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2.a klass: Roonland Kõrgemäe,Robert Kähr, Kertu  
Liivamägi, Ronja Tammiste, Daniel Tint, Tristjan Uiboaid, 
Laura- Liisa Põldveer; 

2.b klass: Mirtel Kähr, Andri Oinberg, Liisa Prei; 

2.c klass: Isabel Hammer, Sanrda Juks, Adeele Järve-
la, Tanel Liloson, Robin Läll, Mirtel Mangelsoo, Cassandra 
Ojaste, Timor Palo, Mirell Pedajas, Remi Peedomaa, Hendri 
Sepp, Roben Tint, Robi Tobreluts, Raido Vaikmäe; 

2.d klass: Aron Avikson, Lisann Haidak, Inderli        
Joosep, Eliise Kattai, Heti Liblik, Marta Mia Pehk, Lisete Liisi 
Puna, Markus Raamik, Mattias Raamik, Daniel-Marcus     
Juhkam; 

3.a klass: Kenneth Hani; Kaisa Ojasoo; I ti Mari        
Sarapuu;  

3.b klass: Kalju Järv, Maribel Lepp, Steven Musting, 
Reven Ojamets, Keit Sammalkivi, Kirtel Sammalkivi,        
Ann Unt;  

3.c klass: Kristen Karuse, Getter Koitsaar, Marko Kosk, 
Sofia Lehiste, Noora Mälton, Rando Nemvalts, Mairiin       
Rattus;  

4.a klass: Karl Martin Jaaska, Karoliina Paalman,     
Robin Paalman; 

4.b klass: Laura Kade, Revo Kripson, I iris Musting, 
Robin Tiisler, Karl Trumsi, Karolin Trumsi;  

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

4.d klass: Hanna Avikson, Karmela Kahar, Bert Luts,  
Karmen Lõbu; 

 Avaldatud kiitust väga hea õppimise eest I trimestril kooli kiituskirjaga: 

Direktor kiidab! 

4.e klass: Karl-Christofer Ardel, Andri Hindrikson,        
Karl Oskar Martin;  
5.b klass: Kennet Kollamaa, Marvin Mahla, Elis       
Padar;  
5.c klass: Keirit-Ketrin Kikas, Marielle Leesalu, Kerret 
Matto;  
5.d klass: Kätriin Kurvits, Grete Käis, Jan Johan 
Mõtsar; 
6.a klass: Isabel Amelii Valli; 
6.b klass: Katriin P ikk;  
6.c klass: Liisa Avikson, Ott Nuuma; 
6.d klass: Karl Kintsiraud;  
7.a klass: Maia Helmoja, Erik Jaakmees, Karel Kets, 
Grete Kuldmets, Ly Anette Musting, Kaia Peterson,        
Berit Vasser;  
7.b klass: Devon Kuur, Kertu Kepp, Kristella          
Sika-mägi, Samuel Linnus, Laura Lepistu; 
7.c klass: Kirke Lepp, Aveli Loeg; 
8.a klass: Annabel Kolsar, Tristan Leppik, Marit Lõbu, 
Kotred Paide, Kristiin Piirsalu;  
8.b klass: Hanna Triin Soekarusk; 
8.g klass: Heili Meribeth Rau; 
9.a klass: Elise Marie Int,Enriko Saan, Sten-Marten 
Sõrmus, Eliisa Villako;  
9.b klass: Kristel Juhkason, Gertrud Jänes, Heti-Liis 
Maask, David Richard Randmäe; 
9.c klass: Mohana Lepp.  

 Avaldatud kiitust hea õppimise eest I trimestril kooli kiituskirjaga: 

7.a klass: Tim-Samuel Hõbemägi, Mihkel Padar,         
Lissandra Rammo, Ruudi Tobreluts; 

7.c klass: Jete-Ly Maask, Karoliine Mustimets, Kevin 
Segasaar, Karel Mattias Kösler; 

7.f klass: Janeli Jaagund, Õnne Eliise Laar; 

8.a klass: Simo Gross, Grete Haavamäe, Hannes  
Hallap, Karola Ojasaar, Maarja Oras, Anti Tohva, Rasmus 
Villako; 

8.b klass: Hele Jakobson, Christelle Juks, Elise Kork, 
Lisete Laine, Mia Lees, Joonas Leis, Liisa Linnus, Johanna 
Oras;  

8.c klass: Ranet Viru, Getter Väisa, Katariina Olesk, 
Romet Nõmme; 

8.e klass: Nele-Liis Visse; 

9.a klass: Merlis Musting, Rebeca Hiiesalu, Agathe 
Ojasaar, Kristina Verev; 

9.b klass: Inger Kateriine Lang, Karoliina Ulmand; 

9.c klass: Eliise-Lisete Palm. 

 Avaldatud kiitust hea õppimise eest I trimestril: 

2.a klass: Henri Hallap, Helery Rammo, Marta          
Sarapuu, Simona Sillandi, Karl-Sander Haljaste, Darko 
Vals,Villem Volt; 

2.b klass: Grettel Alasild, Stefani Kalinkina, Jasper 
Koitla, Liis-Loreen Luga, Reino Oissaar, Jarnek Ojaots,    
Kristella Pärtin, Kelly Võsu, Nelly Võsu; 

2.c klass: Meribel Kivi, Kristiina Mariliin Pundi, Simo 
Pikk, Arabella Niinepuu, Kris-Sten Tsvetkov, Lisandra      
Udumets, Ronald Viitkin; 

2.d klass: Jan Martin Jõema, Oskar Järv, Valter      
Katškan, Marten Marhias Kiudorv, Melissa Klade, Rahel    
Külaots, Marten Lõhmus, Alexander Must, Petrik Pehk, Rico 
Sarapik, Kristi Vasser, Aro Varusk, William Põder; 

3.a klass: Kasper Adusoo, Mai Lattu, Gustav Kurvits, 
Helery Mägi, Noora Antonov, Keron Lõiv, Arth Markus 
Kottisse, Ly-Sandra Lugamets, Kayleen Pallo, Mirtel Muuga, 
Karl Kalju Lüüs, Richard Ploom, Martti Alliksoo, Annabel 
Rämson; 

3.b klass: Matvey Gornev, Melani Isabell Hindriksoo, 
Miia Mirell Hindriksoo, Janette Kade, Keitliin Kangro, Kevin 
Kaskla, Markus Killõ, Temo Laane, Tristan Leesalu, Jasper 
Padar, Martin Poks, David Alexander Runthal, Ravel Saldre; 

3.c klass: Karolyn Arakas, Lenne Kärt Ats, Karl      
Johannes Härma, Sander Kiilo, Stig Raudnagel, Saskia  
Berit Salonen; 

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


Leht 2 

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

15.11.2022 toimus emakeeleolümpiaadi koolivoor 5.-9. klassidele. Arvestust peeti klasside kaupa. Kokku osales 67 

õpilast. 

