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2.a klass: Kadi Mandel, Romet Paatsi, Heili Meribeth Rau, 
Mirtel Talv, Anti Tohva; 
2.b klass: Tuuli Aksin, Hannes Hallap, Susanna Johanson, 
Tristan Leppik, Liisa Linnus, Katariina Olesk, Kevin Piir,   
Veronika Reedi, Rasmus Villako; 
2.c klass: Simo Gross, Regor Janson, Johanna Oras,     
Maarja Oras; 
2.d klass: Kristofer-Helander Kuldmets, Mia Lees,         
Marit Lõbu, Emili Naruson, Mairo Paabut, Kotred Paide, 
Brigita Pendla, Reno Rošik, Hanna Triin Soekarusk; 
2.e klass: Grete Haavamäe, Aleksandr Jerotski, Annabel 
Kolsar, Janette Kund, Joonas Leis, Triin Neeno, Kristiin Piir-
salu, Jako Rammo, Hanna-Lisete Sellis, Keron Valdonen, 
Raimond Änilane; 
3.a klass: Maribel Gabriela Gondiu, Aron Oberg,            
Alari Põvvat; 
3.b klass: Oliver Jagomäe, Karl Kadak, Merlis Musting, 
Grete-Liis Paidre,Els Rahel Parhomenko, Helen Pundi,      
Anne-Mari Rauba, Anette Vaino, Miia Valvik; 
3.c klass: Elise Marie Int, Inger Kateriine Lang,             
Marie Nigola, Agathe Ojasaar, Merlin Raudkett, Enriko Saan; 
3.d klass: Seleri Haidak, Harriet Jürine, Heti-Liis Maask, 
Saskia Märtson, Eliisa Villako, Karl-Markus Vool; 

väga hea õppeedukuse eest 2016/17 . õa I trimestril järgmisi õpilasi: 

Direktor kiidab! 

4.a klass: Helis Marleen Saare, Henri Suur; 
4.b klass: August Jakobson, Isabella Puusepp, Ines     
Vaikmäe; 
4.c klass: Johan Markus Härmits, Annaliisa Madisson; 
4.e klass: Markos Käis, Rebeka Repp; 
5.a klass: Mona Jõema, Karoliina Kets, Deisi Kruustik, 
Lisbeth Lepp, Merili Nagel; 
5.d klass: Lilian Hindrikson, Sandra Kalling; 
6.a klass: Elisabeth Pehk; 
6.b klass: Karoliina Kannik, Sirelin Petersell; 
6.c klass: Märt Helmoja, Liisi Kõrgemäe, Sten Saar, 
Shahed Alloni; 
6.d klass: Maara Parhomenko, Andero Viljus; 
6.e klass: Märt Lillestik; 
7.a klass: Marken Helena Härmits, Aleksandra Jermohhin, 
Samanta Suitsik, Annette Vijar; 
7.b klass: Tigris Fjodorov; 
7.c klass: Triinu Vijar; 
8.a klass: Katrin Kulberg, Johanna Laanoja; 
8.c klass: Gertrud Oberg; 
8.d klass: Pirja Kindsigo, Kristel Sulamägi, Marielle Suur; 
9.a klass: Lorely Kõrvel; 
9.c klass: Kristin Pintson, Raino Marten Rammo. 

hea õppeedukuse eest 2016/17 . õa I trimestril järgmisi õpilasi: 

5.a klass: Laura Nemvalts, Gerli Saar, Anette Maria 
Soekarusk, Timo Rasmus Tammeorg, Richard Uibo; 
5.b klass: Denry Pisukov, Kristel Udrik; 
5.c klass: Hendrik Bleive, Marten Hinn, Martin Veiko; 
5.d klass: Krete Jaagund, Johanna Kadak, Kertu Noormets, 
Erik Plakso; 
5.e klass: Robert Ainsoo, Mirjam Kolpakov, Oliver Lätt; 
6.a klass: Kaialiisa Kelt, Artur Johannes Prangel, Mia Kristin 
Prozes, Marleen Vasser, Caroly Viljamaa;   
6.b klass: Marie Helena Luude, Indrek Nemvalts, Anna  
Maria Rõõmus, Katleen Schmeiman, Emily Vinne; 
6.c klass: Angela Ivaru, Stenver Lannajärv, Eeva Peršin, 
Daniel Sibul; 
6.d klass: Karmel Juhkason, Janeli Keskküla, Hendrik Kink, 
Jürgen Koosapoeg, Randel Matthias Lepp, Andra Madisson, 
Merit Tigas; 
6.e klass: Katarina Podekrat; 
6.f klass: Jannete Arrak; 
7.a klass: Merily Järveots, Mai Kirsing, Samuel Kolsar, Lauri 
Land, Mihkel Liivago, Mattias Maidla, Mihkel Maspanov, Eneli 
Mattus, Caroly Märtson, Aadi Parhomenko, Ranno Rahasepp, 
Kermo Saksing, Jan Markus Salum, Eliina Katriin Sulaoja, 
Krister Suur, Markus Villako; 
7.b klass: Karolin Kalk, Diana Kool, Jürgen Kruuda, Evely 
Ostrov, Kätlin Vassil; 

