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inglise keele online-viktoriinil edukalt osalenud õpilasi:

25.11.2019 toimus maakonna inglise keele online-viktoriin 8. klassidele „MALTA - English speaking country“.
Osales 21 kolmeliikmelist võistkonda üheksast maakonna koolist. Meie koolist osales 3 võistkonda. Põlva Kooli
õpilaste parimad tulemused:
I koht võistkond „MerDeLi“: Merili Nagel (8.a), Deisi Kruustik (8.a) ja Lilian Hindrikson (8.a).
4.-7. koht võistkond „Absolute Madlads“: Richard Uibo (8.a), Joonas Vassiljev (8.a) ja Martin Veiko (8.a).
Kiitus kõikidele osalejatele ja suur tänu inglise keele õpetajatele Kaire Hakk, Siiri Joosep ja Rael Anijalg!



Heli Raidla nimelisel mänguasjakonkursil „SIIL“ edukalt osalenud õpilasi:

24.09.–22.11.2019 toimus IX Heli Raidla nimeline mänguasjakonkurss „SIIL“. Tööde esitamise tähtaeg oli 22. november 2019.
Laekus 43 vahvat SIILI viiest Põlvamaa koolist. Meie koolist osales
16 tööd. 29. novembril toimus Saverna Põhikoolis tänuüritus tööde
autoritele.
Meie kooli tublid SIILI autorid olid: Sirelin Käo (5.b), Liisa Linnus
(5.b), Greili Hallikas (5.c), Johanna Oras (5.c), Loviisa Ly
Puri (5.c), Jete-Lii Sidorov (5.c), Niina Lilian Tamm (5.c), Käroli
Jahu (5.f), Kertlin Veldermann (5.f), Els Rahel Parhomenko (6.b),
Elise Marie Int (6.c), Laura-Liis Vakk (6.c), Kristina Verev (6.c),
Heidi Korro (7.e), Jana Matsakaev (7.e), Merli Mägi (7.e).
Kiitus kõikidele
Merje Ootsing!



osalejatele

ja

suur

tänu

juhendaja

õpetaja

Pildil esireas: Sirelin Käo (5.b), Liisa Linnus
(5.b), Loviisa Ly Puri (5.c)
Tagareas: Niina Lilian Tamm (5.c), Laura-Liis
Vakk (6.c), Elise Marie Int (6.c)

õpilasfirmade laadal „Üle piiri turundus“ edukalt osalenud õpilasi:

30.11.2019 toimus Värska Kultuurikeskuses VI rahvusvaheline õpilasfirmade laat „Üle piiri turundus“.
Värskas toimunud konkurss-laat avas Eesti õpilasfirmade 2019/2020
aasta laadahooaja ning pakkus suurepärast võimalust äsja loodud
õpilasfirmadel oma uued tooted ja turundusnipid proovile panna.
Konkurss-laadal osalesid Leedu, Läti, Soome, Venemaa ja Eesti noored
kokku 32-s müügiboksis.
Meie koolist osales minifirma „Meeilu2“, kellele omistati eripreemia –
„Parim loodustoode“.
Meeilu2 tegeleb looduskosmeetika, saunamee, tahkeparfüümi, huulepalsami valmistamise ja müügiga. Samuti läheb müügiks naturaalne
õietolm pakendis.
Pildil (vasakult): Maara Parhomenko,
Minifirma Meeilu2 omanikud on: Merit Tigas (9.a), Maara Parhomenko
Merit Tigas ja õpetaja Kaia Tamm
(9.a), Eeva Peršin (9.c)
Kiitus minifirma omanikele ja suur tänu nende juhendajale õpetaja Kaia Tamm!



9. klasside inglise keele olümpiaadi koolivoorus edukalt osalenud õpilasi:
03.12.2019 toimus inglise keele olümpiaadi koolivoor 9. klassidele, kokku osales 18 õpilast.
Parimad tulemused:
1. koht Sirelin P etersell ( 9.a)
2.-4. koht Kaialiisa Kelt ( 9.c)
2.-4. koht Joosep P odekrat (9.a)
2.-4. koht M ia Kristin P rozes (9.c)
Kiitus kõikidele osalejatele ja aitäh aineõpetajatele Kaire Hakk, Siiri Joosep ja Rael Anijalg!
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loodusteaduste olümpiaadi piirkonnavoorus edukalt osalenud õpilasi:

