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2.a klass: Karl-Markus Adusoo, Gregor Gondiu, Liisa     
Kaljuvee, Martin Kähr, Mathias Lihtmaa, Elisabeth Sibul, 
Isabel Amelii Valli; 

2.b klass: Nele Marii Lihtsa, Lev Liubchenko, Kristofer 
Mandel, Katriin Pikk, Deivid Pisukov, Lorete-Liis Puusepp, 

Karolin Rosenberg; 

2.c klass: Liisa Avikson, Kirke Jaakmees, Gertrud     
Kolsar, Mari-Elle Kont, Emma Liblik, Ott Nuuma, Henri Riba, 
Heili Parts, Andreas Suvi; 

2.d klass: Birgit Birnbaum, Daniel Haabma, Hannes 
Sander Jaanus, Robin Kahre, Lagle Kenk, Gregor Daniel 
Kiudorv, Karl Kintsiraud, Kris Marten Külv, Eleanor Lutsar, 
Martin Mäeots, Kertu Lilian Oper, Mari Merili Pilliroog, Mirelli 
Reino, Johanna Vassiljev;  

2.e klass: Eliis Hallika, Oliver Järvela, Silver Järvela, 
Maria Kahar, Sten Rasmus Mark, Markel Nemvalts, Marten 
Raud, Elis - Britta Soekarusk, Grete Liis Traagel, Mia      
Tuuling, Romet Vool;  

3.a klass: Maia Helmoja, Kertu Kepp, Grete Kuldmets, 
Devon Kuur, Lissandra Rammo, Luiza Zlatin;  

3.b klass: Anton Jermohhin, Carolin Käo, Kirke Lepp, 
Jete-Ly Maask, Keili Maran, Luisa Nõmmik, Mihkel Padar,   
Liis Marii Vaher;  

3.c klass: Kadi-Liis Juhkam, Maris Vijand, Laura Lanno,   
Elis Heitur, Samuel Linnus, Gabriel Haabma;  

3.d klass: Raigo Kaar, Aveelia Kommer, Enriko Lutsar, 
Karoliine Mustimets, Ly Anette Musting, Dolores Pihlak, Berit 
Vasser;  

3.e klass: Ode-Eliisabet Elias, Tim-Samuel Hõbemägi,   
Laura Ilves, Johanna Ootsing, Ronja Pastak; 

 Avaldatud kiitust väga hea õppimise eest I trimestril kooli kiituskirjaga: 

Direktor kiidab! 

4.a klass: Anti Tohva, Kadi Mandel; 

4.b klass: Tuuli Aksin,Hannes Hallap,Tristan Leppik, 
Liisa Linnus;  

4.c klass: Simo Gross, Mihkel Haidak, Johanna Oras, 
Maarja Oras;  

4.d klass: Marit Lõbu, Mairo Paabut, Kotred Paide, 
Brigita Pendla, Hanna Triin Soekarusk;  

4.e klass: Grete Haavamäe, Hele Jakobson, Annabel 
Kolsar, Kristiin Piirsalu, Jako Rammo, Raimond Änilane; 

4.g klass: Heili Meribeth Rau;  

5.a klass: Alari Maidla;  

5.b klass: Els Rahel Parhomenko, Merlis Musting;  

5.c klass: Elise Marie Int, Inger Kateriine Lang;  

5.d klass: Seleri Haidak, Heti-Liis Maask, Eliisa Villako;  

6.a klass: Henri Suur;  

6.c klass: Karl-Rasmus Suvi, Kirke Karolin Tark;  

6.d klass: Rebeka Repp, Isadora-janett Turba;  

7.a klass: Lilian Hindrikson, Mona Jõema, Karoliina 
Kets, Anette Maria Soekarusk, 

Deisi Kruustik;  

7.b klass: Sandra Kalling;  

8.a klass: Karolin Kannik, Stenver Lannajärv, Maara 
Parhamenko, Sirelin Petersell, Caroly Viljamaa;  

8.c klass: Karmel Juhkason, Janeli Keskküla, Eeva 
Peršin;  

9.a klass: Aleksandra Jermohhin, Samanta Suitsik, 
Annette Vijar;  

9.b klass: Tigris Fjodorov. 

 Avaldatud kiitust hea õppimise eest I trimestril kooli kiituskirjaga: 

7.a klass: Krete Jaagund, Lisbeth Lepp, Merili Nagel, 
Kertu Noormets, Krissandra Rammo, Martin Veiko, Joanna 
Meriina Sulaoja; 

8.a klass: Märt Helmoja, Märt Lillestik, Indrek      
Nemvalts, Elisabeth Pehk, Artur-Johannes Prangel, Anna 
Maria Rõõmus, Merit Tigas;  

8.c klass: Getter Miida Kask, Kaialiisa Kelt, Andra 
Madisson, Marleen Vasser; 

9.a klass: Marken Helena Härmits, Mai Kirsing, Eneli 
Mattus, Caroly Märtson, Aadi Parhomenko, Krister Suur; 

9.c klass: Triinu Vijar, Karoliina Musting. 

 Avaldatud kiitust hea õppimise eest I trimestril: 

2.a klass: Geiri Hallikas, Rebecca Helbre, Manivald 
Jakobson, Keete-Keteli Latik, Karl Marten Ojaste, Richard 
Orti, Oliver Pärna, Jüri Saan, Sandra Soo; 

2.b klass: Pärtel Gross, Brigitta Miia Hindov, Lisette 
Jallai, Anett Klade, Ott-Oskar Kütt, Siim Kunnar Laar, Stella 
Lang, Rebekka Lillemäe, Markus Lõhmus, Lisette Mõtsar, 
Caroly Mölder, Nele-Liis Oimet, Carl Matthias Paulson,      
Elisabet Podekrat, Rasmus Eric Rose; 

2.c klass: Helena Hakk, Riivo Jermotšenko, Vanessa 
Järv, Kendra Kallastu, Laura Kosk, Veronika Krantsiveer,   
Jan Rasmus Käis, Mattias Limbak, Oliver Ojavere,        
Andry Simmul, Kairi Tobreluts; 

2.d klass: Helena Herzmann, Anna Leppmets, Kaisa 
Noormets, Hanna-Liisa Paidre, Lauren Polli, Hannes       
Sammalkivi; 

2.e klass: Kristen Eesmaa, Ove-August Elias, Kristin 
Kanarik, Mia Konks, Niklas Kuzemko, Lotte-Lisandra Kübe, 
Ronja Mikson, Anette-Riin Paidra, Kristofer Rešetov,    
Frank Samulin, Mette Marit Siilmand, Kenor Sillaste; 

3.a klass: Risse Hiller, Romet Kontkar, Riko Kuhi, 
Grete Ly Kurvits, Karel Markus Kähr, Lauri Liider, Karl  
Markus Mets, Jasmin Pärnaste, Reimo Repp, Lenna     
Saarniit, Mariliis Sabre, Kristella Sikamägi, Kriselle Soitu; 

3.b klass: Maris Haidak, Renno Henno, Karel Kets, 
Heleriin Kink, Rico Kipper, Merilin Laanjõe, Kevin Segasaar, 
Ruudi Tobreluts; 

3.c klass: Janeli Jaagund, Sten Kink, Moona Kämbre, 
Karel Mattias Kösler, Aveli Loeg, Kristelle Mangelsoo,    
Rasmus Mikson, Karlis Rehemets, Maarja Sirendi, Andra 
Toots; 
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Leht 2 

 etluskonkursil „ Tahan Sulle öelda…“ edukalt osalenud õpilasi: 

17.11.2018 toimus Põlva Koolis 18. vabariiklik etluskonkurss „Tahan Sulle öelda…“ 

Konkursil osales 41 etlejat 12 koolist. Arvestust peeti kolmes vanuseastmes – noorem vanuseaste (4.-6. klassid), 
keskmine vanuseaste (7.-9. klassid) ja vanem vanuseaste (10.-12. klassid). Põlvamaad esindasid viis kooli. Meie 
koolist osales 9 õpilast, nendest tunnistati parimateks: 

Noorem vanuseaste (4.-6. klass): 

I koht  Marcus Adamson (6.b) 

II koht  Helle-Mai Ojamaa (5.c) 

Eripreemia omaloomingu eest pälvis Annaliisa Madisson (6.c)  

Eripreemia  proosapala esitluse eest pälvis Alari Maidla (5.a)  

Keskmine vanuseaste (7.-9. klass): 

I koht  Kaspar Karolin (7.b) 

Kiitus kõigile osalejatele ja suur tänu õpetajatele Viive Rätsep, Imbi Vent, Maia Punak, Maarika Asi-Lang, Ülle Rull 
ja Lea Parder. Aitäh etluskonkursi „Tahan Sulle öelda…“ eestvedajale ja projektijuhile Anne Ojaste! 

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

06.11.,07.11., 08.11. ja 09.11.2018 toimus emakeele kooliolümpiaad 4.–9. klassidele. Kokku osales 86 õpilast. 

