadmisi
nutitelefonide võimalustest.
Projekti „Lahe geograafiatund“ raames läbiviidud
teematunnid said võimalikuks tänu Haridus- ja
Teadusministeeriumile ning SA Eesti Teadusagentuurile.
Katrin Savi
geograafiaõpetaja

12. november Põlva Mesikäpa spordihall
Päeva juhib Venno Loosaar
10.00

Kaitseväe orkester

10.40

Meie Stuudio tantsukool

11.00 Lenna ja kaitseväe orkester
11.45 Politsei demo
12.00 JJ-Street tantsukool
12.20 Põlva Serviti tantsutüdrukud
12.50

Auhindade loosimine

13.00

Karl-Erik Taukar Band
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Põlva valla õpetajad alustasid vaheaega konverentsiga
Sügisese koolivaheaja esimesel päeval, 23. oktoobril
toimus Põlva Koolis õpetajate konverents „Õpetajalt
õpetajale“, kus Põlva valla koolide õpetajad said jagada
ja vahetada kogemusi.
Konverentsi avas Põlva Kooli direktor Koit Nook.
Osavõtjaid tervitas Põlva valla haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Aigi Tiks, kes rõhutas uute teadmiste
kogumist kõikjalt. Konverentsi juhtis Põlva Kooli
õppejuht Kaie Lõhmus.
Ettekanded olid jagatud kolme rühma, mille vahel olid
hääle- ja kehavirgutuseks mõeldud pausid. Nende ajal
sai proovile panna nii oma koordinatsiooni kui
tantsuoskust.
Esmalt tutvustas J. Käisi Seltsi juhatuse liige Eve Vaigu
meiekandi suurmehe mõtteid ja tegusid pedagoogikavallas. Tuli tunnistada, et kooliuuendusliikumise juhi
ideed möödunud sajandi 30. aastatest on aktuaalsed
ka praegu.
Näitleja Inga Lunge rääkis häälest, selle hoidmisest ja
kehakeelest. Ta avaldas kahetsust, et õpetajakoolituses nendele teemadele küllaldaselt tähelepanu ei
pöörata. Lunge võrdles õpetajaametit näitleja omaga ja
tõi välja, et kui möödunud hooajal andis Eesti Draamateatri hõivatuim näitleja 166 etendust, siis keskmise
õpetaja tunnikoormus ehk „etenduste“ arv õppeaastas
on sellest oluliselt suurem. Seetõttu kuulati tema häid
nippe suure huviga.

Järgnesid ettekanded, kus erinevate koolide õpetajad
andsid ülevaate oma aine õpetamisest. Annika Muuga
ja Ene Rattur-Kübar rääkisid matemaatika õpetamisest
Põlva Koolis – alates 5. klassist toimub õppimine
tasemerühmades, 7. klassist alates on võimalik valida
reaalsuund.
Vahepalaks
nende
ettekandes
olid
arvutamisülesanded, mida kuulajatel lahendada tuli.
Esinemise lõpus avaldasid nad ka „armastuse valemi“.
Irina Ševtšenko Kauksi Põhikoolist tutvustas hariduslike
robotite kasutamist võõrkeele tunnis. Robotid ehk
bee-botid ei tekita elevust mitte üksnes õpilastes. Irina
Ševtšenko lubas pärast ettekannet julgematel kohapeal
ise robotitega kätt proovida ning huvilisi leidus ja ajast
tuli puudus.
Olev Veberson Tilsi Põhikoolist arutles keelekasutusest
ja mõistmisest. Keskmine Eesti õpetaja on sündinud
poolsada
aastat
tagasi,
tänapäeva
koolilaps

