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2.a klass: Kasper Adusoo, Kenneth Hani, 

Arth Markus Kottisse, Mai Lattu, Kaisa Ojasoo, Kayleen Pallo, 
Annabel Rämson, Iti Mari Sarapuu; 

2.b klass: Matvei Gornev, Kalju Järv, Kevin Kaskla, 
Tristan Leesalu, Maribel Lepp, Steven Musting, Reven      
Ojamets, Jasper Padar, Keit Sammalkivi, Ann Unt; 

2.c klass: Karolyn Arakas, Lenne Kärt Ats, Kristen   
Karuse, Marko Kosk, Getter Koitsaar, Sofia Lehiste, Noora 
Mälton, Rando Nemvalts, Mairiin Rattus, Saskia Berit      
Salonen, Lisandra Vegner; 

3.a klass: Oliver Hüvato, Karl Martin Jaaska, Remi Miil, 
Kristelle Muuga, Karoliina Paalman, Robin Paalman, Marko 
Saarniit;  

3.b klass: Laura Kade, Revo Kripson, Stella Labe, I iris 
Musting, Karoliine Oja, Aaron Zlatin, Robin Tiisler, Karl 
Trumsi, Karolin Trumsi, Gregor Varjola;  

3.c klass: Kirke Gross, Nikas Liubchenko, Kristjan 
Mandel, Matilda Nuuma;  

3.d klass: Hanna Avikson, Ants Theodor Järv, Karmela 
Kahar, Bert Luts, Karmen Lõbu;  

3.e klass: Andri Hindrikson, Adele Marie Reinold, Karl 
Oskar Martin; 

4.a klass: Mattias Kähr, Artur Leppik, Raul Tohva,   
Getter-Gerlin Tamm; 

 Avaldatud kiitust väga hea õppimise eest I trimestril kooli kiituskirjaga: 

Direktor kiidab! 

4.b klass: Kennet Kollamaa, Marvin Mahla, Elis Padar, 
Brita Truus, Arabella Karoliine Vana;  
4.c klass: Keirit-Ketrin Kikas, Marielle Leesalu, Emma 
Linnupuu, Saskia Lätt;  
4.d klass: Ketrin Kalle, Mirell Kattai, Kätriin Kurvits, 
Nette Sadonski, Sarah Zopp;  
5.a klass: Eliise Vaaks, Isabel Amelii Valli;  
5.b klass: Pärtel Gross, Katriin P ikk;  
5.c klass: Liisa Avikson, Ott Nuuma, Kirke Jaakmees;  
5.d klass: Birgit Birnbaum, Lagle Kenk, Karl         
Kintsiraud, Kertu Lilian Oper, Mari Merili Pilliroog; 
6.a klass: Grete Kuldmets; 
6.b klass: Karel Kets;  
6.d klass: Berit Vasser, Ly Anette Musting;  
7.a klass: Hannes Hallap, Annabel Kolsar, Tristan 
Leppik, Marit Lõbu;  
7.b klass: Lisete Laine, Hanna Triin Soekarusk; 
7.g klass: Heili Meribeth Rau;  
8.a klass: Elise Marie Int, Eliisa Villako;  
8.b klass: Kristel Juhkason, David Richard Randmäe; 
9.a klass: August Jakobson, Annaliisa Madisson,   
Helis Marleen Saare, Henri Suur, Kirke Karolin Tark;  
9.b klass: Kirke Lukki-Lukin; 
9.c klass: Luiisa Marleen Lepp.  

 Avaldatud kiitust hea õppimise eest I trimestril kooli kiituskirjaga: 

7.a klass: Simo Gross, Sten Marten Külv, Karola      
Ojasaar, Maarja Oras, Kotred Paide, Kristiin Piirsalu, Anti 
Tohva, Rasmus Villako; 

7.b klass: Tuuli Aksin, Hele Jakobson, Christelle Juks, 
Elise Kork, Mia Lees, Joonas Leis, Liisa Linnus, Emili       
Naruson, Johanna Oras, Mairo Paabut; 

7.c klass: Katariina Olesk, Ranet Viru; 

7.d klass: Brigita Pendla; 

8.a klass: Merlis Musting, Agathe Ojasaar, Enriko 
Saan, Sten-Marten Sõrmus; 

8.b klass: Gertrud Jänes, Inger Kateriine Lang,      
Heti-Liis Maask, Merlin Raudkett;  

8.c klass: Eliise-Lisete Palm; 

9.a klass: Ardi Hindrikson, Markos Käis, Egon Jakko 
Sing; 

9.b klass: Gedlin Jaanus, Kadri Kamja, Karl Rasmus 
Suvi, Isadora-Janett Turba, Ines Vaikmäe; 

9.c klass: Renate Krantsiveer, Rebeka Repp, Johanna 
Kübar; 

9.d klass: Nele-Liis Viira. 

 Avaldatud kiitust hea õppimise eest I trimestril: 

2.a klass: Martti Alliksoo, Noora Antonov, Gustav    
Kurvits, Ly-Sandra Lugamets, Keron Lõiv, Kaur Mets, Mirtel 
Muuga, Helery Mägi, Richard Ploom, Karl Kalju Lüüs; 

2.b klass: Melany Isabell Hindriksoo, Miia Mirell     
Hindriksoo, Janette Kade, Keitliin Kangro, Markus Killõ, 
Temo Laane, Martin Poks, David Runthal, Ravel Saldre,  
Kirtel Sammalkivi, Haldja Tsvetkova; 

2.c klass: Karl Johannes Härma, Diana Jermotšenko, 
Viktor Kuzilov, Oliver Lihtsa, Sander Kiilo, Stig Raudnagel, 
Markos Tamm, Karl-Kristjan Viijard.; 

3.a klass: Kregor Kork, Mirelle Leetus, Airon Urbla; 

3.b klass: Kristel Kattai, Karoliine Kosk, Mirell Oras, 
Rait Zirp; 