4.a klass: Oliver Hüvato, Remi Miil, Kregor Kork,  
Marko Saarniit, Mirelle Leetus, Kristelle Muuga; 

4.b klass: Kristel Kattai, Karoliine Kosk, Mirell Oras, 
Gregor Varjola; 

4.c klass: Desiree Alev, Markus Jerotski, Paul Patrick 
Jõgeva, Christen Kanarik, Käthlin Kangro, Morris          
Männamaa, Kaisa Oinberg, Keron Oja, Indra-Maria       
Peterson, Delisa Põld, Birgit Rosenberg, Aaron Zlatin; 

4.d klass: Syed Hamd Hassan, Rait-Indrek Joosep, Ants 
Theodor Järv, Lennart Järvela, Ott Kaspar Kahre, Krisete 
Kasnnik, Andero Vaino, Kaspar Padumäe, Daisy Varend; 

4.e klass: Isabel I lus, Nele Kübard, Adele Marie    
Reinold; 

4.f klass: Mattias Marjapuu, Kenor Sarapuu, Roman 
Tamilin, Lisee Turba;  

5.a klass: Steven Jaaska, Artur Leppik, Grete Orti, 
Berit Paatsi,Reti Mai Pori, Lisandra Sammalkivi,             
Getter-Gerlin Tamm, Raul Tohva, Carl Umbleja; 

5.b klass: Jete Kurusk, Maialiis Puusepp, Brita Truus, 
Arabella Karoliine Vana;  

5.c klass: Tiiu-Liisa Juks, Ruudi Kattai, Emma Linnupuu, 
Saskia Lätt, Mihkel Paekivi; 

5.d klass: Mirell Kattai, Mariliis Lasting, Marlee Loeg, 
Karl Mägi, Simone Puna, Evert Roodes, Nette Sadonski, 
Sarah Zopp; 

5.e klass: Jane-Liis Kiljak, Kristel, Vaino, Eleri-Heleen 
Lepa; 

6.a klass: Gregor Gondiu, Rebecca Helbre, Manivald 
Jakobson, Martin Kähr, Mathias Lihtmaa, Sandra Soo, Eliise 
Vaaks; 

6.b klass: Pärtel Gross, Lisette Jallai, Kristofer     
Mandel, Caroly Mölder, Nele-Liis Oimet, Carl Matthias    
Paulson, Deivid Pisukov;  

6.c klass: Helena Hakk, Kirke Jaakmees, Gertrud   
Kolsar, Mari-Elle Kont, Veronika Krantsiveer, Emma Liblik, 
Magnus Pala, Heili Parts, Andry Simmul, Andreas Suvi;  

6.d klass: Daniel Haabma, Robin Kahre, Lagle 
Kenk, Kris Marten Külv, Martin Mäeots, Kertu Lilian 
Oper, Mari Merili Pilliroog, Lauren Polli; 

6.e klass: Oliver Järvela, Silver Järvela, Maria    
Kahar, Mia Konks, Marken Nemvalts, Mette Marit      
Siilmand, Elis Britta Soekarusk, Grete Liis Traagel,   
Romet Vool; 

6.f klass: Ronald Kiidron; 

7.a klass: Henri Haabma, Renno Henno, Markkus 
Meelis Kokkmaa, Lorete Lii Laur, Luisa Nõmmik, Ronja 
Pastak, Laura Ilves;  

7.b klass: Gabriel Haabma, Karmo Kosk, Miikael 
Markus Laine, Laura Lanno, Mariliis Sabre, Ken-Marten 
Viru;  

7.c klass: Ode-Eliisabet Elias, Elis Heitur, Kadi-Liis    
Juhkam, Liisa kannik, Grete-Ly Kurvits, Johanna      
Ootsing;  

7.d klass: Aveelia Kommer;  

7.e klass: Luiza Zlatin, Lenna Saarniit;  

7.f klass: Rasmus Ruus; 

8.a klass: Mihkel Haidak, Sten-Marten Külv, Andri 
Luts, Veronika Reedi, Hanna-Lisete Sellis;  

8.b klass: Marek Anton Jaanus, Mairo Paabut,   
Kerdo Roodes, Rainet Vool;  

8.c klass: Glen Klimov, Kadi Mandel; 

8.d klass: Brigita Pendla, Kristofer-Helander       
Kuldmets;  

9.a klass: Helen Pundi, Alari Maidla, Anne-Mari   
Rauba;  

9.b klass: Anelle Kukk, Grete-Liis Paidre, Laura    
Plakso, Merlin Raudkett, Laura-Marleen Zopp, Anette 
Vaino; 

9.c klass: Natali Antonov, Saskia Jürine, Andra 
Niinepuu, Janeli Sallok, Miia Valvik, Karl-Markus Vool; 

9.e klass: Sandra Kruuskand. 

5. klassid: 

I koht Artur Leppik (5.a)   

II koht Berit Paatsi (5.a)    

III koht Lisandra Sammalkivi (5.a)   

6. klassid: 

I koht Kirke Jaakmees (6.c) 

II koht Mari-Elle Kont (6.c) 

III koht Isabel Amelii Valli (6.a)  

7. klassid: 

I koht Maia Helmoja (7.a)  

II koht Lenna Saarniit (7.e) 

III koht Grete Kuldmets (7.a)   

8. klassid: 

I koht Tristan Leppik (8.a)  

II koht Hanna Triin Soekarusk (8.b)  

III koht Johanna Oras (8.b)  

9. klassid: 

I koht Inger Kateriine Lang (9.b) 

II koht David Richard Randmäe (9.b) 

III koht Elise Marie Int (9.a) 

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

Lea Parder, Maarika Asi-Lang, Merili Ermel. 

 Põlvamaa koolide 4.-5. klasside rahvastepalli meistrivõistlustel edukalt osalenud õpilasi: 

7.11.2022 toimusid Mesikäpa Hallis Põlvamaa koolide 4.-5. klasside rahvastepalli meistrivõistlused. 

Põlva Kooli tüdrukute võistkond saavutas I koha. Võistkonda kuulusid: Marielle Leesalu, Delisa Põld, Sarah Zopp, 

Laura Aleksejev, Grete Orti, Matilda Nuuma, Lisandra Sammalkivi, Rage Reedi, õp. Ulvi Musting. 

 etluskonkursil „Tahan Sulle öelda…“. edukalt osalenud õpilasi: 

26.11.2022 toimus Põlva Koolis 22. vabariiklik etluskonkurss „Tahan Sulle öelda…“. Osa võttis 15 etlejat. Arvestust 

peeti kolmes vanuseastmes – noorem vanuseaste (4.-6. klass), keskmine vanuseaste (7.-9. klass) ja vanem     

vanuseaste (10.-12. klass). Žüriisse kuulusid Helje Põvvat, Külli Ots, Liisa Linnus (Põlva Kooli 8.b kl õpilane). 

Põlva Kkoolist osales neli õpilast.  

Edukas oli Karolin Trumsi (4.b), kes esindab Põlvamaad õpilasetlejate riigikonkursil 2023 Kuressaares.  

Aitäh kõiile osalejatele! Suur tänu juhendajatele õpetajatele Elina Keerpalu, Maia Punak, Imbi Vent. Etluskonkursi 

„Tahan Sulle öelda…“ eestvedajaks ja projektijuhiks oli Põlva Kooli raamatukogujuhataja Anne Ojaste.  



Leht 3 

Põlva maakonna kaks paremat võistkonda pääsesid edasi 

Dumle rahvastepalli piirkondlikku finaali Tartus 

24.11.2022.  

Põlva poisid saavutasid tubli 5. koha ja tüdrukud 6. koha. 