7.c klass: Karolin Laanjõe, Ita Lillo, Karoliina Musting, 
Kristiina Ojala; 
7.d klass: Siim Lepp; 
7.e klass: Nele Käo; 
7.f klass: Tanel-Kaimar Ritsmann; 
8.a klass: Taavi Ilves, Johanna Johanson, Joosep        
Keskküla, Mart Kirotar, Kristin Kivioja, Karily Klaus,      
Kristjan Koosapoeg, Kristin Kooskora, Merit Lutsar, Martin 
Erik Maripuu, Kerten Matto, Elisabeth Olesk, Agnes Parik, 
Kristo Pille, Isabel Brigita Rebane, Kristin Semm,         
Hanna Lora Traagel; 
8.b klass: Arabella Aabrams, Getely Moro, Marion Mägi, 
Indra Liz Nemvalts, Anete Saar; 
8.c klass: Evelin Arulepp, Kevin Koosa, Keidy Lõiv, Sandra
-Liis Peterson, Sireli Pruus, Kristiina Reinok, Daniella Kris-
tiina Ronhovde; 
8.d klass: Karmel Kõivutalu, Kaija Laaneväli, Mette-Marit 
Rehemets; 
8.e klass: Ants Johannes Rüütle; 
9.a klass: Robert Birnbaum, Kertrud Kahar, Kris-Ly 
Kannik, Helena Kink, Katariina Kinnunen, Getter Lepp, 
Kairiin Märtson, Sten Naruson, Säde Liis Nelke, Laura 
Noormets, Ruben Pütt, Jaanika Seli, Gendra Vahtra, Karoli 
Villako; 
9.b klass: Fred-Eric Kärblane, Kristi Lodeson, Liis Peddai, 
Karolin Lepiku; 
9.c klass: Karl Kivisild, Olev Paju, Ranar Pügi, Erik Teppo.  

http://www.polvakool.ee
http://www.facebook.com/polvakool
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Põlva Koolide 4. klasside emakeeleolümpiaadil edukalt osalenud õpilasi: 

18. novembril toimus Põlva Kooli 4. klasside õpilastele emakeele kooliolümpiaad. 

I-II kohta jagasid August Jakobson ja Isabella Puusepp, 3.-4. kohta jagasid Emily Ruus ja Kirke Karolin Tark. 

Aitäh kõigile osalejatele ja juhendajatele õpetajatele. 

rahvusvahelisel õpilasfirmade laadal edukalt osalenud õpilasi: 

26. novembril osales Põlva Kooli minifirma Puujuurikas Värskas toimunud 

rahvusvahelisel õpilasfirmade laadal "Üle Piiri Turundus" Laat toimus juba 

kolmandat korda. MF Puujuurikas toodab puidust pastapliiatseid nimega   

Tindijuurikas, kuuselatvadest valmistatakse Pudrujuurikaid ja Nagijuurikaid. 

Huvitavad kaubad ja vahvad nimed! Laat oli firmale edukas. 

MF Puujuurikas tunnistati PARIMAKS MINIFIRMAKS ja firmat esindanud     

Markus Villako valiti 25 osalenud firma liikmete seast PARIMAKS        

MÜÜGIMEHEKS! 

Palju õnne ja edu järgmisel laatadel! 

Markus Villako 

Eesti Koolinoorte mälumängumeistrivõistluste eelvoorus edukalt osalenud õpilasi: 

30. novembril toimus Põlva Kooli aulas (Kesk 25) Eesti koolinoorte XIV mälumängumeistrivõistluste maakondlik 

eelvoor. Eelvooru olid oodatud osalema Põlva maakonna koolide 4-liikmelised võistkonnad. Kohale tulid võistkonnad 

Põlva Koolist, Põlva Gümnaasiumist, Krootuse Põhikoolist ja Räpina Aianduskoolist. Meie koolist osales neli       

võistkonda. Eraldi arvestust peeti keskkooli- ja põhikoolivõistkondadele. 

Pingelise võistluse tulemusena võitis põhikoolide arvestuses    

I koha Põlva Kooli 9.c klassi võistkond koosseisus Ranar Pügi, 

Raino Marten Rammo, Olev Paju ja Kristin Pintson.               

II koha saavutas meie kooli 9.a klassi võistkond koosseisus 

Kairiin Märtson, Laura Noormets, Lorely Kõrvel ja Robert 

Birnbaum. 

Maakonna eelvooru võitjaid oodatakse finaali, mis toimub     

2. aprillil 2017 Viimsi Keskkoolis. 

Palju õnne võitjameeskonna liikmetele ja edu finaalis! 

Põlvamaa koolide inglise keele on-line viktoriinil edukalt osalenud õpilasi: 

22. novembril toimus maakondlik inglise keele on-line viktoriin 8. klassidele. 

Võistlusel osaled 26 võistkonda kümnest maakonna koolist. Meie koolist võttis osa kuus võistkonda. Võistkond 

“Valguskiirus” saavutas 2.-3. koha. Võistkonda kuulusid Mette-Marit Rehemets, Marielle Suur ja Kristel Sulamägi 

(8.d klass). 

Aitäh inglise keele õpetajatele Kaire Hakk, Ülle Sarapik ja Siiri Joosep õpetamise ja juhendamise eest. 
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Viimase kuu jooksul on meie õpilasesindus suutnud korda 

saata palju. Loodan, et kogu koolil on meeles stiilipäev, 

mis muutis ühe koolipäeva värvikaks ja teistsuguseks. 