01.12.2019 toimus Põlva Koolis loodusteaduste olümpiaadi piirkonnavoor. Kõiki töid hindas üleriigiline komisjon.
Kogu riigis osales loodusteaduste olümpiaadil kokku 373 õpilast 76 koolist, kes on sündinud 2005 või hiljem (või
õpivad 8. klassis). Parimad tulemused:
I koht Leo-Martin Pala (9.a) (Üleriigilises arvestuses 3. koht – esindab Põlvamaad loodusteaduste olümpiaadi
lõppvoorus Tartus 18.-19. aprillil 2020)
II koht Henri Suur (7.a)
Palju õnne võitjatele ja suur tänu osalejatele! Aitäh õpetajad Urve Lehestik, Bianka Pihla, Katrin Savi, Greta
Pentsa, Annika Viikmaa, Karl Tammiste ja Jaak Kepp!



õpilasfirmade laadal Jäärmark edukalt osalenud õpilasi:

07.12.2019 toimus Pärnu Kaubamajakas õpilasfirmade laat “Jäärmark 2019”.
Pärnumaa noorte poolt korraldatav õpilasfirmade laat oli tänavu juba 12.
Põlva Kooli minifirma „Hepu“ osales sellel ettevõtmisel esmakordselt. Müügiartikliks olid
helkur puuviljakott. Laadal omistati meie kooli minifirmale „parima müügistrateegia
preemia“.
Minifirma „Hepu“ omanikud: Terje Laane (8.b), Anette Pavlov (8.b), Sandra Kalling
(8.b)
Lisaks Pärnu laadale pandi „laadatamisele“ selleks aastaks veel kaks punkti
12.detsembril Tartu kaubamajas ja 14.detsembril Põlva jõululaadal. Tartus pälvisid meie minifirma tunnustuse
„Parim minifirma“.
Kiitus minifirma omanikele ja suur tänu nende juhendajale õpetaja Kaia Tammele!



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

03.12.2019 toimusid Mesikäpa hallis Põlva maakonna koolide 6.- 9. klasside meistrivõistlused korvpallis.

Tüdrukute võistkond saavutas I koha.
Võistkonda kuulusid Luiisa Marleen Lepp, Getter Prükk,
Rebeka
Repp,
Katrin
Orro,
Maarja
Kokkmaa,
Eleen Põvvat, Isabella Puusepp, Lisanna Koort.
Õpetaja Ulvi Musting.



Põlva Kooli poiste võistkond saavutas III koha.
Võistkonnas mängisid Joonas Vassiljev, Andero Viljus,
Markus
Kannel,
Kevin
Tühis,
Andero
Paabut,
Andero Hääl, Randel Matthias Lepp, Kevin Pütt.
Õpetaja Valeri Zlatin.

3X3 korvpalli turniir edukalt osalenud õpilasi:

6.12.2019 toimus traditsiooniline 3X3 korvpalli turniir Paide uhkes E-Piim Spordihoones. Kohal olid vabariigi
koolide 4.-5. ja 6.-7. klasside poiste ja tüdrukute korvpalli võistkonnad.
Põlva Kool oli väljas kahe võistkonnaga:
4.-5. klassid: Kermo Kuklase, Mairo Paabut, Airon Saarna, Rainet
Vool (5.d klass)
6.-7. klassid: Johannes Markus Härmits (7.a), Markos Käis (7.a),
Karlis Kalk (7.b), Roven Piho (7.d).
Terve päeva kestnud turniir oli väsitav, aga väga emotsionaalne.
Päeva lõpuks olid tulemused rõõmustavad!
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4.-5. klassi arvestuses
korvpallurid I koha!

saavutasid

meie

kooli

6.-7. klasside arvestuses, kaotades ainult ühe
mängu, pidid meie poisid leppima III kohaga.

Palju õnne! Aitäh kehalise kasvatuse õpetajale Valeri Zlatin!

Minifirmade tegemistest
Õpilasfirmade müügi trill- ja trall sai detsembrikuise punkti
korraga kahel laadal, Tartu Kaubamaja ÕF laadal ja Põlva
jõululaadal. Olime esindatud ikka mõlemal laadal, sest kaup
tahab müümist! Tartu ÕF laadal oli 99 firmat müümas oma
kaupa ja pakkumas teenust, tõeline paabeli segadus!
Mis tore, osad firmad müüsid end kaubast "tühjaks".
Müüginumbrid olid kõigil suured, kui juurde liita veel Põlva
jõululaadal müüdud tooted, on käive päris kopsakas - see on
KÕIGE SUUREM KIITUS tegijatele!