 

3.c klass: Desiree Alev, Markus Jerotski, Paul Patrick 
Jõgeva, Christen Kanarik, Käthlin Kangro, Morris         
Männamaa, Kaisa Oinberg, Keron Oja, Getrin Ojaste,     
Indra-Maria Peterson, Delisa Põld, Ats Pärniste, Birgit   
Rosenberg, Isabel Rosenberg, Simo-Mattias Siim, Uku   
Varusk; 

3.d klass: Syed Hamd Hassan, Rait-Indrek Joosep,   
Lennart Järvela, Krisete Kannik, Hanneli Labat, Kaspar  
Padumäe, Kevin Pallon, Johan Pragi, Cristofer Prantsen, 
Brandon Trumsi,Andero Vaino, Daisy Varend; 

3.e klass: Karl-Christofer Ardel, Isabel Ilus, Nele Kübard, 
Hanna Palgi, Karoliine Rehemets, Aleksandra Saarmets, 
Roman Tamilin, Lisee Turba; 

http://www.polvakool.ee
http://www.facebook.com/polvakool


Leht 2 

 5.-9. klasside emakeele kooliolümpiaadil edukalt osalenud õpilasi: 

9.11 ja 11.11.2021 toimus emakeeleolümpiaadi koolivoor 5.-9. klassidele. Arvestust peeti klasside kaupa. Kokku 

osales 58 õpilast. Parimad tulemused klasside arvestuses: 

4.a klass: Grete Orti, Berit Paatsi, Lisandra Sammal-
kivi, Carl Umbleja, Steven Jaaska, Liisi Kukk, Ketter Mariin 
Mets, Reti Mai Pori, Isabel Tuisk; 

4.b klass: Marleen Alve, Ketlin Kapp, Susanna Kapsi, 
Emili Kaskla, Jete Kurusk, Oliver Luhamaa, Heleriin Luts, 
August Võrno, Mattis Risttee, Maialiis Puusepp; 

4.c klass: Tiiu-Liisa Juks, Ruudi Kattai, Kerret Matto,   
Mihkel Paekivi, Marcus Vaheoja; 

4.d klass: Grete Käis, Mathias Gregory Kõllamägi, 
Marlee Loeg, Karl Mägi, Jan Johan Mõtsar, Evert Roodes, 
Jakob Urman; 

4.e klass: Kristel Vaino, Edvard Kallari;  

5.a klass: Karl-Markus Adusoo, Gregor Gondiu, Rebecca 
Helbre, Liisa Kaljuvee, Martin Kähr, Jüri Saan, Sandra Soo, 
Manivald Jakobson; 

5.b klass: Brigitta Miia Hindov, Lisette Jallai, Stella 
Lang, Lev Liubchenko, Kristofer Mandel, Caroly Mölder,  
Carl Matthias Paulson, Lorete-Liis Puusepp;  

5.c klass: Helena Hakk, Kendra Kallastu, Gertrud  
Kolsar, Mari-Elle Kont, Veronika Krantsiveer, Jan Rasmus 
Käis, Emma Liblik, Magnus Pala, Heili Parts, Henri Riba, 
Andreas Suvi, Kairi Tobreluts, Andry Simmul; 

5.d klass: Daniel Haabma, Robin Kahre, Kris Marten 
Külv, Eleanor Lutsar, Martin Mäeots, Lauren Polli, Mirelli 
Reino, Johanna Vassiljev; 

5.e klass: Maria Kahar, Mia Konks, Anete Luts, Markel 
Nemvalts, Anette-Riin Paidra, Elis Britt Soekarusk, Grete 
Liis Traagel, Mia Tuuling, Romet Vool; 

5.f klass: Ronald Kiidron, Henri Kiidron; 

6.a klass: Maia Helmoja, Tim-Samuel Hõbemägi, Kertu 
Kepp, Heleriin Kink, Romet Kontkar, Devon Kuur, Lissandra 
Rammo, Kristella Sikamägi,; 

6.b klass: Anton Jermohhin, Carolin Käo, Johannes 
Kübar, Lorete-Lii Laur, Kirke Lepp, Jete-Ly Maask, Luisa 
Nõmmik, Mihkel Padar, Kevin Segasaar, Ruudi Tobreluts, 
Liis Marii Vaher;  

6.c klass: Karel Mattias Kösler, Laura Lanno;  

6.d klass: Martin Belov, Miikael Markus Laine,    
Karoliine Mustimets; 

6.e klass: Ode-Eliisabet Elias, Laura Ilves, Erik       
Jaakmees, Liisa Kannik, Karmo Kosk, Laura Lepistu,  
Johanna Ootsing, Ken-Marten Viru, Anna Taisi Võrno; 

6.f klass: Karl-Erik Konts, Õnne Eliise Laar; 

7.a klass: Mihkel Haidak, Grete Haavamäe, Triin 
Neeno, Andri Luts, Kristofer Pundonen, Veronika Reedi, 
Hanna-Lisete Sellis;  

7.b klass: Marek Anton Jaanus, Regor Janson,    
Romet Paatsi, Kerdo Roodes;  

7.c klass: Romet Nõmme, Getter Väisa;  

7.d klass: Mirtel Haljaku, Kristofer-Helander Kuld-
mets, Martin Pukson, Airon Saarna;  

7.e klass: Nele-Liis Visse;  

7.f klass: Kertlin Vedermann;  

8.a klass: Seler Haidak, Rebeca Hiiesalu, Alari 
Maidla, Aron Oberg, Anne-Mari Rauba, Laura-Liis Vakk, 
Kertu Viljamaa, Kristina Verev;  

8.b klass: Anelle Kukk, Laura P lakso, Grete-Liis  
Paidre, Laura-Marleen Zopp, Karoliina Ulmand, Anette 
Vaino;  

8.c klass: Natali Antonov, Mohana Lepp;  