Valisime välja ka meile saadetud klassipiltide hulgast  

stiilseima. Sel korral osutuks kõige stiilsemaks 5.d klass. 

Täname kogu koolipere osalemise eest! Detsembrikuus 

juba uus stiilipäev! 

Stiilipäevaga ühel päeval toimus ka vanematele             

(5.-9. klasside) õpilastele esimest korda nutimäng 

Kahoot! Nagu ikka igas mängus, said ka Kahootis parimad 

auhinnatud. Rõõm oli näha, et osavõtt oli suur ning      

sellega jätkame kindlasti kooliaasta lõpuni välja! Jälgi   

reklaami! 

Saime novembris kokku ka kõigi kolme koolimaja        

õpilastega. Täname kõiki klasse, kes oma klassivanema 

meiega kohtuma saatsid, saime tänu neile väga palju uut 

infot kooli rõõmude ja murede kohta. Nüüd on meie aeg 

proovida muresid lahendada ning rõõme säilitada. 

Sel kuul jõudsime palju tegeleda ka heategevusega. Koos 

TORE liikmetega said puhtaks muusikaklassi C-116 lauad, 

mis olid varasemalt “kaunistatud” igasuguste lausete ja 

piltidega. Nüüd on lauad puhtad ning loodame, et õpilased 

neid edaspidi ei “kaunista” ning ei häiri sellega teisi õpilasi 

ja õpetajat. 

Samuti käisid ÕE liikmed abis Põlvamaa koolinoorte    

tantsupäeval Põlva KHK-s. 

Suur projekt oli koos kooliperega veel Võru loomade   

varjupaiga toetuseks annetuste kogumine. ÕE ei osanud 

ette näha, et annetusi koguneb nii palju, et need        

autossegi ära ei mahu. Detsembri alguses viib ÕE       

annetused Võrru varjupaika. Täname väga kõiki toetajad 

ja kindlasti on kiisud ja kutsud väga õnnelikud, et neil on 

Põlva Koolis hoolivad sõbrad! 

Ilusat jõuluootuse aega! 

Kristin Pintson 

õpilasesinduse president 

Õpilasesindus on töökal lainel 

 

GLOBE kool 

Põlva Koolile, kui aktiivsele GLOBE programmis 

osalejale, omistati GLOBE sertifikaat.  

Sellist sertifikaati omavaid koole on Eestis     

hetkel 14.  

Praegu viivad igapäevaseid atmosfääri vaatlusi 

läbi 7.a klassi õpilased. 

Veebruaris hakkavad mõõtmistega tegelema   

7.b klassi õpilased. 
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Nua otsast ei tohi leiba süüa, siis kasvab suur ja kuri  

süda. (Risti) 

See on vaid üks paljudest rahvatarkustest, mida Põlva 

Kooli esimeste klasside õpilased ühel novembrikuu päeval 

muuseumiprogrammis „Eesti teraviljad ja leib meie laual“ 

teada said. 

Muuseumi rehetares tutvustati vanu tööriistu ja töid,   

mis seotud leiva jõudmisega lauale. Õpilased said       

rabamispingil viljavihtusid rabada, kootidega vilja peksta, 

tuulamissariga vilja puhastada, uhmris uhmrinuiaga    

tangu teha, käsikiviga teri jahvatada. 

Enne kui lapsed leivatarre suundusid, said nad väljas  

talumehe headele abilistele, hobustele, pai teha.  

Leivategu algas leivatares kätepesuga. Kõigepealt said 

lapsed teadmisi juuretisest, leivateo etappidest ning   

leivaahjust ja leivalabidast. Iga laps sai juba valmistehtud 

leivatainast oma väikese pätsikese vormida. Leiva      

küpsemise ajal said lapsed proovida, kui vaevarikas ja 

aeganõudev töö on käsitsi koorest või valmistamine. 

Kõik saadud teadmised ja oskused võttis kokku õppefilm.  

Lihata võib inimene elada, ei mitte leivata. 

Suure töötegemisega olid lastel kõhud tühjaks läinud. 

Lahke muuseumipere kostitas meid lõunasöögiga, mille 

üheks osaks olid laste enda valmistatud leivapätsid ja 

värske või. 

Kõik klassid said muuseumist kaasa lauamängu „Kuidas 

valmib leib“, „Ahjualuse leivaraamatu“ ja infovoldiku   

leivast. 

Lapsed õppekäigust: 

„Leivategu on väga lahe!” 

„Ma ei teadnudki, et hobusel on selline suu!” 

„Väga äge töö oli käsikiviga jahu jahvatamine ja    

nuiaga uhmris pudruasja tegemine!” 

„Huvitavad olid vanaaja tööriistad ja masinad!” 

„Ka meie võiksime leivalt vabandust paluda, kui meil 

leib maha kukub!” 

„Leiva tegemiseks on vaja tainast, väetist (sõna      

juuretis ei tulnud kohe meelde), rukkijahu ja vett.” 

„Tainast peab siluma ja patsutama ja enne ahju     

panekut tuleb kaitsemärk peale teha, et leivaõnn    

majast ära ei läheks!” 

Täname 1.e lapsevanemat Kerle Kadakut, kes sealse  

muuseumi töötajana meile selle õppekäigu välja pakkus 

ning laste leivategu juhendas.  