Tulemused klasside arvestuses: 

3.d klass: Martin Belov, Anete Freiberg, Markkus 
Meelis Kokkmaa, Maarjaliis Käo, Mariliis Käo, Miikael     
Markus Laine, Trevor Leesalu, Eerik Lutsar, Karolin Möller, 
Silver Oja, Tessa Priimäe, Keili-Riin Sillaste, Eke Varusk, 
Nemo-Rait Viira; 

3.e klass: Henri Haabma, Liisa Kannik, Lovisa-Maria 
Koit, Õnne Eliise Laar, Laura Lepistu, Valter Reinhold, Laura 
Meribel Tummeltau, Terle Varend, Ken-Marten Viru, Anna 
Taisi Võrno; 

3.f klass: Egrit Urb; 

4.a klass: Tanel Laaneväli, Romet Paatsi, Reno Robin 
Rehemets, Robi Sermand, Mirtel Talv, Anete Tint; 

4.b klass: Marek Anton Jaanus, Susanna Johanson, 
Mia Kurg, Sirelin Käo, Sten Marten Külv, Eliise Leppik,    
Karola Ojasaar, Katariina Olesk, Kevin Piir, Ron Jakob 
Pruss, Veronika Reedi, Rasmus Villako, Ranet Viru; 

4.c klass: Karl-Kristofer Hirmo, Regor Janson, Christelle 
Juks, Martti Pavlov, Sander Raud, Risto Raudsepp, Liisbet 
Rinne, Kerdo Roodes, Jete-Lii Sidorov; 

4.d klass: Kermo Kuklase, Kristofer-Helander Kuldmets, 
Lisete Laine, Mia Lees, Emili Naruson, Martin Pukson,     
Birgit Rešetov, Reno Rošik, Airon Saarna, Hardi Soidla, 
Petra Viilop, Rainet Vool; 

4.e klass: Enrico Allas, Aleksandr Jerotski, Elise Kork, 
Janette Kund, Joonas Leis, Andri Luts, Eliisabet Lõiv,      
Triin Neeno, Sander Oinus, Kristofer Pundonen,             
Hanna-Lisete Sellis, Keron Valdonen; 

4.f klass: Kertlin Veldermann; 

5.a klass: Romer Bostan, Maribel Gabriela Gondiu, 
Andra Niinepuu, Aron Oberg; 

5.b klass: Oliver Jagomäe, Karl Kadak, Getter       
Lepland, Grete-Liis Paidre, Helen Pundi, Anne-Mari Rauba, 
Anette Vaino, Miia Valvik;  

5.c klass: Kristel Juhkason, Gertrud Jänes,             
Marko Järveots, Egert Land, Laura Helena Lillmann,    
Agathe Ojasaar, Laura Plakso, Merlin Raudkett, Kennert 
Rebane, Enriko Saan, Sten-Marten Sõrmus,                  
Laura-Liis Vakk, Gerda Vares, Kristina Verev; 

5.d klass: Indrek Hiieste, Stella Kevvai,               
Robin Kiudorv, Anelle Kukk, Saskia Märtson, Eliise-Lisete 
Palm, Janeli Sallok, Samuel Sonberg, Laura-Marleen 
Zopp, Regor-Marten Tobonik, Kertu Vija, Kertu Viljamaa, 
Karl-Markus Vool; 

5.e klass: Sandra Kruuskand;  

6.a klass: Ardi Hindrikson, Kaisa I lves, Gedlin     
Jaanus, Kadri Kamja, Kristel Kanarik, Luiisa Marleen 
Lepp, Regon Raadik, Helis Marleen Saare; 

6.b klass: Marcus Adamson, Heti-Helena Hindrikson, 
August Jakobson, Holger Jänes, Mihkel Linnus, Kirke    
Lukki-Lukin, Lizette Prantsen, Isabella Puusepp, Linette 
Risttee, Ines Vaikmäe;  

6.c klass: Johan Markus Härmits, Marion Jõema, 
Liis Keerberg, Renate Krantsiveer, Anni Mari Luik,        
Annaliisa Madisson, Eliis Sillaste;  

6.d klass: Rico Kontkar, Markos Käis, Egon Jakko 
Sing;  

6.e klass: Nele-Liis Viira;  

7.a klass: Reti Aleste, Hendrik Bleive, Marten Hinn, 
Alar Mattus, Laura Nemvalts, Reno Ostra, Maris Pikk, 
Kristjan Pundonen, Gerli Saar;  

7.b klass: Romet Kaar, Kaspar Karolin, Terje Laane, 
Oliver Lätt, Denry Pisukov;  

7.c klass: Marleen Lina, Erik P lakso;  

8.a klass: Kauri Kindsigo, Liisi Kõrgemäe,            
Leo-Martin Pala, Katarina Podekrat, Sten Saar, Sireli   
Salum;  

8.b klass: Rasmus Mathias Mõttus, Daniel Sibul;  

8.c klass: Berit Hindov, Karmen Klaus, Daniel      
Pisarenko;  

9.a klass: Samuel Kolsar, Mattias Maidla, Mihkel 
Maspanov, Markus Niitov, Sven Pavlov, Ranno Rahasepp, 
Kermo Saksing, Jan Markus Salum, Eliina Katriin Sulaoja, 
Markus Villako;  

9.b klass: Sandra Haidak, Karolin Kalk, Diana Kool, 
Jürgen Kruuda, Evely Ostrov, Kätlin Vassil; 

9.c klass: Hanno Käärik.  

4. klassid: 

1. Tristan Leppik 

2. Johanna Oras 

3. Annabel Kolsar 

4. Liisa Linnus 

5.-6. Maarja Oras 

5.-6. Katariina Olesk  

5. klassid: 

1. Inger Kateriine Lang 

2. Helen Pundi 

3. Els Rahel Parhomenko 

4. Elise Marie Int 

5.-6. Alari Maidla 

5.-6. Saski Märtson  

6. klassid: 

1. August Jakobson 

2. Kirke Karolin Tark 

3. Annaliisa Madisson 

4. Helis Marleen Saare 

5. Ines Vaikmäe 

6. Nele-Liis Viira  



Leht 3 

 kiirmale meistrivõistlustel edukalt osalenud õpilasi: 

18.11.2018 osales Põlva Kooli malering Raplamaal Kuimetsa spordihoones peetud EMSL JÕUD meistrivõistlustel 
kiirmales – EV 100 sarjas. Tublid osalejad Põlva Koolist olid: 

U – 10 
Regor-Marten Tobonik (5.d) 4,0 p 
Lev Liubchenko (2.b) 3,5p 
Simo Hendrik Sisask (4.a) 3,0p 
Enriko Lutsar (3.d) 3,0p 
Martin Belov (3.d) 3,0p 

U – 14 
Karl-Markus Vool (5.d) 2,0p 

Kiitus osalejatele ja aitäh maleringi juhendaja Viktor Kass! 

 ühiskonnaõpetuse kooliolümpiaadil edukalt osalenud õpilasi: 

26.–30.11.2018 toimus ühiskonnaõpetuse olümpiaadi koolivoor 6. ja 9.klassidele. Olümpiaadil osales 84 6. klasside 
ja 30 9.klasside õpilast. Vastata tuli elektroonselt 23 küsimusele.  

6. klasside arvestuses: 

I koht – Kheti Ae Laine (6.a), Henri Suur (6.a), Karl-Rasmus Suvi (6.c), Kirke Karolin Tark (6.c) 

II koht – Kaisa Ilves (6.a), Luisa Marleen Lepp (6.a), Eliise Pesor (6.a) , Heti Helena Hindrikson (6.b), Annaliisa 
Madisson (6.c), Samuel Hakk (6.c), Henry Leek (6.c) 

III koht – Katrin Orro (6.a), Renate Krantsiveer (6.c), Eliis Sillaste (6.c), Karlis Kivest (6.c), Rebekka Repp (6.d), 
Egon Jakko Sing (6.d), Karlis Kalk (6.d), Markos Käis (6.d) 

9. klasside arvestuses: 

I koht – Samanta Suitsik (9.a) 

II koht – Sven Pavlov (9.a), Caroly Märtson (9.a), Markus Villako (9.a), Kätlin Vassil (9.b), Jürgen Kruuda (9.b), 
Karoliina Musting (9.c), Ita Lillo (9.c), Lisette Johanson (9.d) 

III koht – Mattias Maidla (9.a), Kristiina Ojala (9.c), Karolin Laanjõe (9.c) 

Kiitus osalejatele ja suur tänu õpetaja Mait Kuusik! 

 Eesti koolinoorte XVI mälumängumeistrivõistluste Põlvamaa eelvoorus edukalt osalenud õpilasi: 

28.11.2018 toimus MTÜ Eesti Mälumänguliidu poolt korraldatav Eesti koolinoorte XVI mälumängumeistrivõistluste 
Põlva maakonna eelvoor. Maakonnast oli esindatud põhikoolide arvestuses kaks kooli Tilsi Põhikool ja Põlva Kool, 
kokku kaheksa võistkonnaga. Põlva Kool osales seitsme 4-liikmelise võistkonnaga.  

Põhikoolide arvestuses kuulus esimesed kolm kohta meie koolile. 