Nii nagu ikka,
tunnustusi.

jagatakse õpilasfirma

laatadel ka

muid

Tartu õpilasfirmade laada PARIM MINIFIRMA oli MF Hepu,
koosseisus Anete Pavlov, Sandra Kalling ja Terje Laane.
Firma toodab helkur-puuviljakotikesi.
MF Hepu oli Pärnus ÕF laadal Pärnumaa jõulud väärt PARIMA
MÜÜGISTRATEEGIA auhinda minifirmade seas.
Põlva Koolis teist aastat tegutsev MF Meeilu aga väärib erilist
tänu, sest on jõudnud osaleda rekordiliselt 5 laadal!
MF Meeilu tegutsevad - Maara Parhomenko, Merit Tigas ja
Eeva Peršin.
Endiselt pakutakse mesiseid kosmeetikatooteid. Värska
rahvusvahelisel ÕF laadal Üle Piiri Turundus pälvis firma
parima Loodustooteid pakkuva firma tiitli!

Palju õnne õpilastele ning suur aitäh vanematele, mentoritele
õp Tiina S ja Merje T, koolile ja kõikidele ostjatele!
Kaia Tamm

MF Meeilu esindajad Maara ja Merit

minifirmade juhendaja

MF Hepu esindajad ja nende toodatud helkur-puuviljakotikesed
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Erasmus + projekti „ICT & Technology Invasion“
kohtumine Põlva koolis

1.-6. detsembril 2019 toimus
meie
koolis
ICT&Technology projektikohtumine.
Külalised
saabusid Poolast, Rumeeniast ja Bulgaariast. Nädal
oli väga toimekas ja mitmekülgne ning aeg lendas
linnutiivul.
Koolis toimusid töötoad erinevates valdkondades. Kuna
projekti
teema
on
arvutiteaduse
ja
tehnoloogia
ühendamine koolitöös, siis kõik tegevused olidki nende
kahe põhiteemaga seotud. Valmistasime vanapaberi
massist jõulukaarte, päikesepaneele, ning tegelesime
robootika,
3D
modelleerimise
ja
printimise
ning
masintikandiga. Kahel päeval saime võimaluse võtta oma
vahetusõpilased endaga oma esimesse tundi kaasa.
Neljapäeval toimus ka Mait Kuusiku ajaloo tund, kus ta
tutvustas lähemalt Eesti ajalugu. Külalised said oma
teadmised kohe Kahoot!-is ka proovile panna. Viimasel
päeval valmistasime meie uudses õppeköögis eestipäraseid toite. Menüüs olid verivorstid, kotletid, kartulisalat
ja muidugi ka Eesti laste lemmik - küpsisetort.
Külastasime mitmeid erinevaid ettevõtteid nii Põlvamaal
kui ka naabermaakondades. Räpina Paberivabrikus
nägime, kuidas saab vanapaberist uuesti kasutuskõlbulik
paber. Vabrikus just lillelõhna ei kohanud, aga kannatasime ära. Nopri Talumeiereis nägime lüpsiroboteid ja lehmi,
tootmistsehhi, juustukeradest pungil juustukambreid ja
ka seda kuidas toodang pakenditesse jõuab. Suureks
üllatuseks oli see, et nägime pakendamist, mis toimus
käsitööna. Arcwoodis nägime kuidas valmisid liimpuidust
erinevad konstruktsioonid. Tartus külastasime teaduskeskust AHHAA, Tagurpidimaja ja imekaunist jõulurüüs
Raekoja platsi.
Ühel õhtul küpsetasime ja kaunistasime rumeenlastega
piparkooke, meie suureks imestuseks polnud nad midagi
sellist kunagi teinud. Esialgu olid nad arvamusel, et neil
küll ei tule see hästi välja, kuid tegelikult valmisid piparkoogid nagu kunstiteosed. Pakkisime need neile karpidega
kodumaale kaasa ka.
Külalistele meeldis meie kool väga. Nad olid vaimustuses
isegi pisiasjadest, mis meie jaoks tunduvad enesestmõistetavad, aga mida nende koolides pole. Tualettpaber,
näiteks. Vahetusõpilaste arvates on meil küll suur kool ja
palju õpilasi, kuid vaatamata sellele on meie koolis vaikne
ja rahulik õpikeskkond ning meie jõulueelne meeleolu ja
lumi pakkusid neile suurt vaimustust. Projektis osalejate
keeleoskus on väga erineval tasemel. Poola ja Rumeenia
õpilaste keeleoskus oli väga hea ning nendega suhtlemine
olin vaba ja ladus, aga seevastu Bulgaaria õpilastega
saime suhelda kehakeeles ning harva vahetada ka paar
sõna inglise keeles. Sellised kohtumised panevad meid
hindama oma võimalusi meie koolis ja on kasulikud meie
keelelisele ja kultuurilisele arengule.