21. sajandil. Nii ei saagi nad mitmetest asjadest
ühtmoodi aru saada.
Külli Liblik Vastse-Kuuste koolist andis ülevaate
loodusõpetuse õppimisest ja õpetamisest. Kuna kool
asub looduskaunis kohas ja on olemas õuesõppevõimalused, siis kasutatakse olemasolevat igati.
Vaheldust lisavad ka KIK-i projektid ning Kodutütarde ja
Noorkotkaste tegevus. Ettekandja rõhutas koostöö
tähtsust eri õppeainete ja õpetajate vahel.
Klassidevahelisest koostööst rääkisid ka Põlva Kooli
õpetajad Tiina Vasser ja Anar Anijalg. Projekti
„Kiusamisvaba kool“ jätkuna sai toonases Mammaste
koolis alguse koolisisene projekt „Sõbrad koos“, kus
suuremad õpilased said väiksematele sõprusklassideks.
Õpetajad Tiina ja Anar on seda jätkanud ning suured
ja väikesed sõbrad on koos saanud julgemateks ja
hoolivamateks.
Kadi Õunap Mooste Mõisakoolist esitles oma kooli
kohvikuteprojekti tutvustavat videot. Mooste Mõisas
toimunud kultuuriüritustel on õpilased kohvikuga väljas
olnud 12 korral. Haapsalu haridusfestivalil kuulutati
konkursi „Õppimine on põnev“ võitjad ja Mooste kool
saavutas kohvikuprojektiga teise koha.
Viimane ettekannete plokk oli pühendatud õpirändele.
Ene Veberson ja Meriliis Mandel Tilsi Põhikoolist rääkisid
kaasava hariduse rakendamisest Hispaania moodi.
Esinejad andsid põhjaliku ülevaate õpirände idee
tekkimisest selle teostumiseni: kuidas projekti kirjutati,
missuguseid raskusi ette tuli, ka oma hirmudest ja
kahtlustest ning nende ületamisest ja kogemusest
töövarjuna Hispaania koolis. Ettekannet ilmestasid
hispaaniakeelne dialoog, arvukad fotod ning Hispaania
kooli õpikud.
Kaire Hakk tutvustas rahvusvahelist projektitööd Põlva
Koolis, kus on hetkel töös mitu projekti. Nordplus Juniori
raames on koostöö Soome Koli ja Läti Meiranu Kalpaka
kooliga. Projekti eesmärk on ettevõtlusalane – kuidas
olla ettevõtlik ja saada elus hakkama. Toimunud on
esimene kohtumine Põlvas. Erasmus+ K1 raames on
2017/18. õppeaastal toimunud või toimumas üheksa
õpirännet (kursused ja töövarjutus). Erasmus+ K2
hõlmab koolidevahelist strateegilist koostööd. Põlva Kool
on siin partnerkoolide hulgas.
Kaire Hakk andis ülevaate ka oma õpirändest Londonis
toimunud kursusele keel ja kultuur edasijõudnutele, kus
toimus õpe klassiruumis ja õppekäigud. Kursuslased said
näha ka Londoni selliseid paiku, mida turistid ei pruugi
näha.
Ka Mait Kuusik Põlva Koolist rääkis oma õpirändest
Küprosele, kus osales kursusel „Haridus väljaspool
klassiruumi“. Koolitusel sai nii teoreetilisi kui praktilisi
teadmisi ja lõpuks valmis grupitöö ühest õppekäigust.
Mait Kuusik andis lühiülevaate ka eTwinningu projektist
„ Kaks riiki - kaks kindlust“.
Päeva
lõpuks
avaldasid
konverentsist
osavõtjad
arvamust, et ettevõtmine võiks saada suure Põlva valla
koolidele traditsiooniks.
Maarika Asi-Lang
Põlva Kooli õpetaja
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Põlvamaa klassiõpetajad õppereisil
Koolivaheajal, 26. oktoobril toimus klassiõpetajate õppereis Läänemaale, Haapsallu. Õppepäev algas väikeses ja armsas Haapsalu Linna Algkoolis (HLA), kus vaatamata kitsastele oludele (majas on vaid 18 klassiruumi, üks neist koguni lavaaluses ruumis) õpib üle 300
õpilase. Klassiruumid on sisustatud lastepäraselt, kõikides ruumides „seinad räägivad“ ehk jagavad infot, õpetavad, abistavad.
Koolis on toimiv ning mitmekesine toetussüsteem HEVõpilastele. Tavaklasside kõrval on avatud õpiraskustega
laste klassid. 1. ja 2. klassis on tundides alati abiõpetaja, vajadusel ka õpiabiõpetaja. Õpiabitunnid toimuvad
õppetundidega paralleelselt, et mitte suurendada õpilaste tunnikoormust.
Kooli tugimeeskond (logopeed, õpiabiõpetaja, sotsiaalpedagoog, HEV-koordinaator, õppealajuhataja ja direktor) teeb tihedat koostööd iga juhtumi korral. Juhtkonnal on kindel siht, et õpetaja ei tohiks kunagi oma murega üksi jääda. Lisaks muudele meetmetele toetab
kool kõigi õpetajate osalemist eripedagoogika kursustel.
HLA-l on väga tegus hoolekogu. Hoolekogu on kaasatud igapäevasesse kooliellu, hoolekogu liikmed osalevad või korraldavad õpilasüritusi. Lapsevanemad remondivad igale uuele klassile klassiruumi ja osalevad
keskuste päevadel.
HLA on innustunud eestvedamise, ühtehoidva õpetajaskonna ja õnnelike õpilastega kool, kus märgatakse
ja tunnustatakse kõiki. Koolis rakendatakse edukalt