I koht võistkonnale „Põlva Kool 8a“ – Artur Johannes Prangel, Maara Parhomenko, Sirelin Petersell, Märt Lillestik; 

II koht võistkonnale „Põlva Kool 9a III“ – Annette Vijar, Mihkel Liivago, Kermo Saksing, Lauri Land; 

III koht võistkonnale „Põlva Kool 9a II“ – Markus Niitov, Aadi Parhomenko, Mihkel Maspanov, Sven Pavlov. 

Soovime edu võistkonnale „Põlva Kool 8a“, kes esindab Põlvamaad mälumängu finaalis, mis toimub 24. märtsil 
2019 Viimsi Keskkoolis.  

Palju õnne võitjad ja kiitus osalejatele! 

24.09.–19.11.2018 toimus VIII Heli Raidla nimeline mänguasjakonkurss „Tigu“. Konkurss toimus kolmes          
vanuseklassis: 1.–3. klassid, 4.–6. klassid ja 7.–9. klassid. 30. novembril tehti Saverna Põhikoolis teatavaks     
konkursi võitjad. 

Põlva Koolist pälvis 4.-6. klasside arvestuses 

III koha Natali Antonov (5.a)  

Tublid osalejad olid: Lisete Laine (4.d), Emma Jugomägi (5.a), Andra Niinepuu (5.a), Lisett Peddai (5.a) 

Palju õnne võitjale ja suur tänu juhendaja õpetaja Tiina Saago! 

 mänguasjakonkursil “Tigu” edukalt osalenud õpilasi: 

9. klassid: 

1. Karoliina Musting 

2.-3. Kätlin Vassil 

2.-3. Diana Kool 

4.-5. Aadi Parhomenko 

4.-5. Karolin Kalk 

6. Eliina Katriin Sulaoja  

7. klassid: 

1. Lilian Hindrikson 

2. Kaur Kenk 

3. Sandra Kalling 

4. Anette Maria Soekarusk 

5. Katarina Puik 

6. Kertu Noormets  

8. klassid: 

1. Maara Parhomenko 

2. Marleen Vasser 

3. Anna Maria Rõõmus 

4. Daniel Sibul 

5. Andreas Paabut 

6. Märt Lillestik  

Kiitus kõikidele osalejatele ja suur tänu õpetajatele Maia Punak, Viive Rätsep, Imbi Vent, Lea Parder, Rebeka Käär, 
Annika Uibo, Ülle Rull, Kristi Mäeots ja Tiia Viilu. 



Leht 4  

 inglise keele online-viktoriinil South Africa edukalt osalenud õpilasi: 

28.11.2018 toimus maakonna inglise keele online-viktoriin South Africa 8. klassidele . Osales 22 kolmeliikmelist 
võistkonda kuuest maakonna koolist. Põlva Koolist osales 6 võistkonda ja nende parimad tulemused: 

I koht võistkond „Yellow Banana“ – Getter Miida Kask (8.c), Daniel Pisarenko (8.c),Eeva Peršin (8.c); 

III koht võistkond „ZF“ – Katarina Podekrat (8.a), Joosep Podekrat (8.a), Anna Maria Rõõmus (8.a). 

Kiitus kõikidele osalejatele ja suur tänu inglise keele õpetajatele Siiri Joosep, Kaire Hakk ja Rael Anijalg. 

 loodusteaduste olümpiaadi piirkonnavoorus edukalt osalenud õpilasi: 

10.11.2018 toimus Põlva Koolis loodusteaduste olümpiaadi piirkonnavoor. Kogu riigis osales loodusteaduste   
olümpiaadil kokku 349 õpilast, kes on sündinud 2004 või hiljem (või õpivad 8. klassis). Põlva Kooli õpilaste      
parimad tulemused: 

I koht Leo-Martin Pala (8.a) (esindab Põlvamaad loodusteaduste olümpiaadi lõppvoorus Tartus 20.-21.04.2019) 

II koht Katarina Podekrat (8.a)  

III koht Joosep Podekrat (8.a) 

Palju õnne võitjatele ja suur tänu osalejatele! 

Aitäh õpetajad Urve Lehestik, Bianka Pihla, Katrin Savi, Inga Tiivoja ja Jaak Kepp  

 9. klasside inglise keele kooliolümpiaadil edukalt osalenud õpilasi: 

04.12.2018 toimus inglise keele olümpiaadi koolivoor 9. klassidele. Osales 25 õpilast 9. klassidest. 

Parimad tulemused: 

I-II koht Triinu Vijar (9.c) 

I-II koht Karoliina Musting (9.c) 

III koht Aadi Parhomenko (9.a) 

Kiitus kõikidele osalejatele ja aitäh õpetajatele Siiri Joosep, Kaire Hakk ja Rael Anijalg! 

 TV 10 olümpiastarti maakondlikul I etapil edukalt osalenud õpilasi: 

4. detsembril toimus Võrus spordihoones TV 10 olümpiastarti maakondlik I etapp. Põlva Kooli õpilaste parimad 
tulemused vanuseastmete kaupa:  

Nooremad tüdrukud: 

Janette Kund – I koht 60 m jooksus 

Triin Neeno – III koht 60 m jooksus 

Susanne Johansen – I koht kõrgushüppes 

Saskia Jürine – III koht kõrgushüppes 

Nooremad poisid: 

Alfred Rinne – II koht 60 m jooksus 

Kerdo Roodes – III koht 60 m jooksus 

Vanemad tüdrukud: 

Maris Pikk – I koht 60 m jooksus, I koht kuulitõukes 

Isabella Puusepp – II koht 60 m jooksus 

Merili Nagel – II koht kuulitõukes, III koht 60 m jooksus 

Vanemad poisid: 

Ardi Hindrikson – I koht 60 m jooksus, I koht teivashüppes 

Kaspar Karolin – II koht 60 m jooksus 

Oliver Jõks – III koht 60 m jooksus 

Kiitus kõikidele osalejatele! Aitäh kehalise kasvatuse õpetajatele Ulvi Musting, Juta Saan, Maret Puna, Henri Sil-
laste, Aivar Haan, Valeri Zlatin, Toomas Kivend. 

 Põlvamaa koolide 6.-9. kl korvpalli meistrivõistlustel edukalt osalenud õpilasi: 

Põlva Kooli tüdrukud saavutasid III koha. 

Võistkonnas mängisid: Luiisa Marleen Lepp, Helis Mar-
leen Saare, Isabella Puusepp, Eleen Põvvat, Getter 
Prükk, Rebeka Repp, Lisandra Koppel, Salme Rein. 

Poiste arvestuses, võites kindlalt kõiki vastaseid,        

saavutasid meie kooli korvpallurid I koha! Meistriks tulid 

Markus Lina, Kermo Saksing, Lauri Land, Mihkel          

Maspanov, Ken-Martti Holberg, Ranno Rahasepp, Priit 

Luuk-Luuken, Sten-Silver Tigas, Ekke Lõbu. 

5. detsembril toimusid Põlva maakonna koolide 6.-9. klasside korvpalli meistrivõistlused.  

Kiitus osalejatele ja suur tänu õpetajatele Ulvi Musting ja Valeri Zlatin! 



Leht 5 

From Knowledge to Competences 
5.-11. novembrini toimus Varssavis Erasmus+ K2      
projekti „From Knowledge to Competences“ II projekti-
kohtumine. Projekt hõlmab interaktiivseid õppe-
meetodeid loodusainetes ning matemaatika, loodus-
ainete ja inglise keele portfoolio koostamist. Osalevaid 
riike on kokku seitse: Rumeenia, Eesti, Itaalia, Portugal, 
Türgi, Bulgaaria ja Poola. 

Saabumispäeva õhtul tutvusime Varssavi vanalinnaga.  

Avapäeval tervitasid projektis osalejaid Podstawowa 
336. kooli õpilased ja õpetajad. Meil oli võimalus       
külastada matemaatika, inglise keele ja geograafia    
tunde. Matemaatikatunnis kuulasime-vaatasime, kuidas 
õpetati kolmnurkasid. Geograafiatunnis tutvuti         
partnerkoolide asukohariikidega, kusjuures külalised 
kaasati rühmatöösse. Vastasime õpilaste küsimustele ja 
tunni teisel poolel kuulasime-vaatasime vestluse käigus 
valminud kokkuvõtteid. 

Järgnes töö ja arutelu portfoolio koostamise üle.        
Portugali õpetaja Manuel oli teinud valmis Google’     
põhise platvormi, kuhu partnerkoolide õpetajad oma 
töid üles laadima hakkavad. Loodusainete poole eest 
vastutame meie.  

Järgmisel päeval olime keeletunnis, kus õppisime veidi 
portugali keelt, st värve. Oli põnev ja eks midagi          
jäi meelde ka. Seejärel viis õpetaja Manuel meiega      
läbi võistkondliku mängu auto sõnavarast. Alguses    
arvasime, et seda sõnavara küll ei tunne, kuid         
võistlusmeeleolus leidsime neid sõnu ikka päris palju. 
Siis saime osaleda Türgi õpetajate töötoas, kus        
tutvusime Türgi kohvi valmistamisega.  