Pilt Põlva poiste ja tüdrukute võistkond.  

 Põlvamaa koolide 1.-3. klasside rahvastepalli meistrivõistlustel edukalt osalenud õpilasi: 

23.11.2022 toimusid Mesikäpa Hallis Põlvamaa koolide 1.-3. klasside rahvastepalli meistrivõistlused. 

Tüdrukud saavutasid tubli II koha. Põlva Kooli võistkonda kuulusid: Noora Mälton, Sofia Lehiste, Kirtel Sammal-

kivi, Keit Sammalkivi, Ann Unt, Lisann Haidak, Noora Antonov, õp Toomas Kivend.  

Põlva Kooli posite võistkond saavutas samuti II koha. Võistkonda kuulusid: Sander Kiilo, Braien Kübard, Markos 

Tamm, Jasper Padar, Tristan Leesalu, Kevin Kaskla, Temo Laane, Kasper Adusoo, õp Toomas Kivend. 

 Põlvamaa koolinoorte sisekergejõustiku meistrivõistlustel edukalt osalenud õpilasi: 

22.11.2022 toimusid Põlvamaa koolinoorte sisekergejõustiku meistrivõistlused Võru spordikeskuses. 

Parimad tulemused: 

T12 vanuseastmes 

60m jooks: I  koht Hanna Avikson (9,77); 4. koht Lisann Haidak (10,48); 5. koht Noora Mälton (10,60); 

6. koht Geidy Ojasaar (10,67) 

kaugushüpe: I  koht Hanna Avikson (4,00); 3. koht Lisann Haidak (3,18 3,15 3,18 3,13);  4. koht Noora 

Mälton (3,18 3,02 3,18), 8. koht Geidy Ojasaar (2,59 2,59 - 2,30) 

kõrgushüpe: I  koht 1 Hanna Avikson (1,15); I I koht Geidy Ojasaar (1,00); 4. koht Noora Mälton 

(0,95); 5. koht Lisann Haidak (0,90) 

600m jooks: I I I  koht Hanna Avikson (2.20,28); 6. koht Noora Mälton (2.30,89); 7. koht Geidy Ojasaar 

(2.45,63) 

T14 vanuseastmes 

60m jooks: II  koht Marielle Leesalu (9,40); I I I  koht Vanessa Järv (9,69)  

kaugushüpe: I I  koht Marielle Leesalu (4,40); I II koht Vanessa Järv (4,00); 8. koht Laura Aleksejev 

(3,38); 9. koht Grete Orti (3,34) 

kõrgushüpe: I I  koht Marielle Leesalu (1,35); I I I koht Vanessa Järv (1,35); 5. koht Grete Orti (1,15); 

5. koht Laura Aleksejev (1,15) 

kuulitõuge: 5. koht Anet Klade (6,86)  

600m jooks: I I  koht Vanessa Järv (2.22,51)  

T16 vanuseastmes 

60m jooks: I  koht Loviisa-Ly Puri (8,83); 4. koht Krislin Mäller (9,36); 6. koht Carolin Käo (9,04); 7. koht   

Janette Kund (9,41) 

kaugushüpe: I I I  koht Carolin Käo (3,98); 4. koht Loviisa-Ly Puri (3,93); 8. koht Janette Kund (3,60) 

kõrgushüpe: I I I  koht Loviisa-Ly Puri (1,30); 4. koht Janette Kund (1,30); 8 koht Carolin Käo (1,25) 

kuulitõuge: I  koht Janette Kund (8,13); 4. koht Loviisa-Ly Puri (7,00) 

600m jooks: I  koht Loviisa-Ly Puri (2.06,79) 

P12 vanuseastmes 

60m jooks: II  koht Karl Oskar Martin (9,92)  

kaugushüpe: I I I  koht Karl Oskar Martin (3,57)  

kõrgushüpe: I I I  koht Karl Oskar Martin (1,00)  

kuulitõuge: I  koht Karl Oskar Martin (7,57); 4. koht Marko Sarnit (6,55)  

1000m jooks: I  koht Karl Oskar Martin (3.54,29)  

Poiste arvestuses saavutas Põlva Kooli 1. võistkond II koha ja 2. võistkond  III koha. 

Põlva Kooli 1. võistkonda kuulusid: Evert Roodes, Jakob Urman, Bert-Jepe Vähi, Benor Berlov, Jan Johan Mõtsar, 

Raul Tohva,Kristofer Tootsman, Mathias Gregory Kõlla-

mägi, õp. Toomas Kivend 

Põlva Kooli 2. võistkonnas mängisid Uku Varusk, Aaron 

Zlatin, Nikas Ljubtchenko, Ants Theodr Järv,               

Kar-Christofer Ardel, Christen Kanarik, Karl Oskar Martin, 

õp Toomas Kivend. 



Leht 4 

P14 vanuseastmes 

60m jooksus: I  koht Marcello Aleksejev (8,65); I I  koht Ove August Palmre (9,46); 4. koht Steven 
Jaaska (9,49) 

kaugushüpe: I  koht Marcello Aleksejev (4,53); II  koht Bert Jepe Vähi (4,21); I I I  koht Henri Riba 
(4,20); 5. koht Ove August Palmre (4,04); 6. koht Evert Roodes (4,00); 8. koht Steven Jaaska (3,82) 

kõrgushüpe: I I  koht Ove August Palmre (1,30); I II  koht Evert Roodes (1,30); 4. koht Marcello       
Aleksejev (1,25); 5. koht Bert Jepe Vähi (1,25) 

kuulitõuge: I  koht Ove August Palmre (7,66); I I I  koht Evert Roodes (6,80)  

1000m jooks: I  koht Marcello Aleksejev (3.27,61); I I  koht Jakob Urman (3.55,28); I I I  koht Bert Jepe 
Vähi (3.57,82); 4. koht Henri Riba (4.06,93) 

P16 vanuseastmes 

60m jooks: I  koht Kermo Kuklase (7,95); I I  koht Mihkel Padar (8,23); 4. koht Kerdo Roodes (8,65);    
5. koht Karel Kets (8,71); 6. koht Sten-Rasmus Mark (9,41) 

Kaugushüpe: I  koht Kermo Kuklase (5,17); I I  koht Mihkel Padar (4,87); II I  koht Kerdo Roodes (4,84); 
4. koht Karel Kets (4,62); 6. koht Sten-Rasmus Mark (4,30) 

kõrgushüpe: I  koht Kermo Kuklase (1,60); I I  koht Mihkel Padar (1,55); I I I  koht Kerdo Roodes (1,50); 
4. koht Karel Kets (1,45); 6. koht Sten-Rasmus Mark (1,40) 

kuulitõuge: I  koht Kermo Kuklase (11,21); I II  koht Mihkel Padar (8,59); 5. koht Kerdo Roodes (8,35); 
6. koht Karel Kets (8,20) 

1000m jooks: I  koht Karel Kets (3.17,43); I I  koht Kerdo Roodes (3.25,66). 

PALJU ÕNNE! 

Põlva koolis tähistati võru keele nädalat 

Iga aasta novembri esimesel täispikal nädalal peetakse 

võru keele nädalat. Sel aastal oli võru keele nädal      

7.–13. novembril 2022. Võru keele nädalat peetakse 

selleks, et võru keelele rohkem tähelepanu pöörata ja 

eelkõige seetõttu, et keelt palju rohkem kõnelda. 