kujundava hindamise põhimõtteid. Meie maakonna õpetajad said kohtumiselt HLA direktori ja õppealajuhatajaga palju häid ideid ning positiivse emotsiooni, ajanappuse tõttu jäi palju küsimusi veel esitamata ja vastamatagi.
Pärastlõunal külastati Ilon Wiklandi galeriid ja muuseumi
- Iloni Imedemaad. Vaadatud filmist sai ülevaate Iloni
eluloost ja rännakutest. Galeriis sai tutvuda ka kunstniku vähem tuntud loominguga. Kohapeal oli eksponeeritud üle 80 Iloni raamatuillustratsiooni originaali, mille
autor Eesti riigile kinkis. Väga hubase maja ülemisele
korrusele on rajatud temaatiline mängumaa, kus lapsed
saavad osaleda õpitubades, meisterdada, veeta koos
vanematega vaba aega või pidada sünnipäevi. Näha
saab Ilon Wiklandi enda kujundatud ja sisustatud Karlssoni katusekambrit.
Veel enne pikka tagasisõitu tutvustasid Haapsalu Käsitööseltsi liikmed Pitsikeskuses huvilistele Haapsalu salli
pitsimustreid ja kudumistehnikat, külastada sai pitsimuuseumi ning osta käsitööd ning vahendeid. Üllatav oli
tõdeda, et kõik Haapsalu linna 8. klasside tüdrukud läbivad käsitöö tundide raames Haapsalu salli kudumise
kursuse.
Varajasest väljasõidust ja tundidepikkusest ilmatrotsivast bussisõidust hoolimata oli väga tegus ning meeldiv
päev. Õppereis sai teoks tänu Põlvamaa Omavalitsuste
Liidu toetusele ning meeldivale koostööle bussifirmaga
Tuuliku Reisid.
Põlvamaa klassiõpetajate ainesektsioon