9.a klass: Marcus Adamson, Samuel Hakk, Johan 
Markus Härmits, Henry Leek, Anni Mari Luik, Reenika 
Reedi;  

9.b klass: Heti-Helena Hindrikson, Kaisa Ilves, Holger 
Jänes, Karlis Kalk, Lisandra Koppel, Eliise Pesor, Linette 
Risttee, Daniel Martin Šott, Meribel Tuisk; 

9.c klass: Kheti Ae Laine, Markel Ojamets, Getter 
Prükk, Anna Maria Põlluveer; 

9.c klass: Isabella Puusepp, Roven Piho  

5. klassid: 

I koht Liisa Avikson (5.c) 

II koht Pärtel Gross (5.b) 

III koht Eliise Vaaks (5.a)  

6. klassid: 

I koht Devon Kuur (6.a) 

II-III koht Maia Helmoja (6.a) 

II-III koht Berit Vasser (6.d)  

7. klassid: 

I koht Tristan Leppik (7.a) 

II koht Katariina Olesk (7.c) 

III koht Maarja Oras (7.a)  

8. klassid: 

I koht Eliisa Villako (8.a) 

II-III koht Elise Marie Int (8.a) 

II-III koht Gertrud Jänes (8.b)  

9. klassid: 

I koht August Jakobson (9.a) 

II koht Karl-Rasmus Suvi (9.b) 

III koht Annaliisa Madisson (9.a)  

Kiitus kõikidele osalejatele ja suur tänu emakeele õpetajatele Maia Punak, Viive Rätsep, Imbi Vent,                    

Lea Parder, Maarika Asi-Lang, Merili Ermel. 

Põlva Kool tänab lapsevanemaid ja     

naiskodukaitse Põlva liikmeid abi eest 

õpilaste kiirtestimise korraldamisel.     

Suur-suur tänu Anu Kolk, Karin Kivi,   

Maarika Rehemets, Aile Vals, Esti Taal, 

Merje Gross, Liisi Jakobson, Marko     

Avikson, Eneli Padar, Piret Tammkõrv, 

Mette-Marit Rehemets, TÜ arstitundeng 

Helle Leis, Põlva Spordikooli direktor  

Markus Käo.  



Leht 3 

„Värvikad tegelased“ 
 

Bioloogiaklassis B-212 on novembrikuu jook-

sul võimalik vaadata Marje Loide fotonäitust 

"Värvikad tegelased".  

Marje Loide on Matsalus tegutsev bioloog ja 

bioloogiaõpetaja. Ta on pildistanud lüli-

jalgseid loomi ja fotode juurde kirjutanud ka 

õpetlikud lookesed. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olete oodatud näitust külastama! 

Rakett 69 õpihuvilaagrid Põlva Koolis 

Teaduskeskus Ahhaa ja Rakett69 Teadusstuudiod      

kuulutasid suve alguses välja, et hakkavad koostöös 

Eesti õpetajatega korraldama Rakett69 õpihuvilaagreid, 

et telesaate ülesannetest saaksid osa rohkemad õpilased 

kui vaid saates osalevad 16.  

Ka meie koolist liitusid üleskutsega mitmed õpetajad 

ning läbisid eelneva 2-päevalise „raketijuhi“ koolituse 

Aigar Vaigu ja Andres Juure juhendamisel. Osa Põlva 

Kooli laagreid sai peetud veel suvevaheajal. Enamus 

laagreid toimus noorematele õpilastele (3.-6. klassi    

õpilastele), ühes laagris said Rakett69 ülesandeid      

lahendada ka 7.-9. klassi õpilased. 

Ühe laagrigrupi suuruseks oli 16 õpilast ning punased, 

sinised ja rohelised võistkonnad said kolmel päeval end 

tunda Rakett69 saate osalistena lahendades erinevaid 

ülesandeid nagu päris telesaates. Loomulikult tuli enda 

seast valida ka kapten, kes rühma tööd organiseeriks. 

Igal päeval lahendati kolm ülesannet saatest tuntud  

loogika järgi – kaks võistlust ja üks duell. Duell aga ei 

toimunud kahe osalise vaid siiski kahe tiimi vahel ning 

laagrist välja ei langenud keegi.  

Ülesannete lahendamiseks vajalikud materjalid saabusid 

kooli Ahhaa keskuse poolt. Laagripäevad jagunesid    

kolme teema vahel. Noorem vanuseaste sai              

ülesannetena ehitada silla, periskoobi, kosmosekapslit, 

heitemasina, papptorni ja vile, suurendada kujundit      

ja planeerida linna. Vanem vanuseaste sai panna end 

proovile krüpteeringu murdmises, sorteerimismasina, 

võidusõiduauto, stopperi, patarei ja ragulka ehitamises 

ning tiheduste määramisel. 

Üle Eesti toimub sel aastal 543 Rakett69 õpihuvilaagrit 

ning osad neist on praeguseks hetkeks veel toimumata. 

Sel põhjusel ei tohi hetkel veel saladuseloori tõsta laagris 

lahendatud ülesannete sisu osas. Saab aga öelda, et   

kõik ülesanded on ühel või teisel Rakett69 hooajal     

teleekraanilt tuttavad.  

Laagrisse ei mahtunud ainult ülesannete lahendamine, 

vaid ka sotsiaalsed tegevused, mängud ja snäkipausid. 

Päevad olid laste jaoks üsna väsitavad, sest mõttetööd 

tuli teha kõvasti. Sellegipoolest särasid laste silmad kõigi 

laagripäevade vältel.  

Raketilennul osalemise tõestuseks said laagrilised diplo-

mi ning kaks viimast laagrit lõpetati pidulikult Maiasmaa 

poolt valmistatud Rakett69 logoga tassikookidega.  