Põlva Kooli olid kutsutud sel aastal õpilastele võru   

keele tunde andma tuntud võrokõsõq ja põlvakaq.   

Kuna koolis igapäevaselt võru keelt ei kõnelda ega 

õpetata, siis oli eesmärgiks sel nädalal rohkem oma 

kodukandi keelt kuulata, lugeda, kirjutada ja muidugi 

kõnõlda.  

Esmaspäeval, 7. novembril oli võru keele tund           

6. klasside õpilastele. Kirjanik, luuletaja, ajakirjanik 

Jan Rahman esitas oma loomingut, mis oli kantud 

Võromaa loodusest ja vaimsusest. Teiseks külaliseks oli 

Elo Rahman, kes on kasvanud võrukeelses peres ja 

saanud kodust kaasa nii võru keele kui meele. Elo on 

võitnud võrukeelsete uute laulude konkursi Peri      

raamatukogu juhataja Margit Õkva lauluga „Mõtõlus“. 

Populaarsust on kogunud Youtube´s Elo Rahmani    

enda laul „Võtke mind kui inimest“.                         

Tund lõppes 1994. aasta Raadio 2 Aastahitiga 

„Kõnõtraat“, mille autoriks on Jan Rahman.  

 

Teisipäeval, 8. novembril tegid võru keele tunni 8. ja 

9. klassidele Kaido Kaha ja Toomas Ojasaar, kes 

võib öelda on ka selle kooli vilistlased. Kaha Kaido 

on Põlvamaal tuntud muusik, õhtujuht ja ürituste        

korraldaja. Ta on andnud välja võrukeelsete juttude 

kogumiku „Ütekõrra om katõkõrra“ ja oli oktoobri-

kuu võro keele iistkõnõlõja ametis. Selle lühikese 

ametiaja raames elustas Kaido Põlva kandi        

unustatud võrukeelsed kohanimed ja valmistas 

puust tähised.  

Võro keel on lõunaeestlaste suur varandus. 

See muudab meid ülejäänud Eestiga võrreldes   

omapäraseks ja seob „mägieestlasi“. Võime 

küll mõelda, et lapsed seda enam suurt ei  

oska, aga praeguses seisus saab veel enamus 

õpilastest ja täiskasvanutest murdest suure-

mate raskusteta aru. Tänu murdekeele      

tähtsuse rõhutamisele võetakse ehk koduski 

meelsamini kasutusse võro keel ka            

igapäevases suhtlemises. Meie mõtteviis     

tuleneb meie keelest ja kogu maailma        

tunnetamine on sellega tihedalt seotud. Siit 

saab alguse kultuuritaju ja oskus hinnata nii 

oma kui ka naabrite omanäolisust. Kui oskame 

mõelda ja väljenduda mitmes keeles, oleme 

kõik rikkamad. 

Maia Punak 

eesti keele õpetaja 



Leht 5  

  Toomas Ojasaar on Põlvast pärit lõõtsakuningas,       

õpetaja erinevates muusikakoolides ja väga hinnatud 

pillimees ning laulja. Toomast ja Kaidot ühendab ansam-

bel Kõhukesed, mis on rikastanud Eesti muusika-

maastikku uhiuute võrukeelsete polkade ja               

reilenderitega. Mõlemad mehed on kasvanud üles võru-

keelses peres ning tõdevad, et see keelekeskkond on 

nende vaimsust ja tööd palju mõjutanud. Nad soovitasid 

noortel võru keelt rohkem ja julgemalt ka Messengeris 

kasutama ning suhtluse rikastamiseks üldse.  

Kolmapäeval, 9. novembril oli 5. klassidel võrukeelne 

muusikatund Kadri Lepassoniga. Kadri on Põlvamaalt 

pärit kandle- ja lõõtspillimängija, suurepärane           

pärimustantsude ja pilliõpetaja. Hiljuti avaldas ta        

„10-keelse kandle repertuaarikogumiku“ entusiastlikele 

pilli-mängijatele. Kadri on õpetanud rahvapille erinevates 

muusikakoolides, tema õpilased on saavutanud kõrgeid 

tulemusi erinevatel konkurssidel. Kadriga koos sai laulda 

võrukeelset mardilaulu ja ka ise erinevaid pille mängida.  

Neljapäeval, 10. novembril oli 7. klasside ees Põlvamaa 

lõõtsamees Henrik Hinrikus, kes on samamoodi selle 

maja vilistlane. Praegu elab Moostest pärit Henrik      

Viljandis ja õpib kultuuriakadeemias pärimusmuusikat. 

Ta kuulub mitmesse bändi, peab lugu vanameistritest ja 

oma pilliõpetajatest. Oma kiire elu kõrvalt pidas Henrik 

vajalikuks ka noorte juurde tulla ning võro kiilt kõnõlda. 

Henriku energilisus ja virtuoosne lõõtspillimäng pani 

noored kaasa laulma ja jalaga rütmi lööma. Põnev oli 

kuulata, milline on olnud Henriku tee lõõtspillini. Ka    

soovitas Henrik noortel nutitelefoni asemel pillimängu 

harjutada ning ise taskuraha teenida.  

Võro keele nädalal lehvis Põlva Kooli Kesk 25       

õppehoone ees uhkelt Võromaa lipp, muusika-

klassides kõlasid ka võrukeelsed laulud, fuajee seintel 

olid õpetaja Yyhely Hälvini kunstiõpetuse tunnis    

valminud tööd võrukeelsete vanasõnadega. Lugeda 

sai õpetaja Maia Punaku õpilaste luuletõlkeid ja kooli 

raadiost kõlas suurtel vahetundidel võrukeelne     

folkmuusika. Kogu nädala said õpilased emakeele-

tundide raames digiorienteeruda. Põlva linnas liikudes 

ja kümmet kultuuriloolist objekti külastades sai   

proovile panna oma võru keele lugemisoskuse ja  

koduloolised teadmised.  

 

Põlva Kooli kolmandatel klassidel jätkuvad õppekava 

alusel võru keele tunnid. Tunniplaanisiseselt saab 

kord nädalas käesoleval õppeaastal Põlva Koolis võru 

keele tunni kokku 66 last, võru keele nädalal sai  

kord nädalas võru keele tunni tänu külalisõpetajatele 

umbes 500 last. Neile lisanduvad sajad õpilased    

teistes Põlva Kooli õppehoonetes, kus õpetajad     

erinevaid tegevusi võru keeles õpilastega             

teemanädalal tegid.  

 

Merili Ermel 

Põlva Kooli eesti keele ja võru keele õpetaja 
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Võru keele nädala raames valmisid 7.b ja 7.c  

klassil võrukeelsete vanasõnadega plakatid.    

Õpilastele oli vanasõnade tähenduse tabamine 

paras kunst-tükk, kuid kindlasti saime rohkem 

süveneda oma kohaliku kandi mõttelugudesse! 

Juhendas õpetaja Yyhely Hälvin. 
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Taltechis käik 

Alustasime oma päeva (18.10) kell 7 hommikul     

väljasõiduga Mesikäpa parklast Tallinna TalTechi  

maja suunas. Kohale jõudes pakuti meile hommiku-

sööki, seejärel hakkasid erinevad huvitavad loengud 

keskkonna teemade kohta. 