Kolmapäeval külastasime Varssavi koolituskeskust. 
Koordinaator Ewa sõnul käivad õpetajad seal isegi     
nädalavahetustel meelsasti tarkust kogumas. Pärast-
lõunast õhtuni toimus Euroopa Parlamendi Varssavi   
majas rahvusvaheline konverents, kus osalesid EL    
esindaja, kohaliku kogukonna koolide direktorid ja    
partnerkoolide õpetajad. Kuulati ettekandeid           
efektiivsetest õpimeetoditest ja esitlusi Euroopa Liidu 
projektidest ja nende mõjust koolielule. Tähelepanu 
pöörati litsentsimärkide olemasolule esitlustes. Tutvus-
tasime ka oma kooli projekte. Euroopa Parlamendi     
esindaja kutsus kõiki osalema aktiivselt EL valimistel.  

Neljapäeval käisime Varssavi Copernicuse keskuses, mis 
sarnaneb meie AHHAA-keskusega, kuid on mõõtmetelt 
mitmeid kordi suurem. Külastajaid on seal igapäevaselt 
umbes tuhat. Meie külastuse eesmärk oli tutvuda      
interaktiivsete meetoditega loodusainete õpetamisel. 

Reede hommikul alustasime sõitu Krakowi suunas.    
Krakowis tutvusime vanalinnaga ja selle ajalooga       
linnaväljaku all asuvas muuseumis, mille väljapanek oli 
huvitavalt lahendatud, sest ära olid kasutatud           
väljakaevatud linnamüürid. 

Laupäevane kultuuriprogramm ületas kõik ootused,  
kuna meil oli võimalus külastada kahte UNESCO     
maailmapärandi nimistusse kuuluvat paika. 

Esimene neist oli Bochnia soolakaevandus, mis asub     
50 km kaugusel Krakowist. Sõitsime vana logiseva liftiga 
212 meetrit maa alla. 1248. aastal tööd alustanud     
kaevandus oli tõeliselt imposantne. Seal olid kabelid, 
spordisaal, restoran, narivoodid magamiseks jne.      
Kaevanduse seintel eksponeeriti erinevat kunsti.       
Multimeedia ja kahe suurepärase giidi abil saime hea 
ülevaate soola kaevandamise ajaloost.   

Itaalia õpetajate palvel saime külastada Natsi-Saksamaa 
suurimat, Poolas asuvat Ausschwitzi (Oświęcimi)     
koonduslaagrit. Aega oli vähe, kõigi väljapanekutega      
e barakkidega ei jõudnud tutvuda, kuid nähtu oli        
masendav.  

Päev lõppes piduliku kohtumisega, kus jagati kätte 
tunnistused ja tehti kokkuvõtteid. 

Võib öelda, et projektikohtumine läks korda, vahetati 
kogemusi ja mõtteid, kuidas efektiivsemalt projekti 
tegevusi ellu viia ja paremaid tulemusi saavutada. 

Järgmine kohtumine on koos õpilastega märtsikuus 
Itaalia partnerkoolis, kuid enne seda tuleb veel palju 
tööd ära teha. 

       Projektikohtumisel osalenud õpetajad  
        Rael Anijalg, Inga Tiivoja ja Jaak Kepp 

Euroopa Parlamendi majas Varssavis 

Matemaatikatunnis  

Geograafiatunnis  

Projektipartnerid Rumeeniast ja Poolast 
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Programmeerimis- ja robootikahuvilised Võrus 

17.9-18.11 toimusid ProgeTiigri Tulevikutegijate      

üritused erinevates maakondades. Põlva, Võru ja Valga 

maakonna 1.-12. klasside ühine õpilasüritus            

nimetusega „Ääri-veeri ProgeTiiger“ toimus 

14. novembril Võru Kreutzwaldi Koolis. Põlva Kooli     

39 1.-7. klassi programmeerimise ja robootika huvilist 

õpilast osalesid seal erinevates töötubades, kus prooviti 

põnevaid digitehnoloogia võimalusi.  

Ürituse alguses said õpilased Kaarel Joala abiga osa 

arvuti ajarännakust algusest tänapäeva, st räägiti    

arvuti ajaloost jms, õpilased said käes hoida ajaloolist 

andmekandjat - flopidiski.  

Kell 14 liikusid õpilased vastavasse töötuppa, mis oli 

eelnevalt üritusele registreerimisel valitud. Kokku oli 

valikus 13 erinevat robootikaga ja programmeerimisega 

seotud töötuba. Meie kooli õpilaste kolm kõige enam 

valitud töötuba olid: 3D disain, Python - programmeeri-

mise töötuba "Kilpkonnade võidujooks" ja Dash viskab 

palli ja koristab. Lisaks eelnevale oli ilma arvutita   

programmeerimise, Scratchiga õnnitluskaartide koosta-

mise, arvutis muusika loomise töötuba ja tutvumine 

mBot robotitega, hardusrobot Edisoniga, Bee-Boti ja 

Ozobotiga ning üks töötuba robootika edasijõudnutele -  

Arduino mikrokontroller. 

Võru Kreutzwaldi Koolis sai ürituse ajal tutvuda ka 

võistluste jaoks ehitatud masinatega ja võistlus-

väljakutega, koridoris oli üles seatud Vastseliina     

Gümnaasiumi õpilaste ehitatud Rube Goldbergi masin, 

mille toimimist sai kohapeal uudistada. 

Osalejad said valida enda lemmiku ürituse raames    

korraldatud ProgeTiigri 3D-käevõru konkursil osalenud 

käevõrude seast. Üritus lõpetati kooli sööklas          

korraldajate tänamise ja ühise tordi söömisega.  

Oli väga tore õhtupoolik digitehnoloogiaga. 

Õpilastega olid kaasas õpetajad Daily Tensing ja 

Kristi Kurg 
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„Tahan Sulle öelda…“ 
17. novembril toimus Põlva Kooli aulas 18. vabariiklik 

etluskonkurss „Tahan Sulle öelda…“. Seekord võttis     

konkursist osa rekordarv etlejaid – 41. Lisaks meie      

maakonna tublidele õpilasetlejatele oli osavõtjaid        

Tallinnast, Kohtla-Järvelt, Väike-Maarjast, Viljandist,    

Tartust ja Tartumaalt. Palju esitati omaloomingut, mis on 

alati oodatud.  

Päevale andis toreda häälestuse särtskate lauludega    

ansambel FolkMelody.  

Õpilasi tunnustas žürii koosseisus Kristiina Oomer 

(esimees), Tiia Ojanurm, Helje Põvvat ja Külli Ots. 

Põlva Koolist osales konkursil üheksa õpilast.  

Alari Maidla 5.a klassist võttis konkursist osa esimest   

korda: „Mulle konkursil meeldis, oli palju huvitavaid jutte. 

Mulle jäi tekst kiiresti meelde ja esinemist ma ei kartnud. 

Tulen järgmisel aastal jälle.“ Alari sai eripreemia     

proospala hea esituse eest. 

Marcus Adamson 6.b klassist on juba kogenud esineja: 

„Pähe õppides väga pingutama ei pea, tekst jääb mulle 

juba lugedes meelde. Mulle meeldivad lõbusad lood, sest 

neid on mõnus jutustada. Teiste lugusid kuulata on        

ka huvitav.“  Marcus saavutas I koha nooremas           

vanuseastmes ning esindab Põlvamaad õpilasetlejate   

riigikonkursil, mis toimub Tallinnas järgmise aasta       

veebruaris. 

Helle-Mari Ojamaa 5.c klassist on tegelenud näitlemisega 

Nijole Vananurme ja Diana Pehki käe all: „Mulle meeldis 

konkursil olla, seal sain kokku vanade sõpradega Tilsist, 

kellega polnud ammu kohtunud. Ettevalmistuse perioodil 

esitasin kava mitu korda oma klassile. Klassikaaslased 

kommenteerisid, kas esitus on juba parem ja mida võiks 

veel muuta. Tänu õpetaja Imbi Vendile sain teksti kiiresti 

pähe.  Marcusega olen varem konkureerinud muinasjutu-

vestja konkursil. Ta on minust parem etleja, aga         

näitlemises olen temast parem. Olen näitlemisega       

harjunud ja selle tõttu olin laval väga liikuv, aga see ei 

ole hea, sest see ei ole näitlemise konkurss. Osavõtt    

sellest konkursist oli mulle toredaks väljakutseks.       

Soovitan teistel ka esineda, saab julgust juurde.“        

Helle-Mari Ojamaa saavutas nooremas vanuseastmes 

auväärse teise koha.  

Annaliisa Madisson 6.c klassist esitas omaloomingulise 

luuletuse „Unistused“. Annaliisa: „Etlemas olin esimest 

korda. Olen näidelnud ja muinasjutuvestja konkursil 

osalenud. Päheõppimisega raskusi ei olnud. Enne    

esinemist oli mul väike hirm, aga väga hullult ei     

kartnud. Laval tunnen ennast hästi, mulle meeldib 

esineda. Etlemisega jätkan kindlasti. Mulle meeldib 

esitada luulet, sest kirjutan ka ise luuletusi.“ Annaliisa 

pälvis eripreemia omaloomingu eest. 