 

1.klasside õpetajad 

Esimesed klassid Eesti Põllumajandusmuuseumis 

Kootidega vilja peksmine  

Käsikivi  

Leivapätsi vormimine  

Võitegu 
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Võro keele nädal 
Traditsiooniliselt tähistatakse novembrikuu algul võro  

keele nädalat. Olen 3.a klassile võru keele ja kultuuri   

õpetaja ning valmistasin sel puhul ette temaatilise        

nutitunni kooli tahvelarvutiklassis. Koostasin õpitud     

sõnade ja väljendite ning ajaloolist Võrumaad ja rahva-

kalendrit puudutavate küsimuste peale e-viktoriini.      

Kogemus quizizz.com testide ja viktoriinide koostamises 

on olemas ning varasemalt järgi proovitud. Valik-

vastustega viktoriinis on reaalajas näha võistlejate       

edetabel, mis teeb lahendamise eriti  

põnevaks. Plussiks on ka võimalus     

korduvalt lahendada, et koguda lõpuks 

kõikidele küsimustele õiged vastused. 

Parimad võru keele tundjad 3.a klassist 

selgitas välja siiski 1. voor ja nendeks on 

Mohana Lepp, Maribel Gondiu, Andra 

Niinepuu, Aron Oberg, Alari Põvvat ja 

Karel Kangro. 

Nemad olid ka tublid abilised võru keele 

nädala lõpuürituse läbiviimisel. Õpetaja 

Annika ja Sille soovil koostasime           

1.-2. klassi õpilastele traditsioonilise   

keeleviktoriini. Küsimusi oli erinevate 

eesti ja võru keele sõnade ja väljendite 

ära tundmise kohta, lahendada tuli rist-

sõna ning värvida pilt vastavalt juhistele. 

Võistkondlikult lahendas viktoriini        

1.a klass ja parima tulemuse said Kertu 

Kepp, Grete Kuldmets, Risse Hiller ja 

Karl-Kristen Käärik. 

2.a klass otsustas küsimustele vastata 

paaristööna. Viktroiini võitsid Kadi    

Mandel ja Hendrik Sisask. 

Võru keele ja kultuuri tund pakub      

õpilastele pingevaba vaheldust teistele 

koolitundidele. Tunnis me täidame     

erinevate ülesannetega töölehti, joonis-

tame, meisterdame, mängime. Kõikidel 

õpilastel on ABC Kiräoppuse aabitsad ning Võru      

Instituut on meid varustanud lasteraamatute, heli-

plaatide ja muu tarviliku kirjandusega. Viimases   

tunnis alustasime veebis võrukeelse e-raamatu    

koostamist. 

Hele Aia, klassiõpetaja  

Fotod: Sille Malvik, Hele Aia, Ester Kalder 

7.b klass teeb ajalooõppe raames koostööd Kreeka kooliga 

7.b klass on alates oktoobri algusest 

teinud koostööd samaealiste       

õpilastega Ateenas. Padleti interneti-

keskkonna vahendusel toimuva 

koostöö peamine eesmärk on lisaks 

ajaloo õppimisele ka õpilaste võõr-

keele ja digipädevuste arendamine. 

Esimese sammuna valmistati nii 

Eestis kui ka Kreekas ette slaidi-

kavad oma riikide ja kodukohti    

tutvustava üldinformatsiooniga.  

Hetkel on 7.b klassil käsil "Islami 

tekke ja ajaloo" õppimine ning selle 

teema ettevalmistamine kreeklastele     

vahendamiseks, õpilased Ateenas on 

seevastu koostamas meile ülevaadet 

 "Bütsantsist". 

Jaana Aedmäe 

ajalooõpetaja 
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Loodusteadlik sügis! 
Sel õppeaastal on meie kooli mitmetel klassidel võimalus 

võtta osa KIK-i projekti raames erinevatest loodus-

õppekeskustes korraldatavatest programmidest.         

Alates septembrist kuni novembrini toimus 8 väljasõitu 

keskustesse, kus lapsed said õppetöö kinnistamiseks  

kogeda aktiivõppe raames praktilist tegevust. 

Võrtsjärve Järvemuuseumi programmis „Kalad“ käigus 

saadi ülevaade kalade ehitusest, õpiti tundma erinevaid 

kalu ja praktilise tegevuse käigus määrati liike, tutvuti 

Eesti mageveekalade, kaitsealuste liikide ja tulnuk-

liikidega, prooviti kalastamist ja õpetati ohutust veekogul 

viibimisel.  

Tartu Tähetorni programmis „Päike ja teised tähed“   

avastati, kui palju on maailmaruumis erinevaid tähti ning 

mis on nende sees, milline on ühe tähe elulugu, kas Päike 

on kõige suurem täht ja mis värvi tähti on olemas. 

Tartu Ülikooli Loodusmuuseumi õppeprogrammi „Hülge 

elu Läänemeres“ käigus tutvusid õpilased Läänemere 

elustiku seosega läbi hülge silmade. Lapsed said    

osaleda erinevates tegevustes, vaadata näitemängu ja 

mängida, vaadelda kalu ja mereelustiku eksponaate. 