Esimene tutvustustav loeng oli puidu kohta:         

kuidas puitu kasutatakse, kus kohas puitu           

kasutatakse, millised erinevad puidu tüübid on     

olemas. 

Teine loeng oli riide materjali kohta: millest riie   

koosneb, statistika selle kohta kui suur on riide     

kasutus terves maailmas ja kui suur on riide ülejääk 

maailmas, mida oleks võimalik teha ülejäävast     

riidest, kuidas olla säästlikum riiete osas. Kolmas 

loeng oli plasti kohta: millest plast koosneb, milliseid 

plaste on maailmas olemas, kui suur on reostus tänu 

plastile, kuidas olla mõistlikum plasti kasutaja. Pärast 

loenguid pakuti meile TalTechi majas lõunasööki. 

Seejärel oli aeg praktiliseks osaks. Saime ülesande      

lühikirjeldus ja materjalide tutvustus. Projekti raames tuli 

ise ehitada mingi asi, mis oleks vajalik kas aias, köögis, 

vanaemal või vanaisal. Algas pikk ja keerukas idee      

väljamõtlemine ja selle idee teostamine. Oma idee      

elluviimiseks anti meile aega 1,5 tundi ja plakati         

valmistamiseks 45 minutit. Ideede teostusvõimalus oli 

väga lai ja vahendeid, mida sai kasutada, oli väga palju 

erinevaid, õmblemisest kuni puidu lõikamiseni. 

Pōlva kooli esindas kaks võistkonda. Pōlva kool I tegi  

naha jääkidest raamatule kaitsvad kaaned. Pōlva kool II 

otsustas teha suure sorteerimisvahendi peamiselt köögis 

nugade, kahvlite ja lusikate sorteerimiseks. 

Pärast pikka ja rasket ehitamiseks ja plakati               

valmistamiseks mõeldud aega algasid ettekanded.       

Iga tiim pidi rääkima žüriile ja teistele osalejatele, 

mida nad tegid ja miks see asi kasulik on. 

Seejärel oli žüriil aeg otsustada, kellele anda ilusaima, 

originaalseima idee, praktilisema toote auhind.       

Kuniks žürii oma otsust tegi, said osalejad maitsvat 

kooki nautida. Kahjuks meie tiimid sel korral ühtegi 

auhinda ei saanud, aga saime toreda ja meeldejääva 

kogemuse. 

Pärast autasustamist algas tagasitee Põlva suunas 

koos traditsiooniks saanud peatusega Tikupoisis.    

Põlvasse jõudsime umbes kell 22.00. 

 

Marit Lõbu ja Kristiin Piirsalu 

8.a klassi õpilased 
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Võõrkeelte ainenädal 

Sel aastal toimus võõrkeelte ainenädal novembrikuu      

esimesel nädalal ja oli seotud muusikaga. 

Muusikat jagus erinevate võõrkeelte tundidesse ja        

muusikatundideski kõlasid võõrkeelsed laulud.  

Õpetaja Kadri Jõgi laulis oma 5. ja 6. klassi õpilastega laulu 

“Sepapoisid” inglise ja saksa keeles. Selleks, et ettevõtmine 

põnevam oleks otsiti välja ka plaat- ning löökpillid. 

Õpetaja Ulvi Pern võttis oma 5.-9. klassidega ette laulu    

“Ja meil on rõõm südames”. Lauldi nii eesti, soome, vene, 

saksa kui ka inglise keeles. 7.-9.klassi õpilased             

proovisid ka, et kuidas tulevad välja laulud “Edelweiss”, 

“Oh, Susanna” ja “My Heart Will Go On”. 

Kõigis võõrkeeletundides kõlasid nädala jooksul             

sünnipäevalaulud vastavas keeles ja eesmärk oli vähemalt 

ühe sünnipäevalaulu sõnad pähe õppida. 

Võõrkeeletundides kuulasid mitme erineva õpetaja õpilased  

laulu “Goodbye to Yesterday” erinevates keeltes ja õpilased 

pidid ära arvama, et mis keeles see parasjagu kõlab.     

Lisaks võrdlesid õpetaja Ülle Sarapiku õpilased laulu 

“Goodbye to Yesterday” sõnu soome ja eesti keeles. 

Õpilased panid ka laulusalmide ridu õigesse järjekorda, 

püüdsid joonistada laulu sisu kasutades pilte ja sõnu,    

tegusõna õppimiseks tuli laulutekstis olevasse lünka leida 

sobiv tegusõna valiku hulgast. Inglise keele tundides     

vaadati mitmeid Halloweeniga seotud laulude videosid. 

Vene keeles õpiti selgeks "Krokodill Gena lauluke".       

Õpetaja Anne-Liis Tamm näitas 6. klassidele muusikalist 

multifilmi varianti vene muinasjutust "Naeris", mis         

õpilastele väga meeldis. Või  näiteks said 8.-9. klasside   

õpilased video vahendusel tuttavaks vene lapstähest laulja 

Vika Starikovaga. Vaadati ka lõike populaarsest vene    

meelelahutussaatest "Kõigist paremini", kus esinevad    

andekad lapsed laulude, tantsude ja põnevate etteastetega 

väga erinevatest valdkondadest. Lisaks tutvustas õpetaja 

helilooja P. Tšaikovski balletti " Luikede järv ", millest    

vaadati ühiselt  "Väikeste luikede tantsu". 

Kolmapäeval 2. novembril olid Kesk 25 õppehoone        

söögivahetunnid elevust täis, sest võõrkeelte ainenädala 

raames toimus muusikaklassi juures vahetunni KARAOKE. 

Julgete õpilaste ja õpetajate esituses kõlasid laulud nii   

inglise, saksa kui vene keeles. Esinejatele elas kaasa     

rohkearvuline publik. Ettevõtmise tegi toredaks see, et 

nädal varem olid õpilased ise saanud kaasa rääkida laulude 

valimisel. Aitäh julgetele esinejatele ja Hannole, kes pani 

õla alla tehnilise poole pealt. 

Tiina Villako 

saksa keele õpetaja ja võõrkeelte aineühenduse juht 

Selle õppeaasta võõrkeeltenädalal said 

õpilased inglise keele tundides lisaks 

tavapärasele Halloween-i tähistamisele 

aimu ka Skandinaavia ja täpsemalt 

rootsi keelest ning kultuurist. Nii     

mõnelgi õpilasel on olnud või on      

jätkuvalt Skandinaavia maadega      

sidemed ning seega pakkus teema ka äratundmisrõõmu.       

Õpilased õppisid eesti ja rootsi tähestiku erinevusi. Paljudele oli 

üllatuseks nö. rootsi “paunaga” a-täht “å”. Ka see, et “o” võib 

olla hoopis “u” ja “u” võib kõlada “ü”. Lisaks veel “k” erinevad 

variatsioonid. Põnev oli ka sõnavara ühisosa. Eesti keeles on 

hulgaliselt rootsi keelest tulnud laensõnasid, nt. kroonu, moor, 

pagar, säng jne.  

Kuna nädala peateemaks oli muusika, siis õppisid 7 inglise      

keele gruppi selgeks rootsi sünnipäevalaulu “Ja må du leva”,   

mis on sarnane lauluke Eestis tuntud “Õnne soovime sul…”    

tervituslauluga.  