Oleme rõõmsad, et saime osaleda väga erinevates
tegemistes ja külastada meie piirkonna edukaid ettevõtteid ning leidsime palju uusi sõpru. Ootame juba
väga uut kohtumist. Meie järgmine kohtumine toimub
2020. aasta kevadel Rumeenias.
Aitäh tervele kooliperele, et aitasite meil projektinädala edukalt läbi viia!

Projektis osalenud õpilased Karoliina Kets,
Deisi Kruustik, Isadora-Janett Turba ja
õpetaja Kaire Hakk

Leht 5

Õppereis Tallinna
6. detsembril leidis aset 9. klasside õppereis Tallinna.
Külastati riigikogu, Stenbocki maja ja okupatsiooni
muuseumi „Vabamut“. Kokku osales 35 õpilast. Esmalt
tutvuti riigikogu hoonega, kus giid Ott Mängel viis
osalejad pressirõdule ja tutvustas lähemalt riigikogu
tööd. Saadi täpsemalt teada, kuidas saadikud
fraktsiooniti istuvad ja kust juhitakse riigikogu
istungeid. Pärast põhjalikku ülevaadet mindi treppidest
alla riigikogu hoone maketi juurde ja räägiti hoone
ajaloost.
Stenbocki majas liiguti samuti giidi saatel ja tutvuti
Eesti Vabariigi valitsuse töökorraldusega. Õpilastel oli
võimalus istuda nii pressikonverentsi ning istungite
ruumis ministrite kohtadel ning kuulata ülevaadet nii
Stenbocki maja ajaloost kui ka valitsuse tegevusest.

Eesti Vabariigi valitsuse
istungite saal

Pärast valitsushoonete külastamist ootas ees ringkäik
okupatsioonide muuseumis „Vabamu“, kus kahes
grupis liiguti Eesti ajaloo süngematel radadel ja
kuulati läbi meie kaasmaalaste lugude ja saatuste
küüditamisest, repressioonidest ja elust Siberis ja
Nõukogude Eestis.
Õppereis on igati hariv ja kes kuulata tahtis, sai sellest
lisa ajaloo- ja ühiskonnatundides räägitule. Täname
ühtlasi riigikogu liiget Tarmo Tamme, kes aitas
rahastada antud õppereisi.

Mait Kuusik
ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja

Giid Ott Mängel räägib Toompea
lossi ajaloost

Ka sellel aastal sai meie kool sertifikaadi, kui aktiivselt GLOBE programmis osalev kool.

Vabariigis on sel aastal 18 kooli, kellele see sertifikaat omistati.
Meil tegeleb GLOBE mõõtmistega 7.b klass Annika Viikmaa juhendamisel. Kaasa aitab ka Inga Tiivoja.
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9.a klassi päev Viljandimaal
12. detsembril käisime 9.a klassiga ekskursioonil
Viljandimaal. Esimesena külastasime tähetorni Orion,
kus tegime erinevaid füüsika katseid. Kõigepealt
märkasime väga veidrat ehitist ühe maja taga ning suur
oli üllatus, kui buss seal peatuski. Tekkis küsimus,
et kelle koduõuele meid toodi, aga siis tuli välja, et see
ehitis ongi tähetorn. Enne, kui katsetega alustati rääkis
perenaine meile lühidalt Orioni ajaloost. See oli vana
silotorn, mis seisis aastaid tühjana enne, kui perekond
otsustas sellest teha observatooriumi.