Jääaja Keskuse õppeprogrammi „Retk lemming 

Lempsiga“ käigus said õpilased tegutseda läbi oma 

kõigi meelte, õppisid tundma vee kolme olekut, said 

teadmisi erinevate ajastute loomadest ja nende     

elupaikadest ning vaadata temaatilist filmi. 

Piusa Külastuskeskuse programm „Tunnetusprogramm 

Piusal“ viidi läbi aktiivtegevuste ja mängude kaudu. 

Lapsed said teadmisi aastaaegade vaheldumisest, 

nahkhiirte elust, liiva erinevate värvitoonide võludest, 

omadustest ja kasutamisvõimalustest. 

Projektis planeeritud tegevused looduskeskustes    

jätkuvad kevadel.  

Ruth Raudsepp 

Projektijuht  

10. novembril käisime 3.klassidega Elistvere   

loomapargis ja Jääaja keskuses. Loomapargis 

nägime närilisi, rebaseid, kitsi, põtra, põhjapõtra,  

ilvest, kirjatuvi, kährikkoera, nirki ja karu. Eriti 

meeldis meile karu, kes tegi meile lumes trikke. 

Sealne karu talveund ei maga. Jääaja keskuses 

õppisime erinevaid ajastuid. Nägime mammuti ja 

tema poja topist. Meile meeldis õppekäik väga. 

Els Rahel Parhomenko 
3.b klass 

1.b ja 1.c klassid Piusa Koobaste Külastus-
keskuses. (Foto Raina Uibo) 

2.b ja 2.c kl TÜ Loodusmuuseumis  

3.b, 3.c ja 3.f kl Jääaja Keskuses  
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Eesti Koolide Teadusteatrite III Festival Viljandis 

 

Külalised Jõgevamaalt 

16. novembril külastasid Jõgevamaa huvi- 

juhid, noorsootöötajad ja muusikaõpetajad meie 

kooli. Kogemusi vahetati direktori, huvijuhi ja    

tugikeskuse esindajatega.  

Eesti Koolide Teadusteatrite III Festivalist Viljandis. 

Selle aasta festival toimus 11. -12. novembril. Meile   

osalejatele (Karily, Keidy, Sandra-Liis ja allakirjutanu), oli 

see unustamatu kogemus.  

Esimesel päeval, kui toimumiskohta Viljandi Gümnaasiu-

misse jõudsime, oli esimene reaktsioon, et see on nii    

äge koht! Registreerisime ennast festivalile ja          

uudistasime koolimaja. 

Festival algas žürii tutvustamisega, kuhu kuulusid      

inimesed AHHAA keskusest ja Eesti Teadusagentuurist. 

Etendusi oli 13, meie esinemisjärjekord oli peale lõunat. 

Meie etendus läks nii hästi, et kõik kohtunikud võtsid  

sõna ja kiitsid! Üldiselt said kõik etendused kohtunike 

käest positiivse tagasiside ja kõiki kiideti. Vaadates teiste 

etendusi, saime palju uusi ideid edaspidiseks. 

Õhtul, kui olime ennast sisse seadnud kenasse hostelisse, 

jalutasime veel ühte kohvikusse, kus toimus tutvumis-

õhtu. Mängisime mänge, saime 

paremini omavahel tuttavaks ja 

leidsime uusi sõpru. 

Enne und hostelis saime veel  

juttu ajada. 

Hommikul oli mõnel raske, mõnel 

kergem ärgata. Hommikusöök oli 

rootsi lauas ja peale seda,       

pakkisime asjad ja sõitsime tagasi 

koolimajja. 

Koolis toimusid huvitavad       

töötoad: „Teater“, „Keemia“, 

„Füüsika“, „AHHAA“. Töötubades 

toimetasime segagruppides ja 

lõpuks anti igale grupile ülesanne 

lavastada lühietendus, kasutades töötubades õpitut. 

Oli tore vaadata, kuidas kõigil oli palju erinevaid   

mõtteid ja tulid välja väikesed vahvad etendused. 

Festival lõppes autasustamise ja ühise tordi-

söömisega. Meie Põlva Kooli Teadusteater märgiti ära, 

kui kõige paremini publikut kaasanud etendus ja    

saime ühe kolmest AHHAA eripreemiast, milleks olid 

AHHAA kinkekaardid, 4D kino kinkekaardid, digi-

pastakad ja kommid.  

Kõikide koolide rühmad said veel festivali sümboolika-

ga kitlid ja katsete tegemiseks vajalikke tarbeid.     

See oli ülimalt meeldiv ja tore kogemus ja kindlasti 

osaleme järgmisel aastal õpetaja Inga Tiivoja        

juhendamisel uuesti. 

Kristin Kooskora 
8.a klassi õpilane 

Sandra-Liis Peterson, Kristin Kooskora, Keidy Lõiv, Karily Klaus  
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Lahe koolipäev! 
Põlva Kooli õpilastel oli suurepärane  

võimalus osaleda 17. novembril noorte-

konverentsil Lahe Koolipäev 2016, mille 

alateemaks sel aastal oli “Kuidas võtta 

vastutust?”. Meie koolist osalesid: Isabel 

Brigita Rebane, Liis Peddai, Karol-Ari 

Krimses, Kris-Ly Kannik, Kristin Käo, 

Merit Lutsar, Kristin Pintson, Hanna 

Renata Kottise ja huvijuht Annika Ladva. 