Oleme tänulikud Rakett69 

Teadusstuudiole ja AHHAA 

keskuse meeskonnale, kes on 

sellise fantastilise võimaluse 

lastele andnud! Kõigi Eestis 

toimuvate laagrite peale   

kokku saab Rakett69        

kogemuse üle 10 000 Eesti 

õpilase. Põlva Koolis osales 

laagrites kokku umbes 80 last 

ning tegelikult oli soovijaid 

rohkemgi. Laagreid juhenda-

sid õpetajad Eliis Vana, Ruth 

Raudsepp, Kristi Kurg, Greta  

Pentsa ja Inga Tiivoja. 

 

Greta Pentsa ja Inga Tiivoja 

laagri juhendajad  

4.-6. klassi laager, juhendaja Inga Tiivoja 

7.-9. klassi laager, juhendaja Greta Pentsa 



Leht 4 

Õpiränne Horvaatiasse 

Nädal enne sügisvaheaega osalesid Põlva Kooli   

klassiõpetajad Eliis Vana ja Elina Keerpalu        

Erasmus+ koolitusel “Hariduslike erivajadustega 

õpilased haridussüsteemis”, mis toimus Horvaatia 

linnakeses Splitis. Kohale jõuti laupäeva pärast-

lõunal ning õhtul toimus esimene tutvumisõhtu   

teiste osalejatega. Koolituskeskusesse oli samal    

ajal tulnud erinevate koolituste raames kokku 63 

osalejat 13-st riigist. Tutvustati natuke Spliti linna   

ja lähemaid vaatamisväärsusi, pakuti rahvustoitu 

Soparnikut ning viidi läbi mõned mängud, et       

osalejad omavahel tuttavaks saaksid. 

Kohapeal olime kokku 5 päeva. Kursuse raames 

õppisime, kuidas klassiruumis ära tunda erinevate 

erivajadustega õpilasi (nt andekaid, aktiivsus- ja 

tähelepanuhäirega ja autistlike). Saime tutvuda   

erinevate meetodite ja mängudega, mis aitavad 

luua turvalise klassi õhkkonna. Külastasime        

Horvaatia instituute, kus andsid loenguid lektorid, 

kes on suuresti erivajadustega õpilastega seotud. 

Loomulikult ei puudunud kogemuste jagamine     

riikide vahel, et anda üksteisele ideid ja mõtteid, et 

olla veel parem õpetaja.  

Erasmus+ programmide raames jäetakse alati    

koolituskavasse ka vaba aega, et osalejad saaksid 

tutvuda linna ja lähemate vaatamisväärsustega. 

Meie jalutasime vanalinnas ja     

Diakletaani palees ning Spliti linnas 

asuvas Marjani pargis. Viimane asus 

tegelikult Marjani mäel, mis oli 

omaette matk kuuma päikese all. 

Lisaks võtsime ette bussi- ja paadi-

sõidu KRKA rahvusparki, kus nägime 

võimast Skradinski koske ja ime-

ilusaid väiksemaid jugasid. Õnnes-

tus käia Spliti läheduses asuvate 

viie saare tuuril, mille käigus avanes 

meil suurepärane võimalus avastada 

nii Sinist kui Rohelist koobast, Hvari 

saart (nende kuurortlinn!), Visi saart 

ja linnakest, kus filmiti Mamma Mia 

muusikali teine osa. Paat viis meid 

ka Euroopa ilusaimat randa        

vaatama, mis pakatab alati         

inimestest, kuid kas see just       

kõige ilusam oli, jääb meile         

mõtiskluseks...  

Täpsemalt meie koolitusest ja ettevõtmistest Splitis 

saab lugeda juba Põlva Kooli õpirände blogist. 

Oleme tänulikud, et meie kool on osa Erasmus+ prog-

rammist ning võimaluse eest õpirändel osaleda, aitäh! 

Õpetajad Eliis Vana ja Elina Keerpalu  

https://polvaopiranne.wordpress.com/


Leht 5  

Erasmus+ projektikohtumisel Bulgaarias 

25.-29. oktoobril toimus Bulgaaria pealinnas Sofias     

projekti „ICT&Technology Invasion” kohtumine. Projektis 

osalevad riigid on Eesti, Poola, Rumeenia ja Bulgaaria. 

Meie reis algas 24. oktoobri varahommikul bussisõiduga 

Riia lennujaama. Jõudsime Riiga kell 5 hommikul. Siis 

lendasime Amsterdami ning sealt edasi juba Sofiasse. 

Kohale jõudes saime üllatuse osaliseks - meie pagas      

ei olnudki veel Bulgaariasse jõudnud. Mis siis ikka.      

Lennujaama ees ootas meid bussijuht sildiga 

„ICT&Technology Invasion” ja alustasime pooletunnist 

sõitu Luben Karavelovi nimelise kooli poole. 

Esimene asi, mida juba lennukiaknast märgata võis ning 

mida ka bussiaknast nägime, olid mäed. Bulgaarias on 

neid tõesti palju. Esimene õhtu kulus sisseelamiseks ja 

linnas jalutamiseks. Eestlase jaoks oli väga utoopiline 

vaatepilt see, et tänaval kõndides oli selle lõpus näha 

mäge. 

Järgmisel päeval päeval peeti avatseremoonia ja       

moodustati grupid, kellega edaspidi koos töötama       

hakkasime. Esimese asjana tegime oma grupile Bulgaaria 

e-maili ja õppisime kasutama programmi „Publisher”, kus 

hakkasime looma digitaalset raamatut. Siis sõime lõunat 

ja suundusime kõik koos linna ringkäigule. Õhtul jõudis 

ka meie pagas lõpuks hotelli. Kõik olid väga õnnelikud ja 

jooksid kohe alla selle järele. Saime lõpuks ometi puhtad 

sokid jalga panna!  

Teisel päeval esitlesime teistele oma rahvakultuuri ja 

kombeid, õppisime tantsima Bulgaaria rahvuslikke 

tantse ning käisime matkal mäe otsas nimega Vitosha. 

Seal oli võrreldes linnaga väga värske ja puhas õhk. 