Kaire Hakk 

inglise keele õpetaja 
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Põlva- ja Võrumaa haridustöötajad käisid Gruusias 
energiakriisi lahendamas 

Sügisesel koolivaheajal 21.-28. oktoobril käis grupp 

Põlva- ja Võrumaa õpetajaid Gruusias õppereisil. ABZ 

Reisid giid-reisikorraldaja Ulvi Mustmaa koostatud 

reisikava võimaldas tutvuda pealinna Tbilisi, kuurort-

linna Batumi ja kogu selle piirkonnaga, mis jäi nende 

kahe linna vahele. Energiakriisis ja suhteliselt madala 

sissetulekuga  õpetajatele oli erinevate kultuuride ja 

rahvaste ristumispaik Gruusia võrreldavalt odav siht-

koht. Nädalaga oleks justkui sattunud korraga nii 

Kreekasse, Türki, Dubaisse kui ka Venemaale. Ees-

märgiks oli ikka nagu koolivaheajale kohaselt ene-

searendamine, meelelahutus, vaimu ja keha puhka-

mine.  

Gruusia pealinn Tbilisi tervitas saabujaid sooja päike-

sega ja reisi esimesel päeval külastati Gruusia etnog-

raafia- ja vabaõhumuuseumi. Selle muuseumi 65 

hektaril oli eksponeeritud 70 Gruusia traditsioonilist 

ehitist. Hea ülevaate sai sealsest arhitektuurist ja 

eluolust läbi pika ajaloo. Õhtul ootasid ees väävlisau-

nad. Tbilisi nimi gruusia keeles on „soe koht“. Kup-

pelsaunade väävline vesi muutis naha siledaks ja 

nooreks ning ka kõige kurvameelsemad rõõmsaks ja 

reipaks. Gruusia pealinn on omamoodi vaatamisväär-

sus, sest kõrvuti on vana ja uus, väsinud ning mood-

ne. Vanalinnas paitasid silma puitpitsiga rõdud, ro-

mantilised kohvikud, arvukad pühakojad ja skulptuu-

rid. Linna kohal tervitasid Narikala kindlus ja 20 m 

kõrgune Gruusia ema, kelle ühes käes on mõõk, tei-

ses veinipeeker. See skulptuur sümboliseerib Gruusia 

rahva külalislahkust, aga ka valmidust ohu korral 

oma maad kaitsta.  

Väga meeldejääv oli päev mägedes ehk Gruusia    

sõjatee. Kuna oli sügisene karjaajamisaeg, siis oli 

kitsaste mägiteede ääres näha arvukaid lamba- ja  

kitsekarju, veisekarju. Karjused hobustel, kaamelite 

või eesli seljas loomi juhatamas, tekitasid idüllilise 

vaatepildi. Gruusias söövad lehmad ja lambad tee 

ääres segamatult rohtu ja masinad manööverdavad 

neist oskuslikult ja turvaliselt lihtsalt mööda. Teele jäi 

mitmeid toredaid müügilette, kust sai osta suuri      

pika karvaga valgeid ja musti lambamütse, kašmiirist 

kudumeid.  

Külastati maalilise Zhinvali hiigelveehoidla kaldal     

unikaalset 13. saj rajatud Ananauri kindlust, mis on 

UNESCO pärand, Gudauri kuulsat mägikuurorti ja    

suusakeskust. Neljaveoliste maasturautodega liiguti 

mööda kivist ja järsku mägiteed müstilise Gergeti 

Kolmainu kiriku juurde, mis asub merepinnast umbes 

2160 m kõrgusel. Mäestikuõhk oli hõre ja karge, kuid 

vaated olid imelised. 

Erilist elamust pakkusid kindlasti Gruusia toidud ja 

veinikultuur. Reisiseltskonnal oli võimalus osa saada 

rahvuslikust õhtusöögist ehk supra-st. Armas        

Mtatsminda mäejalamil elav kohalik pere kattis meile 

rikkaliku laua. Õhtu möödus südamlike toostide ja  

rahvalaulude ning –tantsude saatel. Õpetajad said ka 

ise käed valgeks teha ning hinkaale ja hatšapurit    

valmistada. Grusiinide traditsioonilisel toidulaual oli 

puri ehk leib, hinkaalid, hatšapuri ehk lahtine        

juustupirukas, Sulguni juust (mozarella tüüpi),       

erinevad hautised ja hoidised. Joogiks pakuti          

kohalikest naturaalsetest siirupitest valmistatud jooke 

ja loomulikult veini, sest Gruusia on tuntud viinamarja-

kasvatuse ja veinitootmise maa. Viinamarjasortidest ja 

veini valmistamisest saadi teadmisi Kaheetia          

Traditsioonilise Veini veinitööstust külastades.  
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Eriliselt jäi meelde Gori linna lähedal varasest 

rauaajast pärit liivakivisse raiutud Uplistsikhe kivi- ja 

koobaslinn. Koht oli põnev ja uskumatult maaliline. 

Keskajal möödus siit üks tähtsamaid kaubateid India 

ja Bütsantsi vahel. Tänapäevani on säilinud mitmeid 

ehitisi. Kõige muljetavaldavamad on kindlasti suure-

mate hoonete kaunistused – liivakivist uuristatud 

võlvkäigud ja sammastikud. 

Võimalus oli külastada ka Gori linnas asuvat kuulust ja 

kummalist Stalini muuseumi. See oli suur kolossaalne 

hoone, täis mistrat ja vana nõukogude hõngu. Saalist 

saali jalutades sai ülevaate siin väikses linnakeses 

sündinud Stalini eluloost, eksponeeritud olid tema   

kabineti sisustus, kallid kingitused ja isegi surimask. 

Hoovis oli tema isiklik luksusvagun ja selle sisustuses 

jäi silma isegi tema isiklik tualettpott. Muidugi polnud 

selles muuseumis sõnakestki diktaatori miljonitest 

ohvritest, vägivallast, vangilaagritest, tapetutest.  

Suvist päikesesooja pakkus reisisellidele kuurortlinn 

Batumi. Turistidel on seal mõnus jalutada ligi 7 km 

pikal promenaadil, nautida erinevaid kohvikuid,   

skulptuure, istuda palmide all, puhata rannas. Väga 

meeldejääv oli Batumi delfinaariumi etendus, kus  

delfiinid tegid treenerite käe all imelisi trikke. Ka oli 

võimalus sõita kaatriga Mustale merele ning jälgida 

vees delfiinide tantsu. Pikki sooje õhtuid valgustasid 

tantsivad purskkaevud ning efektselt valgustatud   

restoranid ja pilvelõhkujad. Linna kohal kulgeb     

köisraudtee „Argo“, mille pikkus on 2600 meetrit ja 

kõrgus kuni 250 meetrit. Rahulikult kulgeval õhuteel 

oli võimalus uurida Batumit ebatavalise nurga alt.      

Turistina võis seal tunda end oodatud ja turvalisena.    

See linn justkui pani külastajad endasse armuma.  