Lisaks Marcusele läheb riigikonkursile Põlvamaad   

esindama Kaspar Karolin, esimese koha omanik     

keskmises vanuseastmes. 

Pilkupüüdva lavakujunduse tegi Põlva Kooli kunsti-

õpetaja Anneli Kaasik, kes koos oma õpilastega andis 

vanadele õpikutele kunstilise voltimisega uue elu. 

Aitäh osalejatele, juhendajatele ja kõigile, kes aitasid 

nii nõu kui jõuga.  

Etluskonkurssi toetasid Eesti Kultuurkapitali Põlvamaa 

ekspertgrupp, Põlvamaa Omavalitsuste Liit, Eesti   

Harrastusteatrite Liit ja Põlva Kool. 

Lõplike tulemustega saad tutvuda siin.  

Anne Ojaste 

raamatukogu juhataja 

 Helle-Mari Ojamaa   Marcus Adamson   Annaliisa Madisson   Alari Maidla   Kaspar Karolin  

Ansambel FolkMelody  

https://polvakool.ee/vabariiklik-etluskonkurss-tahan-sulle-oelda-tulemused/
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Filmi „Tuulte tahutud maa“ seanss loodusklassidele  

"Tuulte tahutud maa" on Eesti Vabariik 100 filmi-

programmi raames valminud täispikk dokumentaalfilm 

Eestimaa metsikust loodusest, kus vaataja ees avanevad 

meie kodumaa eriilmelised maastikud koos metsloomade 

ja tuhandete läbirändavate lindudega. Põlva Kooli        

loodusklasside õpilastel oli võimalik seda ühiselt          

vaatamas käia. Mida õpilased arvasid filmis? 

Mulle väga meeldis see film, kuna mulle meeldib loodus 

ja metsas elavad loomad. Film näitas Eesti aastaaegu ja 

seda, kuidas loomad erinevates oludes toitu hangivad ja 

hakkama saavad. Sain palju teadmisi põtrade ja metskit-

sede kohta. Eriti äge oli see kui põdrad hakkasid pulma-

tantsu tegema. Filmis näidati, milliseks tuul on muutnud 

meie maa ja pinnavormid. Eestis on palju metsa ja loodus 

on tänu sellele väga ilus. Ma loodan, et see mets jääb 

veel kauaks alles. (Edrin) 

Vaatasin filmi suure huviga. Filmile tagasi mõeldes 

tulevad mulle esmalt pähe sõnad „imeline“ ja 

„hämmastav“. Mind pani imestama looduse ilu, eriti 

need kaadrid, kus näidati lumega kaetud metsi. Üks 

peamisi mõtteid, mis mulle väga südamesse läks, oli 

see, et loomade elu on talvel raske. Neil on keeruline 

leida toitu ning vahel on probleeme vee kättesaamise-

ga. Mind tegi kurvaks, et põdrapull ei soovinud kon-

takti põdralehma ega nende ühise vasikaga, jättes 

nad maha. (Diana) 

Seda filmi vaadates tekkis mul palju küsimusi. Mis kell 

on filmitud kõige varajasem kaader? Kuidas on võima-

lik filmida loomi nii lähedalt, ilma, et nad märkaksid? 

Kui palju aega võttis filmimine? Millistes Eesti paika-

des on filmitud? See, et põdrapullid võivad võistelda 

paarilise nimel nii kaua, kuni üks saab surma, on 

kurb, aga inimene ei saa loodust muuta, see on selline 

nagu olema peab. Kõik kaadrid olid hästi filmitud.  

Tegelikult on igal pool meie ümber ilus loodus, aga 

sageli me ei märka seda. Film õpetas vaatama loodu-

se ilu ja näitas looduses peituvaid võlusid. (Sandra) 

Mul on väga hea meel, et ma sain seda loodusfilmi 

vaatamas käia. Mind hämmastas, et nägin ekraanil 

loomi väga lähedalt, nagu oleksid nad kõik käeulatu-

ses ning saaksin neid katsuda. Sain palju huvitavaid 

teadmisi ja nägin kauneid vaateid kodumaast. Kinos 

oldud aja jooksul valdasid mind head ja positiivsed 

tunded ning kui saaksin, läheksin seda filmi uuesti 

vaatama. (Kattrina) 

9.b klassi õpilased 

XVIII Põlva- ja Võrumaa noorte matemaatikalaager 

22.-23. novembril toimus Põlva- ja  

Võrumaa 7.-9. klassi õpilastele         

matemaatikalaager Vastse-Kuuste    

koolis. Laagris osalenud 56 noorest olid 

20 Põlva Kooli õpilased. Laager algas 

sellega, et õpilased jagati tiimideks    

ja seejärel alustati kohe erinevate    

töötubadega. Töötubadeks olid       

arvutis programmeerimine, robootika, 

nuputamis- ja olümpiaadiülesanded, 

Teaduskooli töötuba jne. Ülesanded 

olid väga head ja arendasid meie   

mõtlemist, näiteks kujundist värvitud 

pindala leidmine jpm. Lisaks tehti ka 

viktoriin ning muusikaline vahepala, 

kus esinesid kaks imeilusa häälega 

noort: Hanna Maria Laane ja            

Jan-Mattias Kottise. Seega tegevust oli 

meil kuni õhtuni. 

Eriliseks tegi laagri just laagris        

jagatavad sigmad ehk paberrahad. 

Teenida sai neid töötubades õpetajate 

käest, kui olid midagi hästi teinud. 

Laagri lõpus sai koos oma tiimiga   

nende eest midagi endale osta. 

Kokkuvõttes leidsime uusi sõpru ja õppisime juurde palju huvitavat, 

mida niisama me võibolla kunagi poleks õppinud. Täname laagri    

korraldajaid! 

7.a ja 9.b klassi laagris osalejad 

Foto: https://www.ev100.ee/et/dokumentaalfilm-tuulte-

tahutud-maa  

Foto autor: Indrek Illus 
www.polvamaa.ee 

https://www.ev100.ee/et/dokumentaalfilm-tuulte-tahutud-maa
https://www.ev100.ee/et/dokumentaalfilm-tuulte-tahutud-maa
https://www.polvamaa.ee/et/uudised/-/asset_publisher/4fKozoNa0UMX/content/id/21870760?redirect=https%3A%2F%2Fwww.polvamaa.ee
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Teadusteatrite Festivalil Viljandis  
Novembri lõpus toimus Viljandi Gümnaasiumis Eesti   

koolide V Teadusteatrite Festival. Sellel aastal tunnustati 

festivali ka tiitliga Eesti Haridusasutuse Aasta Tegu 2018. 

 Põlva Kool on osalenud kõigil varasematel festivalidel ja 

alati positiivse kogemuse saanud. Sellel aastal soovis 

kahjuks ainult üks meie kooli õpilane teadusteatrit teha ja 

see tõttu ühinesime Põlva Gümnaasiumi meeskonnaga, 

meie endiste õpilastega, kellele see üritus on alati     

meeldinud.  

See oli hea lahendus ka meie jaoks, sest sellel aastal 

puudub meil ehituse tõttu labor, kus katseid läbi saaks 

viia. 

Gümnaasiumi keemia õpetaja Maaja Toomet  oli väga 

abivalmis ja tänu talle said kõik katsed kenasti           

läbiproovitud ja õpilaste endi osalusel süžee valmis kirju-

tatud. Teemaks sellel aastal oli Eesti 100 ja plastmassid. 

Meie etendust „Eesti lipp“ tunnustati, kui kõige             

sini-must-valgemat, sest kõik katsed olid seotud         

lipuvärvide ja lipu valmistamisega. Kiita sai ka meie 

trupp rollile pühendumise eest. Meie truppi kuulusid: 

Kristin Kooskora, Anabel Oja, Sandra-Liis Peterson, 

Johanna Johanson, Ruben Pütt, Karily Klaus ja      

Karmen Klaus. 

2 päeva Viljandis mööduvad alati kiiresti. Lisaks          

põnevatele etendustele, mida festivalil näeb, toimuvad 

õpilastele huvitavad silmaringi arendavad töötoad.      

Seekord räägiti valgusefektidest, publiku kaasamisest, 

butafooride töötoas valmistati sidruni lõik liimi ja   

värvidega. Kõige rohkem meeldis õpilastele jäätist 

valmistada vedela lämmastikuga, sest selle sai ise ka 

ära süüa. 

Loodan väga, et kui järgmisel aastal valmib meil hästi 

sisustatud uus loodusainete labor on Põlva Koolis    

rohkem õpilasi, kes teadusteatrit teha soovivad. See 

on hea võimalus saada uusi teadmisi, panna ennast 

proovile ja leida uusi sõpru. 

Inga Tiivoja 

keemiaõpetaja 

Pildike Põlva Gümnaasiumi ja Põlva Kooli etteastest 

Jäätise valmistamine vahukoorest ja  

moosist vedela lämmastiku abil. 