Taaskord olid kohal suurepärased     

esinejad, asjalikud aruteluteemad ja 

põnev programm. 

Meie ette lavale astusid muusikud,   

näitlejad, sportlased, teadlased, ette-

võtjad ja teised spetsialistid, kes kõik 

jagasid meiega oma kogemusi ja tehtud 

tegusid. 

Nende seas Eesti Rahvusringhäälingu 

nõukogu esimees Agu Uudelepp,      

investor Jaak Roosaare, näitleja Märt 

Avandi, räppar Henry Kõrvits ehk 

Genka, astroloog Igor Mang,      

doktorikraadiga maailmarändur 

Maarika Traat, tohter Riina Raudsik, 

sõudjad Allar Raja ja Kaspar     

Taimsoo. 

Samuti oli konverentsi üheks osaks 

Hea eeskuju konkurss, kuhu oli   

esitatud tublisid ja tegusaid noori üle 

Eesti. 

Kokkuvõtvalt oli kaasahaarav ja  

atraktiivne konverents koos 1300 

särava noorega saalis. 

Oli tõeliselt motiveeriv ja täis      

inspiratsiooni lahe koolipäev! 

Aitäh, Põlva Koolile ja Põlva Avatud 

Noortekeskusele, kes õpilaste      

osalemist toetasid. 

Pereõhtu 
18. novembri õhtul särasid Lina tänava koolimaja       

mõnedes klassiruumides tuled. 3.a klassi õpilased ootasid 

külla oma pereliikmeid. 

Ühe klassiruumi seinal kõrgus uhke kärbseseen. Õpilased 

esitasid seal dramatiseeringu „Seene varjus“. Oli        

esinemisärevust ja eneseületust. Kõik andsid endast    

parima ning etendus oli tore. 

Siis kutsusid lapsed oma pere ühisesse tantsuringi. 

Seejärel mindi üheskoos oma klassi. Eelnevalt olid       

õpilased vanemate jaoks nuputamisülesanded koostanud. 

Lõpetuseks meisterdati paberi ja nööbi abil topsimängu  

vahendid, millega oleks tore kodus õhtul mängida. 

Üheskoos leiti, et selliseid kokkusaamisi võiks edaspidigi 

teha. 

 

 

Ester Kalder 

3.a klassi õpetaja 
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Võõrkeelte nädal 
Põlva Kooli esimene võõrkeelte nädal 

toimus 14.-18. novembrini. Viktoriinist 

„Võõrkeelte tundja“ võtsid osa               

7.-9.klasside õpilased. Vastus tuli leida 

20 küsimusele, mis ei puudutanud mitte 

ainult koolis õpitavat kolme võõrkeelt, 

vaid küsimusi jagus ka soome, ladina jt  

keelte kohta. Selgitasime iga klassi     

parima või parimad, kui võrdsete      

punktidega oli mitu õpilast. Kõige rohkem 

punkte kogus 8.d klassi õpilane Marielle 

Suur, temast jäi vaid  ühe punktiga maha Raino Marten 

Rammo 9.c klassist. Inglise keele õpetaja tunnustas oma 

tunnis uue nädala alguses tublimaid diplomi ja šokolaadi-

medaliga. Suur tänu kõigile osalejatele! 

Neljapäeval toimus veebiviktoriin kolmes koolihoones, 

mis oli mõeldud 3.kl õpilastele. Haridustehnoloogi või 

inglise keele õpetaja juhendamisel kasutati oma nuti-

seadet ja ega viperusedki jäänud tulemata, kellel sai aku 

tühjaks, kellel kadus Wifi ja tekkis katkestus. Sel korral 

olid kiireimad: Aron Oberg 3.a kl, Helen Pundi, Anne-Mari 

Rauba ja Elise Haukka 3.b kl, Inger-Kristiine Lang ja     

Helle-Mai Ojamaa 3.c kl, Stella Kevvai ja Janeli Sallok   

3.d kl ning Rommel Kisla 3e+f klassist. Kiireimad said 

tänuks diplomi ja pisikese šokolaadi. 

Reedel mängisid 6. klasside õpilased inglise keeles 

Kahoot-mängu Põlva kohta. Mängijad pidid            

tunnistama sel korral 6.d klassi tüdrukute Karmel 

Juhkasoni ja Andra Madissoni paremust. 

Teisipäevale planeeritud maakondlik inglise keele 

online-viktoriin teemal “The USA”, mis oli mõeldud    

8. klassidele, lükkus nädala võrra edasi ja toimus    

22. novembril. Põlva Koolist osales 6 kolmeliikmelist 

võistkonda. Võitjaks tuli sel korral Räpina võistkond, 

aga teine ja kolmas koht läksid jagamisele Põlva 

“Valguskiiruse” ja Värska ”Teepidu” vahel. Põlva Kooli 

edukas tiimis otsisid küsimustele vastuseid 8.d klassi 

neiud Mette-Marit Rehemets , Marielle Suur ja Kristel 

Sulamägi, kes õpivad inglise keelt õpetaja Kaire Hakki 

käe all. Kokku osales kümme kooli 26 võistkonnaga. 

Palju õnne tublidele õpilastele ja nende õpetajale! 