Kolmas päev oli väljasõidu päev. Esimene peatus        

pärast kahetunnist sõitu oli Rila mungaklooster. See-

järel matkasime Bulgaaria pühaku Ivan Rilski koopas-

se. Mees olevat väikeses ja pimedas koopas seitse 

aastat elanud ning seal käimine pidavat hinge puhas-

tama. Teekonnal ümbritsesid meid sügisele kohaselt 

pruunides ja kuldsetes toonides mäenõlvad. Vaatepilt 

oli hingematvalt ilus. 

Neljanda päeva hommikul käisime Bulgaaria rahvus-

raamatukogus ja siis suundusime linna nimega     

Plovdiv. See oli võrreldes Sofiaga pisike ja armas.   

Eelmisel päeval olime meie, eestlased, valmistanud 

ette Actionboundi mängu, et seda kõigile tutvustada. 

Oleme seda Põlva Koolis palju mänginud, kuid ise   

teinud veel pole. Meie jaoks kukkus mäng pisut läbi, 

sest gruppe ei julgetud üksi linna peale lasta ja pidime 

kõik koos kõndima. Siiski nägime põnevaid paiku,  

näiteks suurt ja uhket Vana-Kreeka amfiteatrit.  



Leht 6 

 

Õhtul käisime kõik koos restoranis söömas, kus          

professionaalsed tantsijad esitasid neid samu tantse,   

mida meie varem õppisime, ja saime ka ise tantsida.   

Restoranis saime rohkem ka teiste projektis osalevate 

õpilastega suhelda ja saime maitsta erinevaid Bulgaaria 

toite. 

Viimasel päeval lõpetasime digitaalse raamatu tegemise. 

Selles kajastusid iga õpilase tehtud pildid ja iga päeva 

kohta kirjutatud laused. Lõputseremoonial saime diplomi, 

et oleme projekti edukalt lõpetanud, kalendri ning      

väikese pudeli roosiõli. Seda toodetakse Bulgaarias palju. 

Õhtul käisime veel linnas jalutamas, pakkisime asjad ja 

suundusime varakult magama, sest äratus oli juba 3:45 

öösel. Kella 5 paiku alustasime teed tagasi Eestisse. Nüüd 

õnneks pagasiga probleeme ei olnud ja saime selle      

Riias kohe kätte. Koju tagasi jõudsime 30. oktoobri     

õhtupoolikul. 

 

Meie muljed:  

“Arhitektuur ning tänavad olid imekaunid, olen tänulik 

selle võimaluse eest”. - Laura 

“Loodus oli väga ilus ja mitmekülgne, kuid sealseid 

tänavaid ja haridust vaadates, sain aru, kui arenenud 

ja puhas on Eesti”. - Helis 

“Oli huvitav käia üle pika aja välismaal kogemas,   

kuidas on elu väljaspool Eestit. Peale Bulgaarias    

käimist ja nägemist, milline elu seal oli, pean olema 

tänulik, et saan elada Eestis.” - Samuel 

“Mulle jäid kõige enam meelde mäed, mida Eestis ei 

ole ning kaunis ja värvikirev sügis.” -Kirke 

“Loodus, mäed ja arhitektuur olid väga kaunid. Samas 

oli Bulgaaria kahenäoline riik, sest ilusate vaatamis-

väärsuste kõrval oli näha palju vaesust.” -Henri 

“Minule jäi kõige paremini meelde kaunis loodus ning 

mäed, mis nägid sügise kiirguses eriti kaunid välja.” -

Isadora 

Kirke Karolin Tark 

9.a klassi õpilane 

Lions-liikumise kingitus 1. klasside õpilastele 

Eesti lionsklubid kinkisid heategevuskampaania „Lahkus 

loeb" raames kõigile esimeste klasside õpilastele suutervisele 

pühendatud kinkekoti, mis sisaldas hambaharja ja -pastat,    

Suukooli ja Lions-liikumise teabelehte, Punase Risti plaastrit ja 

lõvikujulist helkurit. Kotis oli ka hambapesu päevik.  

Kingituse eesmärk on teadvustada, et terved hambad tagavad 

lisaks kaunile naeratusele ka hea tervise. Heategevuskampaania 

koostööpartneriks on Suukool ja patrooniks laulja Elina    

Netšajeva. 

Eestis on läks tänavu esimesse klassi 14 038 õpilast. Põlvamaa 

16 üldhariduskooli kooli esimestes klassides õpib 206 last, neist 

Põlva vallas 81. Kinkekottide üleandmist Põlvamaal korraldasid 

heas koostöös siinsed lionsklubid, kes 8.–12. novembril         

ehk lahkuse nädalal, viisid kinkekotid kõikidesse maakonna  

koolidesse. 

Mardipäeval külastasid Põlva lionsklubi Gloria president Merike 

Saan ja lionsklubi Põlva president Olev Elmik Põlva Kooli 

1. klasside õpilasi, et neile kingikotid laiali jagada. Merike Saan 

rääkis lastele lühidalt ka lõviklubidest, mis on rakukesed       

heategemiseks. Lapsed olid väga elevil ja asusid kohe kottide 

sisu uurima.  

Meeles tuleb pidada, et korrapärane ja õigete võtetega         

suuhügieen koos hambasõbraliku toitumisega on parim viis oma 

tervise eest hoolitseda. Hambaarsti juures käimine on samuti 

õige tegu ja alla 19-aastastele on see tasuta. 

 Suur tänu Põlvamaa lionsklubidele! 
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Mida tegid õpetajad koolivaheajal? 
Koolivaheaeg on õpetajatel ikka õppimiseks ja     

enesetäiendamiseks mõeldud aeg. Ka sel sügis-

vaheajal toimusid töökoosolekud, erinevad          

koolitused ja õppereis. Põlva Kooli personalil oli 

võimalus käia avastamas sügisest Saaremaad. Kolm 

päeva olid täidetud tihedalt ekskursioonidega ja   

huvitavate inimestega kohtumistega. Saatjaks ikka 

Saaremaa parimad giidid. Õppeteemadeks olid     

seekord kultuur, kirjandus, geoloogia, arheoloogia, 

ajalugu ja hariduskorraldus. 