Olukord, kus 20% riigi territooriumist on Abhaasi ja 

Lõuna-Osseetia näol okupeeritud ning okupeeritud aladel 

paiknevad ka Vene väed, pani meid eestlasi grusiinidele 

kaasa tundma.  Gruusia on end sügavalt sidunud ka   

Hiinaga, praegu käivad massiivsed tunnelite ja teede 

ehitused just Hiina inseneride ja teemeistrite juhtimise 

all. Gruusia valitsus püüab leida oma tee, kuidas hoida ja 

kaitsta oma väärtusi ning vabadust ning liikuda Euroopa 

Liidu liikmesriigi staatusesse.  

Reisi kokkuvõttena peab tõdema, et Gruusia on hästi 

kontrastide rohke maa. Siin on olnud pikk ja keeruline 

ajalugu. See on püha maa, kus on palju vanu ja uhkeid 

unikaalsete maalingutega kindlusi, kloostreid, õigeusu 

kirikuid. Siin on pehme kliima, imeline loodus, vägevad 

mäed ja orud, laiad jõed ja kõrged kosed, rikkalik      

botaanika. Gruusia rahvas on sooja südamega.        

Eestlastesse suhtuvad nad sõbralikult ja külalislahkelt.  

Põlva- ja Võrumaa haridustöötajate seltskond jäi reisiga 

väga rahule ning on valmis oma energiat panustama     

ja rõõmsalt edasi töötama Eesti riigi ja rahva             

haridusmaastikul. 

 

Merili Ermel 

Põlva Kooli õpetaja 

Fotod: Merili Ermel ja 

Daily Tensing 
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3. b klass Tartu Loodusmajas ja Aura veekeskuses 
15. novembril käisid 3.b klassi lapsed Tartu           

Loodusmajas, et teha tutvust eksootilisemate        

lemmikloomadega. Loodusmajas oli palju huvitavat 

vaadata. Palju uudistamist oli basseini ääres, kus    

elasid kilpkonnad. Lapsi üllatas, et kilpkonnad võivad 

elada olenevalt liigist 45 - 80 aastaseks. Uskumatu 

tundus ka see, et need rahumeelsed ja aeglased     

loomad võivad hammustades haiget teha. Kuigi neil ei 

ole hambaid, on nende huuled teravad nagu nuga. 

Kui suundusime õppeklassi, oli tunne nagu läheksime 

läbi džungli, sest rada kulges selliste eksootiliste     

taimede vahel nagu banaanitaim, avokaadopuu,       

kohvi- ja sidrunipuu ning veel paljud teised lõunamai-

sed liigid. 

Õppeklassis tutvusime selliste huvitavate lemmikloomade 

eluoluga nagu tuhatjalgsed, tarakanid, hiidjahumardikad, 

sisiprussakad, viirpapagoid. Lemmikloomatoas said    

lapsed koos giidiga silitada tuvisid ja merisigasid, ning 

toita vöötoravat, tšintšiljasid ja vaadelda veel mitmeid 

vahvaid loomakesi. Elevust tekitas see, kui tuvid lasti 

puurist lendu. 

Täname toredat giidi Aire Orulat vahva retke eest      

loodusmajas! 

Peale õppeprogrammi loodusmajas käisime veel lustimas 

Aura veekeskuses. 

Oli väga huvitav ja meeldejääv reis.  

Eha Kraav 

3.b klassijuhataja 

Tartu Tähetornis, Ahhaa planetaariumis ja Apollo kinos 
4.a, 4.b ja 4.f klass käis Tartu Tähetornis juba õpitud 

teadmisi kinnistamas. Räägiti nii tähtede tekkimisest, 

nende hävimisest ja erinevate tähtede suurusest. 

Võrdlesime ka erinevaid tähtede suuruseid. Selgus, et 

Päike polegi kõige suurem täht meie galaktikas. 

Selleks, et saada paremat ülevaadet Universumist, 

käisime ka Ahhaa keskuse planetaariumis. Päev      

lõppes Apollo keskuses filmi “Will, Will, krokodill”    

vaatamisega.  

Elina Keerpalu 

4.b klassijuhataja 
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Euroopa bioloogiaõpetajad teevad koostööd 

Eesti Bioloogiaõpetajate Ühingu põhikirjas 

seisab muuhulgas, et loodushariduse     

edendamiseks algatatakse ja korraldatakse 

projekte ning osaletakse rahvusvahelises 

koostöös. Juhatuse liige Heli Illipe-Sootaki 

eestvedamisel on käimas Erasmus+ projekt 

„Biology Educators Shaping Tomorrow aka 

BEST“, mille raames said kokku viie riigi - 

Makedoonia, Portugali, Poola, Taani ja     

Eesti - bioloogiaõpetajad. Seekordne       

projektikohtumine toimus Taanis, Jüütimaa 

idaranniku maalilise fjordi ääres paikneva 

Vejle linna Rødkilde Gümnaasiumis. Taani 

õpetajate suurepärasel juhendamisel saime 

osa nii laboritöödest kooli hästivarustatud 

biotehnoloogia- ja DNA-laboris kui ka       

välitegevustest fjordi ääres asuvas         

õuesõppekompleksis ja mere ääres.         

Külalislahked võõrustajad korraldasid ka 

väljasõite - üks viis üle mere Fyni saarel 

asuvasse Middelfarti linnakesse ning 

Hindsgavli loodus- ja hirveparki, teine aga 

Jüütimaa lääneosas laiuvasse Vadehaveti 

rahvusparki.  

Loodus, ükskõik millises maailma paigas,    

on ikka eriline ja imeline. Siiski jäid mulle 

sellelt projektikohtumiselt enim meelde    

just inimesed. Rühmatöö õppematerjali    

loomiseks viis kokku viis erinevat isiksust 

viiest erinevast kultuuriruumist ja minu 

jaoks oli tohutult huvitav ning nauditav    

osaleda protsessis, mille käigus justkui   

iseenesest ja loomulikult valmis täiesti    

kasutatav õppematerjal. Üksinda oleksin ma 

teinud hoopis teistsuguse materjali, aga see, 

mis me koos tegime, meeldib mulle rohkem. 

Meeldib seepärast, et on natuke kõikide mu 

heade rühmakaaslaste nägu. Lõpliku       

hinnangu meie rühmatööle annate teie, 

armsad noored, kellega me loodud         

õppematerjali peatselt katsetama hakkame.  

Ma ei tea, kuidas kõlab inglise keeles 

„aituma“, aga just nõnda tahan ma öelda 

kõigile projektikaaslastele, nii eestvedajatele 

kui kaasasolijatele. 

Urve Lehestik 

bioloogiaõpetaja 

Vadehaveti rahvuspargis  

Middelfartis  

DNA-laboris  
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9 õpilast ja 2 õpetajat osalesid 

14.11 - 18.11.2022  Erasmus+ 

projekti  “Living for tomorrow” kohtumisel Prantsus-

maal Buis-Les-Baronnies koolis. Õpilased pidasid blogi, 

kuhu iga päeva kohta oma muljed ja meenutused kirja 

panid.  

1. päev 

Täna oli meil esimene "koolipäev" Prantsusmaal. Kooli 

jõudes pidime tunni algust ootama õues. Esimese    

tegevusena mängisime tutvumismänge: nt tutvumise 

bingot ning “2 tõde ja 1 vale” mängu. Me külastasime 

tunde ja maitsesime igapäevast prantsuse koolitoitu. 