Õpiränne Maltal
Erasmus+
KA1
õpirände
projekti
raames
osalesin
16.-27. oktoobrini koolitusel Malta Vabariigis. Valisin Malta
kursuse oma sõbranna soovitusel ja meelega sügiseks, sest
teadsin, et siis saab veel päikest ja vett nautida. Malta, asustatud
saareriik Vahemeres, on Euroopa Liidu väikseim liikmesriik. Malta
on isegi Eestiga võrreldes väike – vaid 320 ruutkilomeetrit ja
elanikke 430 000, aga samas kõige tihedama asustusega riik
Euroopas. Riigikeeled on inglise ja malta keel.
14. oktoobri õhtupoolikul lendasin Frankfurdi kaudu Maltale.
Majutuse broneerisin St Julians’i ETI Residence’i. ETI (Executive
Training Institute) on kool, kus toimuvad inglise keele kursused
nii õpetajatele kui ka teiste erialade inimestele. Samas majas
asub ka ESE ehk European School of English, kus saavad inglise
keelt õppida noored. Maltal on ka teisi koole inglise keele
õppimiseks.
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Ilm oli oktoobris nagu keskmiselt soe Eestimaa suvi –
pilvitu sinine taevas ja isegi
õhtul 23 kraadi. St Julian’s
on kasvanud kokku Paceville’ga, mis on Malta ööelu
keskus. Igal pool on palju
erinevast rahvusest turiste
ja
noori,
seepärast
ka
tohutult baare, restorane,
lokaale, kasiinosid, klubisid,
hotelle.
Itaalia
restorane
tundub olevat kõige enam,
sest Itaalia ei jää siit
kaugele - Sitsiilia on üle
mere 90 km põhja suunas.
Igal esmaspäeval algavad
ETIis uued kursused. Valisin
kursuse „Fluency and English Language Development“,
kuna olen diplomi järgi saksa ja inglise keele õpetaja,
kuid viimastel aastatel rohkem inglise keelt õpetanud.
Naljakas oli tõdeda, et mind peeti kolmel korral
sakslannaks, sest ma rääkivat inglise keelt „with German
accent“. Nimetatud kursuse oli valinud umbes 25
õpetajat, kes jagati kolme erineva tasemega rühma. Meie
rühmas üks sakslane, lätlanna ja kaks poolatari. Teisel
nädalal liitus meiega Venetsueelast pärit noormees,
kes oli psühhiaater. Õppetöö toimus kella 9-14.30ni,
pärastlõunati ja laupäeval toimusid erinevad väljasõidud.
Õpetaja oli maltalane Sigo Gatt, patsiga poiss, kahe lapse
isa, kelle kireks on muusika. Ta mängib kitarri ja laulab
ühes Sliema baaris. Põnevad olid Sigo kuulamisharjutused ja nendega seotud ülesanded, tahtsingi selles
osas oma keeleoskust parandada. Huvitavad olid arutelud
erinevatel teemadel ja esmatähtis oli see, et olin
keelekeskkonnas ja rääkisin inglise keelt. Kolme kuu
jooksul on mul võimalus kasutada ETI e-kursust.
Toimusid erinevad väljasõidud. Alustuseks oli väljasõit
Vallettasse – Malta Vabariigi pealinna, endisesse
võimsasse kindluslinna, mida nimetatakse ka rüütlite
linnaks. Valletta kesklinn kuulub UNESCO maailmapärandi
nimistusse. Hooneid kaunistavad erinevat värvi kinnised
puitrõdud, linnale on iseloomulikud pikad sirged tänavad.
Linna uhkuseks on St John’i katedraal.
Meeldejääv oli väljasõit „Three cities by night“. Tuledesäras Vittoriosa, Senglea ja Cospiera on kolm sadamaäärset, ajaloost tulvil linna. Vittoriosas on uhke jahisadam
superjahtidele ja Malta merendusmuuseum, Sengleast
avaneb suurepärane vaade Vallettale ja tema bastionitele.
St Julian’si ühendab Sliemaga kilomeetritepikkune rannapromenaad, mis on