Saabumispäeva hommikul oli bussis häälestuseks 

kuulda mahlakat Ita Everi häält. Tema Polkovniku 

lese roll pakkus kuulajatele naeru ja tekst kõnetas 

hästi just praeguses viiruse olukorras. Youtube´st 

kuuldemäng kuulatud, jõudsimegi Koguva külla, mis 

oli Juhan Smuuli sünnikodu. Siin asub tema kodu-

muuseum ja Muhu muuseum, kus saab tutvuda   

taluelu ja loominguga. Koguva küla on üks Saaremaa 

esindusküla ja lummab külalisi oma arhitektuuri,  

lõputute kiviaedade, kadakate, tuulikute ja kirjude 

muhumustritega. 

Muheda saare murrakuga giid Ülo Roos näitas meile 

seejärel Orissaare staadioni tamme, mis valiti 2015. 

aastal Euroopa aasta puuks. Nimelt sirgub keset 

staadioni võimas tammepuu ja pallimäng käib ümber 

puu. Meile räägiti värvikaid lugusid ka kuulsast    

ravitsejast Vigala Sassist, kes elas palju aastaid Leisi 

külas ja aitas taimeravi abil inimesi rasketest       

haigustest parandada.  

Esimese päeva õhtul käidi ära ka Lääne-Eesti      

kõrgeimal järsakul Panga Pangal. Selle suurim     

kõrgus on 21,3 m ja pikkus ligi 3 km. Osa sellest     

on vee all umbes 12 m sügavusel. Maapealsel      

kõrgendikul oli kunagi aga püha hiis ja siin käidi   

palvetamas, tuld tegemas ja merejumalale ohverda-

mas. Tugev ja karge meretuul viis kõigi siinviibijate 

mõtted loodusjõudude vägevusele ja muistsetele 

aegadele.  

Teine päev veedeti Sõrve sääres. Päev algas Tehumar-

di lahingukoha mälestusmärgi juures. See on paik, 

kuhu kindlasti viidi nõukogude ajal kõiki õpilasi ja töö-

kollektiive, kes Saaremaad külastasid. Siin toimus 

1944. aasta         8. oktoobril Teise maailmasõja võim-

samaid lahinguid Saaremaal. Nii Saksa kui Nõukogude 

väed kaotasid umbes 200 meest. 

Väga huvitavad olid Salme küla eelviikingiaegsed   

laevamatuse kohad. Sügisel 2008 tulid kergliiklustee 

valguskaabli paigaldamise kaevetööde käigus          

päevavalgele inimluustiku jäänuseid ja esemeid.     

Arheoloogiliste väljakaevamiste tulemusena tõdeti,     

et tegemist on viikingiperioodi algusest pärinevate   

laevamatustega. Need on esmakordsed leiud Eestis ja 

tõestavad, et ajalugu on põnev. 
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Geoloogilisi teadmisi kogusime Silurimaa geopargist, 

mis asub Kaugatuma pangal. Saime teada, et meriliilia 

polegi taim, vaid hoopis ürgaja loom ja võisime ise 

rannast otsida meriliilia kivistisi. Märkasime seal ka 

meres tumedat seisvat kogu. See olevat Sõrve       

rannikul 1980. aastal madalikule sõitnud kaubalaev 

Volare ehk rahva seas tuntud Kreeka laev. See laev   

on põhjustanud reostust ja tänaseni keskkonnaohtlik. 

Samas on aga laeva kere pragudega niivõrd kahjusta-

tud, et vrakki ühes tükis ära vedada ei õnnestuks. 

Lisaks tekitasid elevust selle mahajäetud laevaga  

seotud kohalike legendid ja juhtumid. Nende lugude 

põhjal veendusime, et saarlastes on säilinud ikka    

ürgset viikingiverd. Teise päeva lõpetasime vihma ja 

tuult trotsides Sõrve sääre tipus, kus kogesime     

maailma lõpu ja merejumala võimu. 

Viimane päev oli planeeritud tutvumaks uhiuue      

Kuressaare Gümnaasiumiga. Maja ja õppekorraldust 

tutvustas meile koolijuht Ivo Visak. Selles uues      

riigigümnaasiumis õpib peaaegu 500 õpilast ja töötab 

50-liikmeline personal. Koolihoone mõjub suursuguse 

ja aukartustäratavana. Selle krooniks on fuajee laes 

paiknev massiivne valgusskulptuur. See kujutab    

muhumustrites prossi ja kindlasti püüab kõigi         

siinviibijate pilku. Koolil on väga kaasaegne õppe-

ruumide lahendus, avatud raamatukogu ja söökla, 

ülihea akustikaga multifunktsionaalne saal. Paljud 

klassid on saanud nime Saaremaa kuulsa inimese järgi 

ja nende ustel on kujutatud selle persooni karikatuuri. 

Kool on verinoor ning püüab oma traditsioone ja sisu 

alles looma hakata. Tervitused saadeti ka meie kooli 

direktorile Koit Nookile, kes on ka Saaremaa mees. 
Õppereisi korraldas 

ja selle sujuvuse 

eest hoolitses     

õpetaja Jaak Kepp.  

Kõik osalejad jäid 

väga rahule ja    

jäävad ootama uusi 

põnevaid õppereise. 

 

 

Tekst: Merili Ermel, emakeeleõpetaja 

Fotod: Merili Ermel ja Daily Tensing 
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Ajaloo ja võõrkeelte ühine ainenädal 
Ajaloo- ja võõrkeelõpetajad panid sel õppeaastal    

seljad kokku ja korraldasid 1.-5. novembril ühise    

ainenädala. Õpetajad leppisid eelnevalt kokku teemad, 

mida erinevates klassides õpetada.  