Koolihoonetes on koridoride seinad ehitud plakatitega: 

DEUTSCH, ENGLISH või РУССКИЙ, vastavalt sellele 

kuidas klass otsustas. 9. klasside õpilased tegid    

koostöös aineõpetajatega seinalehe vene kuulsustest. 

Siinkohal suur tänu kõigile 4.-9. klassidele, kes     

osalesid. 

Koostegemise rõõm on suur rõõm! 

Võõrkeelte aineühendus  

6f ja 7f plakat 
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Kodanikunädal 
21.-25. novembril tähistati Põlva Koolis kodanikunädalat. Mida tehti, sellest annab aimu järgnev pildivalik. 

Kodanikunädala raames jäädvustasid klassid fotosid 
klassi heategudest ning valmistasid nendest toredad 
fotokollaažid „Klassi heategu“.  
Fotol 7.c klass, kes saatsid sõjapõgenikele abipakke. 

5. klasside õpilastel käis külas veebikonstaabel 
Maarja Punak, kes rääkis õpilastele nende  
õigustest ja kohustustest.  

7. klasside esindused mängisid kodanikunädala raames põnevat ja õpetlikku lauamängu „Väärtuste        
avastajad“. Poolteist tundi möödus lennates ning avastades. Vastuse said nii mitmedki küsimused, nagu 
näiteks „Mida ma elus oluliseks pean?“ või „Millised kodanikud me tulevikus oleme?“. 

9. klassid külastasid kodanikupäeva eel 
aga Riigikogu, kus neid võttis vahetult 
võimuvahetuse järel vastu Monika Haukanõmm Vabaerakonnast ning õpilasi käis tervitamas ka Põlvamaalt pärit 
riigikogu liiga Tarmo Tamm Keskerakonnast. Eesti Vabariigi võimukeskuse külastamine oli tänu võõrustajatele ja 
Riigikogu giidile väga hariv. Loomulikult külastati Riigikogus ekskursiooni raames ka istungisaali ja ekskursioon  
lõppes Valges saalis, kus 1920. aastal võeti vastu Eesti Vabariigi esimene põhiseadus. Lisaks pakkus Pika Hermanni 

torni ronimine osalistele hoolimata hilissügisesest hallist ja ulguvast ilmast meeldejäävaid elamusi. Pikk Hermann 
on meie riigi iseseisvuse tähtsamaid sümboleid, torni tippu heisatakse iga päev päiksetõusul Eesti riigilipp. 

Lisaks kohtus nädala raamas Põlva Kooli õpilasesindus kooli kõigi klasside            
esindustega, et tutvustada oma tööd ja eesmärke ja kaasata vahetult õpilaskonda 
ÕE tegemistesse. 
6. klasside õpilastele toimus Kahoot rakenduse abil viktoriin ühiskonnaõpetuse   
teemadel ning 8. klassid vaatasid dokumentaalfilmi. 
Kodanikunädala korraldajad tänavad kõiki, kes tegevustest osa võtsid, tegevusi          

 vedada aitasid või lihtsalt meiega kaasa mõtlesid!  

Jaana Aedmäe 
Grete Kärmas 

ajalooõpetajad 
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Matemaatikalaager 
25.-26. novembril toimus Vastse-kuuste  

Koolis Põlvamaa ja Võrumaa noorte 

16. Matemaatikalaager. Laagri sihtrühmaks 

on matemaatikahuvilised 7.-9.klass õpilased 

ning laagri eesmärgiks on anda lisateadmisi 

matemaatika erinevatest valdkondadest ning 

valmistada õpilasi ette olümpiaadiks. Sel  

aastal osales Põlva Koolist kolm õpilast: 

Rainer Vana (7.d klass), Evely Ostrov (7.b 

klass) ja Mailee Põld (7.b klass). Õpilastega 

olid kaasas õpetajad Kristi Kurg ja Annika 

Muuga. Laagris oli mitmeid töötubasid, kus 

sai lahendada erinevaid nuputamisülesandeid, 

voltida, koostada dünaamilisi jooniseid 

GeoGebras ning orienteeruda matemaatika 

kaasabil. Töötubasid aitasid läbi viia Tartu 

Ülikooli Teaduskoolist Raili Vilt ja Kairi Nurk ning         

Põlvamaa matemaatikaõpetajad Kätlin Neimann, Annika 

Muuga, Kristi Kurg, Marika Veiko ja Malle Mägi. Lisaks 

töötubadele käis õpetaja Inga Tiivoja juhendamisel toime-

tav Põlva Kooli Teadusteater, mille liikmed Karily Klaus, 

Keidy Lõiv, Sandra-Liis Peterson ja Kristin Käo etendasid 

keemiakatsest põneva loo. Lisaks toimus põnev Kaitseliidu 

poolt korraldatud miinivälja läbimine ning teisel päeval 

oksjon töötubades saadud laagri rahade – sigmade eest. 

Õpilastele laager väga meeldis ning enamus lubas      

järgmisel aastal kindlasti tagasi tulla, kes põneva oksjoni, 

kes uute teadmiste, kes seltskonna pärast. Lisaks        

õpilastele meeldis laager ka esimest korda õpilastega 

laagris olnud õpetajatele, kes kindlasti ka järgmistel     

aastatel laagrisse õpilastega saatma läheksid. 

Kohtumiseni XVII laagris taaskord Võrumaal! 