2.e kl käis õppimas Tartus loodusmuuseumis  
Keskkonnainvesteeringu Keskuse projekti raames saime 

tarkusi TÜ loodusmuuseumi õppeprogrammis "Kalad". 

Juhendaja andis teada, missuguseid kalu ja missuguse 

püügivahendiga võib püüda. Püüdsime ära arvata piltidel 

olevaid kalaliike. Uurisime kala välis- ja siseehitust. Kala 

sisemusest saime teada, missugused on silmad, lõpused 

ja ujupõis ning, kus asub süda. Määrasime ja mõõtsime 

kalu nende väliste tunnuste järgi. Saime jälgida kalade 

liikumist akvaariumis. Olime vaimustatud loodusmuuseu-

mi eksponaatidest. 

2.e klass 
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Tore pereõhtu 

Talvekuu kahekümne kuuendal õhtul said klassiruumis 

kokku 1.a klassi õpilased ja vanemad. Õpilased      

näitasid klassis emadele ja isadele oma vihikuid ning 

õpimappi. Seejärel esitati tervituseks laulumäng 

"Ehitame maja".  

Kuna oleme liikumist edendav kool, siis said vanemad 

teel arvutiklassi proovida koridoripõrandale joonista-

tud erinevaid liikumisteid. Arvutiklassis tutvuti      

Nutispordi ja Opiqu võimalustega.  

Ürituse lõpuks valmistas iga laps vanematega "Oma 

pere põdra". Põdra näo ja sarved moodustusid lapse 

jala ja käte kujutistest. Tööd tehti suure hoolega.       

Tulemused on fotol näha. Õpetaja soovitas tööd põhikooli 

lõpuni alles hoida, et siis teha samasugune töö ning    

võrrelda, kuidas "põder" kasvanud on. 

Kasu oli kolmepoolne. Vanemad tutvusid lapse          

tegemistega klassis ning said käelise tegevuse kaudu 

hetkeks ka ise end põnnina tunda. Lapsed olid           

vanemaid oodates põnevil ning nendega koos tegutsedes 

õnnelikud. Õpetaja aga õppis oma õpilasi ning vanemaid     

rohkem tundma. 

Ester Kalder 

klassiõpetaja 

Õpilased külastasid Riigikogu ja Vabamut 
29. novembril külastasid 9.klasside õpilased ning Põlva Kooli 
ajalooringis käivad õpilased Eesti Vabariigi parlamenti ja     
Vabamut.  

Riigikogus saime me umbes 1,5 tunnise ringkäigu osalisteks. 
Esmalt nägime me riigikogu miniatuuri ning tutvusime         
Riigikogu hoonega üldiselt. Järgnevalt suundusime me läbi  
pikkade koridoride istungite saali, kus me saime võta istet  
kohas, kus üldiselt istuvad ajakirjanikud. Saime teada selliseid 
põnevaid fakte, et seal on toimunud istungeid 5 minutist kuni 
umbes 36 tunnini. Riigikogus on 101 liiget ning tavaliselt        
ei osale istungitel president. Riigikogu liikmed pidavat ise    
kutsuma istungeid ,,koolitundideks“. Huvitav oli ka teada, et 
reede on Riigikogus täiesti istungi vaba päev. Meid viidi ka   
valgesse saali, kus toimuvad pidulikud üritused. Seal tegime 
ühispildi. 

Järgnevalt oli ette nähtud Vabamu külastus, kuhu suundusime 
kahes grupis. Vabamu on Tallinnas asuv Okupatsioonide ja 
vabaduse muuseum. Muuseumi tutvustas meile giid ning oli 
vägagi põnev näha ning kuulda inimeste lugusid, kes kuidas 
toimis sellel hetkel kui Eesti riik oli teise riigi võimu all. Oli   
inimesi kes põgenesid Eestist, mõned jäid aga Eestisse, kuid 
saadeti väga kidurate võimalustega rongivagunites Siberisse 
ning vangilaagritesse. Muuseumisse olid välja pandud neli 
elektroonilist pilti isikutest, kes selle kurva aja üle elasid.    
Lisaks oli seal ka veel vana puidust „vagun“ millega inimesi 
küüditati ja puidust paat millega inimesed Eestist välja reisisid. 
Lisaks nägime me muuseumis, milline nägi kunagi välja kõige 
tavalisem Eesti korter. Sellel ajal olid paljud korterid üsna   

sarnased, kuna mööbli valikuid oli vähe. 

Peale Vabamut sõitsime Maarjamäe              
kommunismiohvrite memoriaali juurde. Kahele 
mälestusseinale on kantud nende Eesti inimeste 
nimed, kes on terrori käigus hukkunud, st     
mõrvatud, surnud vangistuses või asumisel    
aastatel 1940-1991. Ühtekokku oli seal üle 
20 000 nime. Memoriaal jättis võimsa aga samas 
ka sünge mulje. 

Pärast külastust asusime koduteele. 

                                       Diana Kool 

                             9.b klass õpilane 
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Ajaloohuvilistega Toompeal ja Toompea all 
26. novembril tähistati Eestis kodanikupäeva ning 
meie tähistasime selle kuupäevaga algaval nädalal 
Põlva Koolis üsnagi vaoshoitult kodanikunädalat.   
Esmaspäeval rääkisime õpilastega kodanikupäeva 
tähistamisest ja arutlesime kodanikuõiguste              
ja –kohustuste üle. Õpetaja Mait Kuusik korraldas sel 
nädalal ühiskonnaõpetuse kooliolümpiaadi 6. ja         
9. klassidele ning nädala tähtsündmuseks oli väljasõit 
Tallinnasse Toompeale ning Toompea jalamil         
asuvasse Vabamusse, millest võtsid osa ajaloo- ja 
ühiskonnaõpetuse huvilised 9. klassidest ning Mait 
Kuusiku juhitud ajalooringi õpilased. 

Startisime Põlvast siis, kui ülejäänud Põlva õpilased 
esimeses tunnis juba usinalt õppeülesandeid        
lahendasid. Tallinnasse sõit läks kiirelt, tõrgeteta, kui 
välja arvata mõne unimütsi ootamine Vastse-Kuuste 
kandis. Osa õpilasi kasutas harukordset võimalust, et 
koolipäeva ennelõunal bussis veidi tukastada, kuid 
Puhu ristis tegime väikse pausi, et endid veidi       
turgutada ja kergendada ning Kose ristis olid kõigil 
ärevusest juba silmad punnis. 

Tallinnasse jõudes võtsime suuna otse Toompeale. 
Lõuna paiku sisenesime Riigikoguhoonesse, kus    
politseiametnikud esmalt korrakohaselt meie tausta 
uurisid. Seejärel võttis meid vastu Riigikogu giid 
Archibald-Stiwan, kes tutvustas meile kõige pealt 
Riigikoguhoone ja Toompealossi ajalugu ning viis 
meid pärast seda suure saali pressirõdule, kus pidas 
maha põhjaliku loengu parlamendi ülesannete,     
Riigikogu valimiste ning rahvaesindajate igapäevatöö 
teemal. Tänu meie õpilaste üsnagi viisakale          
ülevalpidamisele õnnestus giidil ka juttu teha         
kodanikuvastutusest ning tuua näiteid noorte       
aktiivsest osalemisest teiste Euroopa riikide, kellega 
Eestil ennast võrrelda meeldib, poliitikas ja kaudselt 
ka parlamenditöös. Kui mõned näod juba näljaseks 
muutusid, suundusime veel kiirelt Valgesse saali, kus 
tegime Eesti lippude taustal kohustusliku grupipildi 
ning jätsime siis Eesti riigi võimukeskusega selleks 
korraks hüvasti. Kuulsusi meil sel pilvisel hilissügise 
päeval Toompeal kohata ei õnnestunud, samuti    
polnud me ühegi värvika seiga ega skandaalse     
meeleavalduse tunnistajateks. Aastalõpuhõnguline 
hall argipäev. 

Järgmisena oli meil kavas külastada Toompea all   
asuvat Okupatsioonide ja vabaduse muuseumit ehk 
uue nimega Vabamut. Moodustasime õpilastest kaks 
gruppi, suundusime neist ühega muuseumisse, andes 
teistele vaba aega keha kinnitamiseks ning hiljem 
tegime vahetust. Tunniajase ekskursiooni vältel viidi 
meid esmalt keldrikorrusele, kuhu oli talletatud     
materjale Eesti ajaloo süngeimatest peatükkidest, ent 
seal oli ka omajagu lootuse ja nostalgiahõngu.        
15-aastaste ja nooremate jaoks, kellega me         
ajalootundides need süngeimad peatükid veel      
vaatluse alla võtame, võis keldri-väljapanek tunduda 
aga kauge, kummalise, kuid siiski kurjakuulutavana. 
Muljete vahetamise käigus selgus, et tuttavlikku oli 
seal nende jaoks vähe, kuid Vabamu programmijuhi 
Aive Peili räägitud lood ja elusaatused lisasid        
näitusele Põlva noorte jaoks inimliku suhestumise 
mõõtme. Helgemasse tulevikku ja taasiseseisvusaega 
viis meid lift ning ekskursiooni lõpuks jõudsime tagasi 
alguspunkti, kus arutlesime õpilastega vabaduse    
teemal – mida vabadus nende jaoks tähendab ja kui 
habras see on? Vabamu uue püsinäituse peamiseks 

väärtuseks ning ühtlasi noorema põlvkonna               
peibutuseks oli rohkete puutetundlike ekraanide,            
e-giidide ning -ülesannete kasutamine näitusel.         
Ekraanidesse süvenemiseks jäi meil aga seekord vähe 
aega, kuid seda teevad noored vabal ajal niigi. Õnneks 
oli näitusel ka piisavalt palju kaugel maal käinud         
pärisesemeid. Hologrammideni pole Eesti näituste      
tehniline tipptase veel jõudnud. 