Kolmandas kooliastmes olid ajaloo ja inglise keele 

klassides teemadeks Ameerika Ühendriikide 1920-te 

aastatega seonduvad teemad, Briti ajaloos tuntuks 

saanud Guy Fawkes ja George Orwell oma teosega 

“1984”. Nii saksa kui ka inglise keeles õppisid õpilased 

rohkem tundma oma kodukohta - Põlva linna. Kuna 

samal nädalal oli ka õuesõppepäev, siis ühe võõrkeele 

tunni viibisid paljud õpilased õues, et teha foto mõnest 

olulisest kohast, sümbolist või hoonest Põlvas.       

Õpilased lisasid piltide juurde tekstid ning panid kogu 

info Google-kaardile, mida kool saab näiteks oma  

väliskülalistega linna tutvustamise eesmärgil jagada. 

Integratsioon oli mitmekülgne – kodukoha ajalugu, 

võõrkeel, arvutiõpetus, värskes õhus liikumine jne. 

Esimene ja teine kooliaste tegelesid natuke lihtsamate 

teemadega. 5. ja 6. klasside õpilased tegelesid ajaloo 

ja inglise keele tundides vanade losside ja kindluste 

uurimisega. Õpetajad Karmen ja Elerin valmistasid  

QR-koodi mängu, mille abil vanu Inglismaa losse 

tundma õppida. See oli õpilastele põnev ja pinget pak-

kuv. Kuna nädal algas Halloweeniga, siis nooremad 

õpilased said ka sellest rohkem teada. 3. ja 4. klassid 

õppisid uusi sõnu, mis seotud antud pühaga, lahenda-

sid toredaid töölehti ja sõnapuslesid. Lisaks kuulasid 

õpilased õdusjuttu „In a dark, dark wood “ja proovisid 

ka ise jutukest koostada. 

Saksa keele tundides õppisid 6. klasside õpilased 

tundma Saksamaale ajalooliselt tähtsaid isikuid – 

W.A. Mozart ja Martin Luther. Lisaks natuke Saksa 

Oktoberfesti kultuurist ja selle ajaloost. Õpetaja sidus 

ajalooliste teemade käsitlemise osavalt grammatika ja 

sõnavara õpetamisega.  

Vene keele tundides said õpilased rohkem teada vene 

õigeusust: millised näevad välja õigeusu kirikud ja 

milliseid rituaale ning kombeid seal järgitakse. Kuna 

Eestis elab palju õigeusklikke Setumaal, siis vaadati 

lühifilmi setu perekonnast ja sellest, kuidas nad     

tähistasid vene õigeusu kõige tähtsamat puha - liha-

võtteid. Õpilased olid väga üllatunud, kuuldes, et     

sel pühal lähevad õigeusklikud öösel kirikusse ning 

kõnnivad ja laulavad ümber kiriku. 

Vene keele tundides said lapsed minna ka ajas tagasi 

oktoobrilaste, pioneeride ning kommunistlike noorte 

aega ning kuulata tolleaegsetest õpilaste toimetustest. 

Lisaks neile veel ajaloosündmused 2. maailmasõja 

ajal.  

Lisaks ajaloo- ja võõrkeeleõpetajatele, osales ainete  

integratsioonis ka vähemalt üks matemaatika õpetaja. 

5. klasside üllatus oli suur, kui sel nädalal toimunud 

kontrolltöö üks ülesanne oli inglise keeles. Õpilased seda 

keeruliseks ei pidanud. Niisiis, algus on tehtud  

Kokkuvõtteks võib öelda, et oli põnev nädal. Õpetajad 

teevad hea meelega koostööd, aga eks selles osas ole ka 

veel palju õppida, et veelgi paremini toimetada. Nii    

mõnelegi õpilasele oli üllatuseks, et meie erinevate     

ainete õpetajad räägivad väga head inglise keelt. Nii   

mõneski õpetajas on aga veel mõni keel peidus.         

Eks tulevik näitab! 

Erinevate õppeainete koosõpetamisega töötame aga 

rõõmsalt edasi.  

Kaire Hakk 

võõrkeelte aineühenduse juht 
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9.a õppekäik Pernova hariduskeskusesse 
8. novembri hommikul 

alustasid 9.a õpilased 

koos õpetajate Greta 

Pentsa ja Urve Lehesti-

kuga esimese lumesaju 

saatel teed Pärnumaale, 

Pernova haridus-

keskusesse. 

Lumi ja lumesadu lõppes 

Tõrva kandis ning saime 

edasist teed jätkata   

tavapärase Eesti        

novembrikuu ilma saatel. 

Pernova loodusharidus-

keskusesse jõudes    

püüdis kohe pilku      

loodusmaja samblaga 

kaetud katus. Sel korral olime seal aga selleks, et   

õppida keemiat. 

Õppeprogramm “Anorgaaniliste ainete keemilised   

omadused” algas planetaariumis ettekandega         

perioodilisustabelist ning erinevatest seal leiduvatest 

elementidest. Ettekanne sai alguse universumis kõige 

levinumatest elementidest vesinikust ja heeliumist ning 

edasi vaadeldi täpsemalt juba halogeenide ja         

väärisgaaside hulka kuuluvaid elemente. 

Edasi jätkus töö laboris ja 

õppeklassis. Pool klassist 

pani kokku molekul-

mudeleid ning vaatles   

ainete kristalle mikroskoo-

bi all. Lisaks tuletati meel-

de erinevate aineklasside 

nimetamise reeglid. Teine 

pool töötas aga laboris, 

kus tuli tuvastada kuue 

tundmatu valge pulbri   

keemiline koostis. Selleks 

oli kasutada indikaator ja 

äädikas. 

Peale õppeprogrammi  

saime tutvuda ka loodus-

maja näitustega, mis olid tõsiselt muljetavaldavad. Nii 

nägime kümneid erinevaid sorte kaktuseid, lembelinde 

Donnat ja Bellat ning suurejoonelist putukate näitust. 