ideaalne tervisesportlastele
ja turistidele. Mere ääres
saab keha kinnitada või
lihtsalt
jalga
puhata,
igasuguseid
istumiskohti
on palju. Seal jalutades
kujutasin endale ette, milline
võiks olla Tallinna mereäär…
Malta väiksem sõsarsaar on
Gozo, mis on mägisem kui
Malta,
seal
on
rohkem
rohelust, tähtis on põllumajandus ja kalatööstus.
Gozo on tuntud kvaliteetse
käsitöö,
juustu
ja
mee
poolest. Ta´ Pinu pühamut palverändurite
meelispaika
on
külastanud
mitmed
Rooma paavstid. Tegime paadisõidu Sinise koopa juurde,
kus on imeliselt selge türkiissinine vesi ja korallid. Gozo on
sukeldujate meelispaik. Saare tähtsaim linn on Victoria,
mille uhkus on 16. sajandist pärit võimas tsitadell, kust on
suurepärane vaade kogu saarele.
Külastasin Marsaxlokki idüllilist kaluriküla, kus on pühapäeviti suur kalaturg. Külale on iseloomulikud värvilised
kaluripaadid - luzzu’d. Tuulise ilma tõttu jäi tegemata
paadisõit Blue Grotto’sse ehk Sinisesse koopasse.
„Troonide mängu“ („Game of Thrones“) fännidel on
põhjust Mdina külastamiseks, sest suur osa sarja
I hooajast filmiti Mdinas ja Gozo saarel. Mdina linnamüürist väljapoole jääb Rabat ja sees on tsitadell Mdina.
Vilhena palee on praegune ajaloomuuseum ja muljetavaldav on katedraal. Elanikke on Mdinas sadakond ja
linna tuntakse ka Vaikse linnana, sest sõita võivad seal
vaid kiirabi, pulmaautod, matuseautod.
Malta on eestlaste seas päris kuum koht, sest iga linnas
ja rannas kohtasin eestlasi. Uue aasta märtsist on käigus
Tallinn-Malta otselend ja praegu saadaval odavad piletid.
Kahju oli sellest, et meie rühmas oli vaid viis inimest ja
mul ei tekkinud kellegagi neist sellist klappi, et ka õhtupoolikud koos veeta. Ootasin ka õpetaja vahetust, millest
kirjutasin ka tagasiside ankeedis. Sellele vaatamata jäin
ma igati rahule, kasvõi juba sellepärast, et olin keelekeskkonnas. Lisaboonuseks see, et sain oktoobris päikest
ja vett nautida.
Soovitan teistelgi Erasmus+ õpirändes kaasa lüüa!
Suur tänu Kairele, kes seda projekti koordineerida jaksab!
Rael Anijalg
inglise ja saksa keele õpetaja
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Mitmekülgne konverentsipäev pani mõtlema ja
kaasa rääkima olulistel teemadel

Põlvamaa noortekonverents toimus 2. novembril
Põlva
Kultuurija
Huvikeskuses.
Tänavune
konverents kandis pealkirja „Eurooplane, kuid siiski
ka EESTLANE“.
Päev algas maakonna noorsootöö valdkonna
parimate tunnustamisega. Suureks üllatuseks ja
rõõmuks pälvis Põlva Kool kolm tiitlit, milleks olid:
Põlvamaa Aasta Õpilasesindus 2017 - Põlva Kooli
Õpilasesindus,
Põlvamaa
Aasta
Koostöö
noorsootöös - Põlva Kooli Õpilasesindus ja TOREring, Põlvamaa Aasta Noorsootöötaja 2017. aastal –
huvijuht Annika Ladva.
Konverentsi ettekannete osa oli väga huvitav ja
kõnetas saalisviibijaid. Saime teadmisi järgmistel
teemadel: Euroopa Liidu tarbijaõigused, oskused
tuleviku ametikohtadel ning aju ja uni.
Osaluskohvik toimus seitsmel teemal: Uue sajandi
noored ehk kes peab järgmist juubelit?; KOV
2017+: noorte hääl uues volikogus; "Guugelda
enne kui postitad" on uus "mõtle enne kui ütled“;
Tunne oma kodumaad: õpilasvahetustest Eestis;
"Noorena tööta, et õppida, mitte teenida"
R. Gyosaki; Tahan öelda täiskasvanule... ja
Mida mina väärtustan. Osaluskohviku teemad olid
väga aktuaalsed ja panid osalejaid aktiivselt kaasa
mõtlema ning arutlema.
Konverentsi lõpus ootas meid kõiki üllatus. Vanemuise Kollase Kassi 2017. aasta Suvekooli noored
esitasid meile etenduse: „Ärkame taas". Tegu oli
noorte omaenda loominguga, kus nad meenutavad
oma vanemate noorus– ja ärkamisaega.
Päev oli pikk aga rohkesti täis elamusi ja
emotsioone. See oli igati vahva ja meeldejääv
konverents igale noorele. Meie koolist osales ligi 50
õpilast. Usun, et iga noor, kes konverentsil viibis,
sai suurel hulgal tarkuseteri, mida edaspidises elus
kasutada.
Meie kooli õpilasesindus aitas kaasa konverentsi
õnnestumisele. Loodame, et Põlvamaa viimane
noortekonverents ei jää viimseks ettevõtmiseks,
vaid tuleb positiivseid ja noortepäraseid üritusi veel
rohkesti.