Õhtuhämaruses leidsime endid veel Maarjamäe jalamilt, 
taasavatud kommunismiohvrite memoriaali mustavate 
seinte vahelt, kus jäine hilissügisene meretuul tahtis õpil-
aste ja endagi kõrvad, nina ja kogu pea küljest rebida. 
Taolises olukorras, pimedas, külmas ja tuulises koridoris 
represseeritute nimesid sirvides ning nende hulgast enda 
lähisugulaste omi otsides kiskus pisara silma. Ei teagi, 
kas oli see tuulest või hardusest-härdusest. Selles pime-
duses suundusime tagasi koju Lõuna-Eesti poole. 

Igal juhul oli päev oli tihe ja väsitav, kuid kordaläinud. 
Loodan, et ka õpilastele jäi selle tõsine osa ja alatoon 
meelde vähemalt sama palju, kui bussi tagaosas kohati 
lõbusaks pralleks kiskuv kojusõit. 

Paar sõna veel ka meie väljasõidu raamiks olnud       
kodanikunädalast: Tänavuse aasta kodaniku konkursi 
moto oli „Ühine riik liidab“. Eelmisel nädalal,                
28. novembril kuulutas kultuuriminister Indrek Saar Eesti 
2018. aasta silmapaistvaimaks kodanikuks Teeme Ära 
maailmakoristuspäeva initsiaatori ja eestvedaja Eva 
Truuverki. Vabamus avati 29. novembril, samal päeval 
meie külastusega, noorte loodud näitus „Kümme       
kümnendit Eesti ajaloos“, mis valmis lõimumisprojekti 
tulemusena ning mille eesmärgiks oli toetada eesti         
ja vene emakeelega noorte lõimumist ühise kultuuri-
tegevuse kaudu. Kodanikupäeva ja –nädala järelkaja 
jõudis veel ka detsembri esimesse nädalasse, kui        
esmaspäeval, 3. detsembril andis justiitsminister Urmas 

Reinsalu välja         
kodanikujulguse au-
märgid vapratele      
kodanikele, kelle seas 
oli sel aastal          
märkimisväärselt palju 
kooliõpilasi. 

Grete Kärmas 

ajalooõpetaja 
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Põlvamaa 3.klasside keraamika loovuspäev  

8. novembril toimus Põlva Koolis Põlvamaa 3. klasside 

keraamikast huvitatud õpilastele loovuspäev.        

Osalejad valmistasid savipallist eseme, mille         

kaunistasid endale meelepäraselt. Savinõu jäi        

kuivama, et toorpõletusega teha ettevalmistus      

glasuurimiseks. Glasuurpõletuse järel sai anum      

tugevuse ja kauni värvi. Aitäh õpetaja Katrin Kraavile, 

abi eest laste juhendamisel ning Diana Pehkile,     

kiidukirjade kujundamise ja trükkimise eest! 

Ruth Raudsepp  

loovuspäeva korraldaja ja läbiviija 

Keraamika loovuspäeval osalenud õpilased 

Savinõu viimistlus Ese on kuivamiseks valmis  Lõpptulemus 

Robotex 
Robotex`iks valmistumine algas oktoobri keskel, kus 
seadsime valmis eesmärgid ja valisime võistlusalad 
ning alustasime ehitamise ja programmeerimisega. 
Lego Sumo jaoks olid võistlusnõuded selged, näiteks 
roboti kaal pidi jääma alla ühe kilogrammi ning roboti 
mõõdud pidid jääma pikkusesse ja laiusesse alla    
viieteistkümne sentimeetri. Joonejärgimise roboti 
mõõdud pidid jääma alla kahekümne viie sentimeetri 
igapidi. Harjutamises suuremaid takistusi vastu ei 
tulnud, kõik läks suhteliselt sujuvalt ning lõppude 
lõpuks, kui kõik valmis oli, võtsime suuna Tallinna 
poole. 

Tallinna läksime üks päev varem, 29. novembril ehk 
neljapäeval, kuna just tollel päeval oli juba varem 
plaanitud klassiga riigikogu ja Vabamu külastus.   
Nägime üsna ajakulukana seda edasi-tagasi sõitmist 
Tallinna ja Põlva vahel. Niisiis alustasime sõitu      
pealinna poole kell 8.15. Majutuskohta jõudsime    
umbes kuue paiku, see andis meile piisavalt aega, et 
asjad lahti pakkida ja jääda õpetaja Jaaku ootama, 
kes koos bussijuhi ja robotitega jõudis kella           
kaheksaks. 

Järgmine hommik liikusime kella üheksaks Eesti Näituse 
messikeskusesse, kus meie võistlus hakkas väga       
ootamatult. Ühesõnaga oli viga võistluskorralduses,   
Robotex´i enda süsteemid ei töötanud nii nagu peaks ja 
selle tõttu jäi meile teadmatuks alagrupp, milles olime. 
Lõpuks läbi paanika saime selgusele, kes millisel       
võistlusplatsil võistleb. Kuna selle selguseni jõudmisega 
läks aega, jäime me mitmest võitlusest ilma, kus anti 
vastasele automaatne võit. Dojol ei läinud kõige paremini 
kummalgil robotil, kuid enda tulemustega oleme rahul 
nagu alati. Lõpuks, kui võisteldud, läksime Markuse   
joonejärgimise võistluse platsile, kus tal ei läinud just 
kõige paremini. Kui Markuse võistlus nähtud, jäi meil ka 
natuke aega võistluskeskuses ringi vaadata, sellel aastal 
oli võistluskeskus teadmiste poolest hõre. Tagasisõitu 
alustasime poole viie aegu.  

Kokkuvõttes oleme rahul enda esitlustega, kindlasti roh-
kem ettevalmistusaega oleks kasuks tulnud. See jäi meie 
viimaseks võistluseks Põlva kooli robootika vanema tiimi-
ga, nii nagu meie alustasime selle alaga, alustavad ka 
järgmised robootikahuvilised, kelle saavutustest saate 
lugeda varsti. 

                                    Mihkel Liivago 

                               9.a klassi õpilane 
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8. loodusklassi tegemised I trimestril 

8.b keskkonnaklubi õpilased käisid 27.-28. septembril   
Matsalu rahvuspargis. Selleks, et nii kauget paika tundma 
õppida, varusime kaks päeva. Teel Matsallu tegime      
jalasirutuspeatuse Helme ordulinnuse juures. Selgus, et 
linnus on pärit 14. sajandist, aga tõenäoliselt kasutati seda 
kõrgendikku juba muinasajal kaitserajatiste ehitamiseks. 
Astusime läbi ka Põrgust ehk Helme koobastest. Edasi viis 
laudtee meid Arstiallikani, tee ääres saime vaadelda puid, 
linde ja oravaid. 

Viimane peatus enne Matsalu rahvusparki jõudmist oli 
Nedrema puisniidul, mis on Euroopas üks suurimaid.    
Puisniidul kasvasid nii metsataimed kui ka niidutaimed ja 
seepärast oli siin suur elurikkus ehk bioloogiline mitmeke-
sisus. Seenerikkus oli seal ka väga suur. Puisniitu loetakse 
pärandkoosluseks, sest see on tekkinud metsapuude    
raiumise, karjatamise ja niitmise tulemusel ja selleks, et 
puisniitu oma järglastele pärandada, tuleb seda niita.  
Puisniidul ei saa niita suure traktoriga, vaid ikka vikatiga. 

Üks korralik rahvuspargi külastus algab külastuskeskusest. 
Meiegi läksime alustuseks Penijõele, Matsalu rahvuspargi 
külastuskeskusesse. Meile näidati seal kohalikku loodust 
tutvustavat ekspositsiooni ja esitlust, mille fotod oli     
pildistanud Arne Ader, muusika oli loonud helilooja Sven 
Grünberg ja teksti luges loodusemees Fred Jüssi.         
Esitlusest selgus muuhulgas, et Matsalus on just mööda 
saanud sookureaeg ja algamas on lagleaeg. 