Laagris osalenud õpilased ja õpetajad. 
Foto autor Indrek Illus 

Annika Muuga 

matemaatikaõpetaja 

Rakett 69 
Kolmapäeva l 

7. novembril 

istusid seitse 

teadushuvilist 

noort (Kairiin 

Märtson, Karoli Villako, Robert Birnbaum, Ranar Pügi, 

Raino Marten Rammo, Markus Villako ja Mihkel Liivago) 

bussi peale, et sõita Tartusse Rakett 69 saate salvestu-

sele ,mis toimus AHHAA keskuses. 

Ahhas võttis meid vastu Ahhaa keskuse juhatuse        

esimees Andre Juur ja Rakett 69 saate kohtunik Mart 

Noorma. 

Mart Noormaga saime põgusa ülevaate Ahhaa keskusest, 

kuhu varem pole meie pilgud sattunud nt Ahhaa kelder, 

kus filmiti intervjuusid. Seal saime jälgida ka intervjuu 

andmist ja loomulikult jagati meilegi häid nippe, kuidas 

 anda tabav intervjuu. 

Saate salvestus toimus Ahhaa keskuse rändnäituste 

saalis. Saate valmistamine nõuab palju tegijaid, ühe 

saate lindile võtmiseks oli kohapeal väga palju inimesi. 

Võttemeeskond selgitas meile oma töö ülesandeid ja 

näitas tehnikat. Sealsed kaamerad olid välismaalt ja 

väga kallid. 

Võttepäevad on neil väga pikad. Ühe saate pikkuseks 

on telekas umbes 30 minutit, kuid ühe saate filmimine 

kestab umbes 6 tundi ja päevas filmitakse 2 saadet. 

Kahe ülesande vahepeal saime rääkida ka teiste saate 

kohtunikega Aivar Vaigu ja Riin Tammega, kes rääkisid 

meile, millega nad täpselt tegelevad. 

See saade, mida vaatasime, läheb eetrisse veebruari 

keskpaigas. 

Päev oli väga tore ja hariv. Täname õpetaja Jaak Keppi 

väljasõidu organiseerimise eest. 
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       tähestik 

T – TRADITSIOONID 

On saanud traditsiooniks, et uute TOREkatega tehakse pilt auto-

portreedega. Kusjuures autoportreede joonistamisel kasutavad 

TOREkad tavapäratuid võtteid. Traditsioone on sel aastal       

tekkimas hoogsalt juurde.  

O – ON TORE, KUI KOOLIS ON TORE ja         

ÕPILASESINDUS 

Sest koos suudame rohkem ja tulevad paremad mõtted. C-116 

laua-plaatide korrastamine ja koolitus olid suurepäraseks koos-

tööharjutuseks. Kindlasti jätkame heade tegude ja enese-

täiendusega. 

 
Veronika Grigorjev 

TORE juhendaja 

29. novembril toimus esimene ühiskoolitus 

T.O.R.E ja õpilasesinduse liikmetele.  

Meelemürkide teemalise koolituse viisid läbi 

Põlva Maavalitsusest terviseedenduse     

peaspetsialist Kaire Zopp ja lastehoole-

kande peaspetsialist Monika Riba.  

Õpilaste ühine eesmärk on tõsta enda   

teadlikkust erinevates valdkondades, seega 

jätkataks koolitustega õppeaasta lõpuni. 

Järgmise koolituse teema on juba kokku 

lepitud ja see on planeeritud jaanuari     

algusesse. 

            ja ÕE koolitus 

R – RINGITUNNID 

Tänaseks on meil toimunud 8 ringitundi. Lisaks tutvumis-

mängudele  oleme selgeks saanud, kes on TOREkas ja miks on 

TORE sümboliks just elevant. Oleme jõudnud alustada ka tõsiste 

teemadega – rääkinud sellest, kui erinevad on inimesed ja nende 

väärtushinnangud. Kindlasti on tähtis roll TORE tegevuses    

koostöökokkulepetel – ka need on meil nüüd olemas ja püüame 

nendest kinni pidada. 

E – ELEVANT ANNAB TEADA 

TOREkad said endale teadetetahvli, kuhu aeg-ajalt väga oluline 

ja kiireloomuline info hakkab ilmuma. TOREkad on tänulikud,  

kui nööpnõelad sellel tahvlil jääksid kohta, kus need on       

kinnitatud! 

 

Autoportree 2016: joonistatud pealael  
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               ja ÕE esimene ühine heategu pildis ehk  

kuidas C-116 lauaplaadid said uue elu 

Viimane appikarje: 
 „Mulle ei meeldi, kui laua peale kirjutatakse!“ 

Kõigepealt läks laua-
plaatide lahtikruvimiseks  

Vajasime juhendamist. Aitäh Volli!         

Ja Martin aitas ka! 

Siis lihvisime… Veel lihvisime… 

Ka käsitsi lihvisime 

Õnneks oli lakkimine juba kergem.       

Ja tolmuvabam . 

Rõõm oli tööd teha! 

Veelgi suurem rõõm oli tehtud tööst.  
Saimegi hakkama! 

Ruumis C-116 saab nüüd       

keskenduda õppimisele! 

Soovime, et neid lauaplaate mitte 

keegi enam ei sodiks. 

Meie hoolime, hooli ka Sina! 

 