Oma õppekäigu lõpetasime Pärnu rannaniidu          

külastamisega. 

Õppekäiku rahastas Keskkonnainvesteeringute keskus. 

Greta Pentsa 

keemiaõpetaja 

Õpilasesinduse tegemised 
15.-19. november oli õpilasesinduse jaoks väga töökas 

nädal. Kõigis kolmes õppehoones toimusid õpilasesinduse 

kohtumised klassivanematega. Kohtumistel arutati kooli 

häid ja halbu külgi ning ka seda, mida võiks teisiti teha. 

Paari nädala eest olime palunud klassides nendel samadel 

teemadel arutleda, et kohtumised kulgeksid sujuvamalt. 

Nii ka läks. Koosolekud olid väga meeleolukad ja andsid 

õpilasesinduse liikmetele juurde palju julgust. Nüüd    

teeme saadud muredest ja rõõmudest kokkuvõtte, aruta-

me neid juhtkonnaga ning teostame saadud ettepanekud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisaks klassivanematega kohtumisele    

toimus kolmel hommikul ka helkuri-

kampaania raames helkurikontroll. Kel    

helkurit ei olnud, sai meilt seda võtta.   

Absoluutselt kõik helkurid, mis meil olid, 

said jagatud. Kampaania läks asja ette! 

Loodame, et nüüd on kõiki näha ja Põlva 

hakkab pimedas helendama.  

 

Põlva Kooli Õpilasesindus 
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Reaalklasside õppepäev Kurgjal 
23. novembril käisid 7.a ja 8.a klass õppepäeval Põhja-

Pärnumaal Kurgjal C.R. Jakobsoni Talumuuseumis. 

Kõik hooned selles on rajatud Jakobsoni enda jooniste 

ja unistuste järgi. C.R. Jakobson oli Eesti esimene    

eeskujulik põllumees, poliitik, eestlaste rahvusliku  

liikumise juhte. Muuseumis tegime ajarännaku 200 

aasta tagusesse aega. Meid jagati kahte rühma.        

7.a klass alustas õppepäeva rehetoas ja 8. a klass   

loomafarmis. 

Enne lauta minekut käisime karjaköögis, kus näidati 

meile võimasinat ja käsikivi. Saime teada, et sellega 

tuleb alati jahvatada päripäeva. Karjaköögis tutvustati 

meile ka piimatalituse ruumi ja räägiti täpsemalt piima 

kasutusest ja tarbimisest vanal ajal. Edasi liikusime 

lauta, kus ootasid ees eesti tõugu veised, lehmad ja 

lambad. Laudas oli kaks lehma, kes olid mõlemad   

tiined ja nende nimed olid Mummi ja Marja. Väljas   

karjamaal nägime ka eesti tõugu hobuseid ja siis läks 

meie tee edasi talumuuseumi peamajja. 

Peamajas räägiti meile et Eesti talu on umbes 140    

aastat vana. C. R. Jakobsoni soov oli luua siia         

näidistalu, kus põllumehed saaksid talu pidamist     

õppimas käia. Kuna C. R. Jakobson oli kirglik           

ajakirjanik ja andis omal ajal välja ajalehte Sakala, siis 

saime ka meie koostada oma ajalehte. 

Õppepäeva teiseks praktiliseks tööks oli kaerhelbe-

küpsiste valmistamine. Kui küpsised olid valmistatud ja 

ahju pandud, kogunesime ühise laua ümber. Meile  

tutvustati vanaaegseid lauakombeid ja toite. Kõige 

vanem ja austusväärsem toit oli muidugi leib. Vanasti 

oli ka igal pereliikmel lauas oma kindel koht. Laua  

otsas istus alati peremees ja tema vastas perenaine. 

Peremehe kõrval istusid sulased ja sulaste kõrval    

istus perepoeg ja kõige lõpus istusid väikesed poisid. 

Perenaise kõrval istusid tütred ja kõige nooremad   

lapsed seisid söömise ajal püsti. Kombed selged,    

hakkasime üheskoos ühepajatoitu ja karaskit sööma.  

Päev oli põnev ja õpetlik. Kindlasti tänan imelise päeva 

eest meie giide ja õpetaja Jaak Keppi taaskord       

huvitava koolipäeva eest. 

Merlis Musting  

8.a klassi õpilane 

Sügisvaheajal täitus koolimaja TOREDATE tegevustega 
Sügisvaheaeg möödus tavapärasest teistmoodi. Kui tavaliselt 

vaheaegadel õpilased kooli naljalt nina ei pista, siis käesoleva 

õppeaasta esimesel vaheajal oli selleks küll TOREDAID         

põhjuseid.  

Nimelt toimus 25.-27. oktoobrini Põlva Koolis sisukas ja        

mänguline TORE õpihuvilaager. Laagri eesmärk oli luua tingimusi 

õpilaste õpi-, suhtlus-, ja väärtuspädevuste arenguks. Nõnda 

osalesidki laagrilised foorumteatri- ja fototöötoas. Suhtlus- ja 

koostööoskuseid treeniti erinevate mängude, grupitööde ja    

arutelude abil. Laagri viimasel päeval külastas osalejaid        

videoblogija ning BMX-trikirattur William Kass, kes rääkis     

noortele, kuidas jääda igas olukorras iseendaks. 

Laagrist võttis osa 13 noort ning osalemine 

oli õpilaste jaoks tasuta. Laagreid rahastati 

haridus- ja noortevaldkonna kriisitoetusest. 

Põlva Kool on tänulik Põlva valla             

Noorsootöö Keskusele õpihuvilaagrite projekti 

eestvedamise eest! Suur tänu ka Põlva Kooli 

söökla tublidele töötajatele, kes laagriliste 

kõhud terve päeva jooksul täis hoidsid! 

Koolis toimunud laagrit juhendasid Helen 

Reinhold, Annika Ladva ja Kairi Parson.  

Helen Reinhold 

huvijuht 