Seejärel alustasime katsetega, kus saime ka ise
kaasa lüüa. Katseid oli palju ja need olid väga
huvitavad. Üks meeldejäävamaid katseid oli katse, kus
tehti „võlukunsti“. Tugev magnet asetati kahe
vaskplaadi vahele ning võeti kätte teine samasugune,
kuid suurem magnet ja sellega pandi vaskplaadi vahel
olev magnet „hõljuma“. Teine põnev katse oli soengute
katse, mis pakkus kõigile väga palju nalja. Katse käigus
pidi asetama käe kuplile ja juukseid raputama, mille
tulemusel tõusid need üles. Veel saime keeta vett
inimjõul, milleks läks meie klassil vaja viit poissi. Nad
pidid jalgratta trenažööril rahulikus tempos väntama
kuni vesi lõpuks õrnalt mullitama hakkas, mis on
keemise põhitunnus. Lisaks räägiti, kuidas telefon meie
tervisele pikka aja jooksul mõjub. Kiirgus, mida telefon
kiirgab võib hakata meie tervist 10-15 aasta pärast
üsna tugevalt halvendama (nt väsimustunne ja
vähkkasvajad).
Päeva lõpetasime Ugala teatris, kus vaatasime
muusikali
„Once“,
mis
osutus
oodatust
palju
põnevamaks. Etendus rääkis tänavamuusikust (Priit
Võigemast), kes kohtas Dublini tänaval noort tšehhi
neiut (Laura Kalle), kes märkas temas annet ning aitas
mehel salvestada albumi, et ta saaks lennata New York’i
oma armsama juurde. Tekst oli väga humoorikas ning

laulud sügavamõttelised ja kaunid. Päev pakkus
toredat meelelahutust ja oli ka väga hariv.
Karoliina Kannik, Caroly Viljamaa ja
Anna Maria Rõõmus
9.a klassi õpilased
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Kodanikunädal ja töövarjukuu Põlva Koolis
Novembri
viimasel
nädalal
tähistasime
koolis
kodanikunädalat. Toimetasime õpetaja Mait Kuusiku ja
Ly Tannis-Vinniga ainetundides, rääkisime õpilastele
sellest, milline on hea ja eeskujulik kodanik ning
et
kodanikupäeval
tunnustab
siseministeerium
kaaskodanike suhtes hoolivaid, tähelepanelikke ja
aktiivseid Eesti kodanikke aumärgiga ning kultuuriministeerium valib iga-aastaselt ka aasta kodaniku.
5.-6. klassidele toimus kodanikupäeval, 26. novembril
aulas temaatiline Kahoot, millest väljus võitjana 6.c
klassi võistkond koosseisus Sven-Byron Mitt, Krisette
Anajev, Laura Plakso ja Agathe Ojasaar, teise koha
pälvis 5.c ja kolmanda 5.a võistkond. 6. ja 9. klassid
pistsid rinda koolisisesel ühiskonnaõpetuse olümpiaadil
ning detsembri algul toimus ka 9. klasside õppekäik
Tallinnasse Riigikogusse ja Vabamusse. Kodanikunädala
raames
toimusid
ka
tööeluteemalised
töötoad
7.-8. klassidele, mida viis läbi karjäärinõustaja Ingrid
Lepasson Töötukassast (seekord töötoast ilma jäänud
7.-8. klassidele toimuvad need kevadel). Juhuslikult,
aga sobilikult ajastus meie ainenädalasse ka koolidirektor Koit Noogi eestvedamisel ning ajalooõpetajate
ja huvijuht Helen Reinholdi abil ellu viidud Eesti
koolinoorte XVI mälumängumeistrivõistluste maakondlik
eelvoor ja Tartu Rahu viktoriini piirkonnavoor, mille
edukad võitjad liiguvad kevadel edasi riiklikesse
voorudesse.
Kodanikunädalale eelnes töövarjunädal ning november
oli töövarjukuu. Kodanikuliikumise Tagasi Kooli raames
käisid mitmed Põlva Kooli õpilased ka oma tuttavatel või
vanematel tööl abis, varjutamas ja ametit õppimas.
Samuti pöördusid sama projekti käigus tagasi kooli
mitmed külalisõpetajad, kes veel ka detsembris
ainetundides oma ametit tutvustasid ning koolitarkust
tööeluga seostasid. Näiteks 6a klassi tunnis käis
12. detsembril Põlva valla abivallavanem Janika Usin,
kes lastele nende kodukoha valla toimetamistest rääkis
ning väikse viktoriini järel jõulueelsele ajale kohaselt ka
pisikesi kingitusi jagas.
Kokkuvõtteks võib öelda, et novembri teine pool ja
detsembri
esimene
pool
olid
ühiskonnaõpetuse
õpetajate jaoks toimekad, mille tunnistuseks on ka all
olevad pildid.
Grete Kärmas
ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja
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Lottemaa jõulumaal
2.a, 2.f, 3.f, 3.a klassi õpilased külastasid reedel,
13. detsembril, Lottemaa jõulumaad. Bussisõit
Pärnumaale kujunes üsna pikaks, millest muidugi
õpilased ei hoolinud, kuna ootusärevus kõiki Leiutajate
küla elanikke näha ja nendega vahvalt aega veeta oli
suur.
Peaväravas võttis meid vastu notsuema Helmi, kellest
sai meie teejuht Leiutajate külas. Kõigepealt ronisime
muidugi kõrgele-kõrgele vaatetorni otsa, et taamalt
paistvat merd ning Lottemaa ilu nautida. Järgmisena
seadsime sammud Lotte ning tema ema juurde,
kes olid kaugeid külalisi juba pikisilmi oodanud.
Koos Lottega sai laulda vahvaid laule, mõistatada ning
kuulda tema põnevatest sekeldustest. Peale seda oli
aeg liikuda hoopis kuulsa doktor Ave juurde, kes Lotte
sõnul suudab kõik haiged terveks ravida. Lisaks
ravimisoskustele
oli
doktoril
ka
suurepärane
huumorimeel. Vaevuste üle kaevanud patsiendid
said läbi tema imerohtude terveks. Siinkohal ei