Kristin Käo
Põlva Kooli Õpilasesinduse asepresident

Tunnustus
Tänan südamest Põlva Kooli Õpilasesinduse liikmeid
ja huvijuht Annika Ladvat asjaliku ning väga hea
koostöö
eest
Põlvamaa
noortekonverentsi
ja
osaluskohviku korraldamisel ning läbiviimisel.
Minu siiras tänu ka Põlva Kooli juhtkonnale, kes
toetab õpilaste osalemist koolivälistel sündmustel.
Lisaks sellele, et koolivälistest sündmustest osavõtt
avardab õpilaste silmaringi ja mõttemaailma, toetab
see
ka
õpilaste
koostööoskuse
arendamist,
teineteisega arvestamist, suurendab ühtekuuluvustunnet ja üksteisest lugupidamist ning kindlasti aitab
kaasa koolis omandatud teadmiste kinnistumisele
ning tulevikus ka eriala- ja ametivalikule.
Karin Viljus
Põlva Maavalitsus
noorsootöö peaspetsialist
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Kooliteatrite festival „Väike lava 2017“
3. – 4. novembril toimus Viimsis kooliteatrite festival
„Väike Lava 2017“, millest võttis osa 15 näitetruppi.
Põlva Kooli 5.b klassi näitlejad esinesid festivalil
muinasjutu Punamütsike ainetel ühistööna valminud
näidendiga
„Täiesti
crazy
muinasjutt“
ning
näitetrupp tuli kooliteatrite festivalilt tagasi peapreemiaga.
Eripreemia meie lavastuses pälvis jutustaja rolli eest
Marcus Adamson.

Vahvad 5.b kl näitlejad on Eleen Põvvat, Heti Helena
Hindrikson, Laura Vaino, Isabella Puusepp, Ines Vaikmäe, Marcus Adamson, Remi Juhan Pruss, Markel
Ojamets, Mihkel Linnus, Reiko Rattus ja Devon Dein
Käo. Olete kõik väga tublid!
Suur tänu Viimsi
korraldamise eest!

Koolile

suurepärase

festivali

Diana Pehk
näitetrupi juhendaja

Õpikud ja töövihikud said „riided selga“!
Õpilasesinduse, TORE ja HEA ringi koostööna sai alguse heategevuslikõpetuslik kampaania, kus vähendasime koolis kattepaberita jäänud
õppevahendite hulka. 8. ja 9. novembril oli peaukse juures tavapärasest
rohkem sagimist - lauadadel olid valmis tapeedirullid ja plakativirn, laudade
taga “raamatupakkijad”.
Koostöö sai alguse HEA ringist, kus valmisid vahvad plakatid. Järgnevalt tuli
välja selgitada need noored, kes on ära õppinud raamatutele-töövihikutele
paberi ümberpanemise võtted. Selgus, et meie õpilastel on tublid emad, kes
selle vastutusrikka töö on enda peale võtnud ja noortel enamasti puudus see
oskus. Leidus ka meeldivaid erandeid.
Mida märkasime ja teada saime, kui
panime õpikutele “riided selga”?
1. Meie üllatuseks oli katteta õpikuid väga
palju.
2. Tegelikult on õpikule paberi ümberpanemine väga lihtne tegevus, mis ei
võtagi palju aega. Ja on täitsa äraõpitav!
3. Õpilasel on raske aru saada, et kui
temal on ükskõik, kas õpikul on paber
ümber või mitte, siis õpilasel, kes saab
tema “kapsa” järgmisel aastal, ei ole ükskõik.
4. Tihti õpilane ei märka, et tema klassikaaslasel pole õpikutel paberit ümber.
5. Noorematel õpilastel oli paber töövihikutele jäänud panemata, sest
“emmel polnud aega”.
Kui rõõmsad olid õpilased, kui nende õpikutele said ilusad värvilised katted
peale.
Suur tänu Bauhofile ning Põlva Kultuuri- ja Huvikeskusele, kes toetasid meie
vahvat ettevõtmist!
Kuna kampaania võeti vastu positiivselt ja õppevahendite eest on vaja edaspidigi hoolt kanda, siis kindlasti jätkame oma tegevust. “Õpikud riidesse!”
Õpilasesindus + TORE + HEA