Penijõelt suundusime paadisõidule. Paadisõit algas kitsal 
Suitsu ehk Tuudi jõel, edasi sõitsime mööda laia Kassari 
jõge Matsalu laheni. Paadist paistis palju pilliroogu ja    
natuke hundinuiasid. Selline roostik pakub pelgupaika   
lindudele pesitsemise ja sulgimise ajal. Roostiku kohal 
lendasid suitsupääsukesed, kes puhkavad roostikus     
lõunasse lendamise eel. Mere poolt oli juba mitu päeva 
puhunud tugev tuul, mis oli jõkke toonud soolase vee. 
Uskuge või mitte, aga jõeveel oli soolane maitse.  

Ööbisime Pivarootsi lastelaagris, kus oli hoolitsev         
pererahvas, pehmed voodid ja rikkalik toidulaud.         
Õhtuhämaruses jõudsime uudistada mereranda ja uhket 
laagriõue, kus oli isegi oma vaatetorn. 

Hommikul alustasime teekonda Puhtulaiule, mis täna-
päeval on juba poolsaar. Meie sõitsime Puhtulaiule mööda 
vana kitsast raudteetammi, mille ümber vees olid luiged, 
hõbehaigrud, kaurid, kajakad ja veel paljud linnud.      
Puhtulaiul võttis meid vastu kohalik bioloog Marje Loide. 
Ta rääkis, et mõisnik oli juba muiste laiule pääsemiseks 
tammi lasknud ehitada, aga viimastel päevadel puhunud 
vali tuul oli merevee otse tammi äärde kandnud. Saime 
uudistada uppunud mutti. Puhtulaiul oli tuulevaiksem, sest 
seal kasvas laialehine salumets. Jalakad nägid välja      
imelikud, ilma lehtedeta, sest neil oli vaablasekahjustus. 
Puhtulaiu vanimateks asukateks võib lugeda üle 300 aasta 
vanust mändi, mis on muistne maamärk merelt tulijatele 
ja üle 500 aastane tamm, kelle ümbermõõduks mõõtsime 

üle 5 meetri. Kõige põnevamad seened, keda kohtasime,   
olid maatäht ja maksak, samblikest aga haruldane kopsu-
samblik – puhta õhu indikaator. Kähriku kemmerg oli siin 
auväärse vanusega, kasutuses olnud juba 30 aastat. Meelde 
jäi veel, et pärnad kasvasid otse mere ääres. Ronisime    
vanaaegsesse linnuvaatlustorni. Nautisime vaadet Virtsu 
tuulikutele, Saaremaa praamile ja luikedele. Mälestus-
märkide juures mõtlesime poeet Schillerile ja ornitoloog 
Eerik Kumarile, kes alustas Puhtulaiul looduse kaitsmist juba 
üliõpilasena. 

Enne lõunat matkasime Salevere matkarajal. Tutvusime  
alvari ehk loopealsega, kus kohtasime tamme-kivipuravikku. 
Jaanituleplatsil nautisime kaunist vaadet Väinamerele. Edasi 
sammusime mööda libedat laudteed 16 meetri kõrguse   
paepanga all. Paeseinal uudistasime haruldasi sõnajalgu, kes 
olid pruun-raunjalg ja kivi-imar. Laudteed mööda jõudsime 
silmaallikale, kus pesime silmad ja täitsime joogipudelid. 
Bussi poole kõndides möödusime kohast, kus arheoloogid 
olid teinud väljakaevamisi. Nad olid leidnud põlenud        
kaitserajatised ja teada saanud, et põldu on muinaseestlased 
siinkandis harinud juba vähemalt 3,5 tuhat aastat tagasi.  

Peatusime korraks Pagaranna näärikivide juures. Edasi    
läksime Keemu linnutorni. Hea, et linnutorn oli kinnine, sest 
olime juba üsna külmunud. Linnutornist oli hea vaade     
muulile, sadamale ja  rannaniidule, mida hooldasid veised 
ehk bioniidukid. Muidugi vaatlesime linnutornist ka         
merelinde, kes ujusid Matsalu lahel. Meie viimaseks        
atraktsiooniks enne kojusõitu jäi külakiik. 

30. oktoobril käisime klassiga õppeprogrammil „Matkasellid 
looduses“. Kõigepealt õppisime, kuidas filtreerida jõest    
võetud vett, et seda juua võiks. Vee filtreerimine tuli meil 
hästi välja ja saadud teadmisi võib elus vaja minna. Poleks 
arvanudki, et loodusliku vee joogikõlbulikuks tegemine on nii 
lihtne. 

Teiseks ülesandeks oli onni ehitamine. See oli aeganõudev, 
aga põnev. Meeldis, et sai arendada tiimitööd. Tiimis jagati 
ülesanded eelnevalt ära, kes mida tegema peab ja enamasti 
saadi kõik ühisele meelele. Paari tunniga kerkis metsa alla 
päris mitu onni. Ühel rühmal läks kaua aega otsustamaks, 
kuhu onn ehitada ja kuidas see välja peaks nägema.        
Üks onn ehitati kahe puu vahele - pandi oksad maasse ja 
kuuseoksad nende peale. Ilm oli küll kehvavõitu, aga see 
probleem sai lahendatud, sest onnis oli soe ja kuiv!         
Ühel rühmal tuli päris hea onn, kuhu sisse mahtus neli ja 
pool inimest. Ühe rühma onn ei saanudki päris valmis, aga 
tegemata ka ei jäänud. Üks rühm tegi onni piisavalt suure, 
et seal magada.  

Õppeprogrammi juht Kristi oli lahe, rahulik ja väga sõbralik. 
Ta rääkis kõike asjalikult ja põnevalt. Lõpuks pakkus ta   
meile teed, mis kulus marjaks ära, sest ilm oli tuuline ja 
külm. See õppekäik oli meeldejääv, eriti meeldis see, et   
käisime terve klassiga. Üleüldiselt soovitaksime kõikidele 
seda õppeprogrammi.  

Oleme tänulikud, et meil oli võimalik käia õppekäikudel. 

         8.b klassi õpilased ja õpetaja Ulve Lehestik 

                                              Fotod: Urve Lehestik 
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„Inclusion of Minorities – a Project in values“ 

Meie vastuvõtjaks oli Abdurrahim Karakoç Primary 

Scool. Selles algkoolis õpib 1.-4. klassis 2700 õpilast. 

Lisaks on majas ka kaks lasteaia rühma. Pooled         

õpilastest käivad koolis hommikupoolikul ja pooled     

õhtupoolikul. Ühes klassis õpib 40-45 last. Erinevalt 

meie koolist ei ole koolis toitlustamist. Lastel on oma toit 

kaasas.  

Silma jäi ka see, et kui vahetundides oli tohutu kisa ja 

kära, siis tunnis valitses vaikus. Türgi lastel on suur   

austus õpetajate vastu. 

Esimesel päeval mängisid projektis osalevad õpetajad  

koos lastega mänge, mis nõudsid koostöö oskust ja  

üksteisega arvestamist. Toimusid empaatial põhinevad 

töötoad, kus läbi dramatiseerimise püüdsime koos      

lastega edasi anda erinevaid tundeid – üksindus,       

kiusamine, kurbus ja kuidas nendega hakkama saada 

ning koostöös üksteist aidata. 

Kohtumisele võttis iga maa kaasa oma logo, mis      

sümboliseeriks kõige paremini meie projekti teemat. 

Meid esindas 9b klassi õpilase Kätlin Vassili võidulogo. 

Projekti logoks valiti Türgi logo, mille saime endale ka 

kirjamargina. Kirjamark valmis postimuuseumis, kus 

toimusid samuti erinevad töötoad ja tegevused, mis olid 

seotud projekti teemaga. 

Koduse tööna pidi iga maa ette valmistama esitluse     

ühe lasteraamatu kohta. Meie valisime Aino Perviku   

lasteraamatu „Draakonid võõrsil“. Lugu räägib draakoni-

perest, kes peab sõja tõttu oma maalt lahkuma ning 

võõral maal ootavad neid ees suured raskused.  

Esitluses tõime välja õppetunni ülesehituse, kuidas    

õpilastes läbi raamatu arendada väärtuste hoidmist, 

empaatiavõimet, sallivust, hoolivust jne. Kasutasime    

ka meie algklassi õpilaste mõtteid, mõistekaarti ja     

joonistusi. 

Kõigil maadel olid väga erinevad ning toredad laste-

raamatud, mille põhjal esitlus oli tehtud. Eriti väärtuslik 

oli Türgi raamat, „Huguftu ja tüdruk linnupesa juustes“, 

mis kirjutatigi spetsiaalselt meie projekti tarbeks.  

Tekkis mõte tõlkida see kõigi maade keeltesse, kes meie 

projektis osalevad. Kui see saab teoks, siis saavad ka 

meie kooli õpilased seda raamatut lugeda. 

Oli väga töörohke ja huvitav nädal. Suur tänu           

õpetajatele ja koolile, kes meid vastu võtsid! Eriti suured 

tänud Nalan Akdumanile ja Ceyla Arcale, kes oma     

tohutu külalislahkuse ja suure töövõimega meie nädala 

tõeliselt toredaks muutsid! Nemad on koos meie     

meeskonnaga ka alloleval pildil. 

Aigi Sikkal 

õppejuht 
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Jõulukuu tegemised 