saa mainimata ka meie üht lemmikut, Jänes Adalberti,
kes samuti hoolitses selle eest, et ükski laps ei lahkuks
Lottemaalt ilma naeratuseta. Edasi sammusime
rõõmsalt endale lumememmesid meisterdama koos
Lottemaa elanikega. Hiljem ootas meid kosutav
kõhutäis koos sooja teega ja etenduse „Lauluvõistlus
Kuul“ nautimine suurel Giovanni laval.
Lahkuda oli Lottemaalt raske, sest tundsime ennast
seal väga koduselt ning paljude Lottemaa elanike toad
ja erinevad vaatamisväärsused jäid isegi nägemata.
Seda muidugi seetõttu, et iga nurga peal oli tegevust
nii palju, et kõike lihtsalt ei jõudnud näha ja kogeda.
See aga annab põhjuse ka järgmisel aastal tagasi
minemiseks! 
Eliis Vana
2.f ja 3.f klassijuhataja
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Jõulukuu Põlva Kooli Kesk 25 õppehoones
Nagu ikka, tuleb jõulukuu väga ootamatult, ent samas
oodatult. Pika ja lõputuna paistnud november sai siiski
lõpuks läbi ning detsember sai hoo sisse!
Kohe detsembri esimestel päevadel olid õpilasesinduse
käed tööd täis – toimusid kohtumised klassivanematega igas kolmes õppehoones. Üheskoos
arutati, mis on koolielus hästi, mis võiks olla paremini
ning millised võiksid olla võimalused kitsaskohtade
parendamiseks. Kohtumised võtsid aega kolm päeva
ning arutelud olid väga viljakad. Uue kalendriaasta
hakul
tutvustatakse
kogutud
ideid
ka
kooli
juhtkonnale.

Lisaks
jõululaadale
toimus
13.
detsembril
9.c klassi korraldatud jõulukohvik, kus sai
kuulata mõnusat jõulumuusikat, süüa erinevaid
hõrgutisi ning jõuluvanale oma kingisoove
edastada.
Aitäh, armsad 9.c õpilased ja klassijuhataja Viive
Rätsep, et kooliperele jõulukohviku korraldasite!

Ehkki detsembrikuu oli väga töine, leidus aega ka
saabunud jõulukuu tähistamiseks ning sellest rõõmu
tundmiseks. Detsembri saabumist tähistasime Kesk
25 õppehoones toreda jõululaadaga. Laadal oli
ühtekokku ligi 30 müüjat, kes müüsid erinevat
jõulukaupa
–
alustades
piparkoogimajadest,
lõpetades käsitsi valmistatud jõulukaartide ja
õnneloosiga.
Lisaks
olid
laadal
oma
kaupa
tutvustamas ka meie kooli minifirmad.

Leht 10

Jõulukuu kulminatsiooniks 5.-9. klassi õpilaste jaoks oli
aastalõpuetendus Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuses.
Nagu ikka, tulid meie õpilased lavale vapustavate
esinemisnumbritega. Aastalõpuetendusel esines kokku
ligi 70 õpilast ning etendus oli väga meeleolukas ja
toredaid elamusi pakkuv.
Selle
aastakümnendi
viimasel
koolipäeval,
20. detsembril, jagas õpilasesindus kõigis kolmes
koolihoones
laiali
jõuluposti.
Lisaks
toimus
jõuluteemaline stiilipäev. Paljudes klassides jaotati
laiali jõulupakid ning igast kooli nurgast on tunda
jõulutunnet!

Helen Reinhold
huvijuht