Söögiks oli kõrvitsa - juustu - brokkoli omlett ja       

kõrval oli tatra sarnane vili. Pärast lõunat läksime   

tutvuma Buis-Les-Baronnies'iga. Tutvusime asulaga 

orienteerumismängu kaudu. Buis oli väga ilus ja puhas 

(ning meenutas meile Tallinna vanalinna). Meile    

meeldisid väga kitsad vahekäigud ja vaade mägedele. 

Olime üpris väsinud pärast pikka jalutuskäiku,        

kuid saime kõik ilusti oma hostidega koju. Paljud käisid 

pärast kooli ka sporti tegemas. Kodudes sõime       

peredega õhtusööki ja veetsime nendega aega.  

2. päev 

Teisipäeval läksime tutvuma küla ja selle lähi-

ümbrusega. Alustasime kooli juurest, kust buss viis 

meid lavendli ja teiste taimeõlide tootmise vabrikusse 

Saulti külas. Meid võttis vastu rõõmsameelne giid,    

kes rääkis, mida ja kuidas vabrikus valmistatakse.  

Saime teada lavendli ja lavendiini erinevusest,        

uurisime näituseid nende kasvatamise kohta ning   

külastasime poodi. Poes müüdi riidest kotikesi        

lavendliga, massaažiõlisid, pesuvahendid ja muud. 

Peale seda nautisime lõunasööki koolis ning läksime 

jalgsi linnakese lähedal tegutseva mesiniku juurde. 

Tema jutustas meile kuidas  mesilastarud toimivad, 

kuidas mesilased käituvad ning mida nad teevad.    

Saime maitsta erinevaid meetüüpe ja valmistasime ise 

mesilasvahast küünlaid. Külastused olid toredad     

ning võõrustajad olid väga meeldivad. Päeva lõpuks 

kõndisime tagasi kooli juurde, kust õpilased läksid  

kodudesse. 

3. päev 

Kolmapäeval, peale kooli jõudmist läksime kõik koos 

asulasse, turu peale. Nii nagu Põlvas, on ka Buis    

kolmapäeviti turg, aga see on seal palju suurem.    

Kohalikud ostavadki enamuse kaupu turult. Nii värsked 

aiaviljad kui ka juustu-, liha- ja kalatooted. Avastasime 

ja saime maitsta kohalikke tooteid: mett, liha, ja    

juustu. Peale seda me tegime jalgsi retke mäele.    

Jalutasime Saint Julien Rock-i. Matkates nägime    

imeilusat Prantsusmaa loodust. 

Mäelt oli imeline vaade üle asula  ja ilus pühaku kuju. 

Alla minekul oli kaks võimalust: kas minna läbi metsa 

või mööda tavalist teed. Enamus õpilastest valis    

metsatee, mis oli ohtlikum, kuid põnevam. 

Kooli tagasi jõudes saime süüa perede valmistatud 

toitu. Toidud olid väga erinevad ja maitsvad. Kohal    

oli ka ajakirjanik ja nii saime isegi kohaliku ajalehe 

veergudele. Samuti olid kohal ja pidasid kõne kooli 

direktor ning vallavanem. Peale söömist läksime osade 

peredega Mount Ventoux-i tippu, kus me mängisime 

lumesōda ja lõbutsesime lihtsalt niisama. Viimasena 

mängisime perega laser tag-i.  

Erasmus + projekti “Living for tomorrow”      
Prantsusmaa kohtumine 
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4. päev 

Sõitsime Buis-Les-Baronnies-ist Vaison-La-Romaine'i 

roomaaegsesse linna ekskursioonile. 

Seal elasid inimesed juba umbes 4000a ekr. Meile 

näidati amfiteatri ning vanaaegsete majade varemeid. 

Roomaaegsed ehitised oli paari aastatuhande        

vanused. 

Külastasime ka muuseumi,  kus vaatasime filmi ning 

tutvusime iidse arhitektuuriga. 

Pärast muuseumi külastust jalutasime parki ja       

pidasime seal piknikut. Piknikuks oli meile kooli poolt 

kaasa antud riisisalat, pakk krõpse, pudel vett ning 

apelsin. Kõhud täis, käisime katedraalis ning kes    

tahtsid, süütasid küünla. 

Pärast ületasime roomaaegse silla, mille kaudu      

läksime otse mäe otsa ühe krahvi lossi. See sild oli 

ainus sild, mis 1992. aasta üleujutustes linnas alles 

jäi. Kuulsa krahvi lossist olid nüüdseks saanud pigem 

varemed, aga sinna minek oli pingutust nõudev, aga 

huvitav. Jalutades lossi poole nägime ka vastasmäe 

otsas musta neitsi kuju. 

Ekskursiooni lõpus jäi meil aega ka veel seigelda   

turistipoodides. Pärast pikka päeva sõitsime tagasi 

perede juurde. 

5. päev 

Reedel oli spordi- ja talendipäev.  

Reedel algas hommik enamuste jaoks sporditunniga, 

kus sai mägironimist ja sulgpalli mängimist harjutada. 

Kes ei teinud sporti, valmistas hommikul koos       

kooli kokkadega lõunasööki, mida hiljem projektist 

osavõtjad nautida said. 

Pärast lõunat toimus kohalikus skatepargis talendis-

how, kus sai 

näha žonglee-

rimist, üksrat-

taga sõitmist, 

tantsimist ja 

laulmist. Selle-

ga meie pro-

jektinädalale 

joon alla  

tõmmatigi. 

 

 

6. päev 

Laupäev oli meie õpirände lisapäev ja hommikut     

alustasime Marsseille hotellis hommikusöögiga. Peale 

seda alustasime ringkäiku Henri Barbusse kooli      

direktoriga, kes veetis meiega terve päeva.  

Marsseille linnas oli palju avastada: alguses jalutasime 

vanalinnas kitsaste tänavate vahel vanasse kloostrisse. 

See oli paar aastat tagasi veel varemetes, kuid nüüd 

kenasti restaureeritud. 

Peale seda suundusime Euroopa ja Vahemere         

tsivilisatsioonide muuseumisse, kus tutvusime        

Vahemeremaade toidu, ajaloo ning kultuuriga.  

Kui muuseum oli läbi käidud, oli täpselt õige aeg    

lõunasöögiks. Kõndisime District'i kaubandus-

keskusesse sööma.  

Kui kõhud olid täis, läksime jala, metroo ning bussiga 

Notre Dame de la Garde katedraali, mis on linna enim 

tuntud sümbol. Kohalikud kutsuvad seda kohta      

otsetõlkes "Heaks Emaks". 

Mäe ning kõrge ehitise tipust oli näha maju, merd,   

mägesid - kõik lummas. Ammutasime kõik selle vaate 

endasse ning suundusime pärast õhtuks ilusti hotelli 

tagasi. 

Tagasisõit koju kulges viperusteta nii nagu koge reis 

tervikuna. Olime väsinud, kui rahul ja õnnelikud     

saadud kogemuse üle. 

 

Blogi pidasid: Liisa Kaljuvee, Manivald Jakobson, 

Liisa Kannik, Liisa Linnus, Miiron Olle, Anti Tohva,   

Rasmus Villako, Laura Plakso ja Karoliina Ulmand. 

Õpilasi assisteerisid õpetajad: Elerin Helde ja Kaire 

Hakk 


