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Oleme veebis! 
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 8.-9. klasside keemiaolümpiaadi koolivoorus edukalt osalenud õpilasi: 

09.12.2021 toimus keemiaolümpiaadi koolivoor 8.-9. klassidele. Kokku osales 16 õpilast. Arvestust peeti klasside 

kaupa eraldi .  

 

 

 

 

Palju õnne! Aitäh õpetaja Greta Pentsa! 

07.12.2021 toimus inglise keele olümpiaadi koolivoor 9. klassidele. Osales 10 õpilast 9.a, 9.b, 9.c ja 9.d klassidest. 

Parimad tulemused: 

I koht Annaliisa Madisson (9.a) 

II koht Rebeka Repp (9.c) 

III koht Kirke Karolin Tark (9.a) 

Palju õnne! Aitäh aineõpetajad Kaire Hakk, Rael Anijalg, Ülle Sarapik ja Elerin Helde. 

 9. klasside inglise keele olümpiaadi koolivoorus edukalt osalenud õpilasi: 

Direktor kiidab! 

 6.-9. klasside bioloogiaolümpiaadi koolivoorus edukalt osalenud õpilasi: 

01.12. ja 02.12.2021 toimus bioloogiaolümpiaadi koolivoor 6.-9. klassidele. Kokku osales 92 õpilast. Arvestust  

peeti klasside kaupa eraldi. 

 

 

 

 

 

 

 

8. klasside arvestuses: 

I koht Eliisa Villako (8.a) 

II koht Enriko Saan (8.a) 

III koht David Richard Randmäe (8.b)  

9. klasside arvestuses: 

I koht August Jakobson (9.a)  

II koht Kirke Karolin Tark (9.a) 

III koht Henri Suur (9.a) 

6. klasside arvestuses: 

I-II koht Karoliine Mustimets (6.d) 

I-II koht Laura Lanno (6.c) 

III koht Mihkel Padar (6.b) 

7. klasside arvestuses: 

I koht Johanna Oras (7.b) 

II koht Tristan Leppik (7.a)  

III koht Anti Tohva (7.a) 

8. klasside arvestuses: 

I koht David Richard Randmäe (8.b)  

II koht Getter Lepland (8.a) 

III koht Eliisa Villako (8.a)  

9. klasside arvestuses: 

I koht Henri Suur (9.a)  

II koht Kirke Karolin Tark (9.a)  

III koht Karl-Rasmus Suvi (9.b)  

Palju õnne! 

Aitäh õpetajad Urve Lehestik, Annika Viikmaa, 

Bianka Pihla ja Karl Tammiste! 

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


Leht 2 

Sporditulemused 

1.12.2021 toimus Võru spordikeskuses TV 10 olümpiastarti maakondlik I etapp, kus Põlvamaa noored osalesid 
koos Võrumaa noortega.  
TV 10 olümpiastarti alustas oma 51 hooaega ja ka sellel aastal on Põlva Kool oma kergejõustiklastega mõõtu    
võtmas teiste koolidega. Kokku osales Põlva Koolist üle 20 võistleja. 

 

 

 

 

 

Tublilt võistlesid ka teised: 
Marcello Aleksejev PN kõrgushüpe 1.16, Steven Jaaska PN kõrgus 1.11, Kristiin Piirsalu TN kuulitõuge 7.80, Vanes-
sa Järv TN kõrgus 1.16 ja 60m jooks 10,28, Laura Aleksejev TN kõrgushüpe 1.06, Hanna Avikson TN kõrgus 1.01 
ja 60m jooks 9,91, Delisa Põld TN kõrgushüpe 1.01 ja 60m 10,37, Evert Roodes PN 60m jooks 10,05, Karel Kets 
PV 60m 9,33, Raimond Änilane PV 60m 9.34 

 TV 10 olümpiastarti maakondlik I etapp 

I koha saavutasid: 

Kerdo Roodes PV teivashüpe 2.21 

Evert Roodes PN kõrgushüpe 1.34 

Hanna-Lisete Sellis TV kuulitõuge 9.36 

Marcello Aleksejev PN 60 m jooks 9,34 

Kermo Kuklase PV 60 m jooks 8,20 

Carolin Käo TV 60m jooks 9,28 

II koha saavutasid: 

Mihkel Padar PV teivashüpe 2.11 

Steven Jaaska PN 60 m jooks 9,57 

Reno Rošik PV 60m  8,75 

Loviisa-Ly Puri TV 60m  9,34 

III koha saavutasid: 

Marielle Leesalu TN kõrgushüppes 1.21 ja 60m jooksus 9,65 

Kerdo Roodes 60m 8,90 

4.12.2021 toimus 51. hooaja TV 10 olümpiastarti vabariiklik I etapp Võru Spordikeskuses. 
Põlva Kooli õpilased esinesid tublilt ja saavutasid palju isiklikke rekordeid. 
Võistkondlikult on Põlva Kool peale I etappi 11. kohal 27 koolivõistkonna seas. 
Põlva Kooli parimana saavutas poiste nooremas vanuserühma 60 m jooksus Marcello Aleksejev 12. koha ajaga 
9,13 , kõrgushüppes saavutas Marcello tulemusega 1.11 41. koha. 
Poiste vanema vanuserühma 60 m jooksus saavutas Kermo Kuklase 16. koha ajaga 8.28. 
Teisi tulemusi: 
Evert Roodes PN kõrgushüpe 1.21 (21.koht) ja 60m jooks 9.79 (43.koht) 
Kerdo Roodes PV teivashüpe 2.41 (22.koht) 
Mihkel Padar PV teivashüpe 2.21 (28.koht) 
Reno Rošik PV 60 m jooks 8.77 (37.koht) 
Carolin Käo TV 60m jooks 9.36 (43.koht) 
Loviisa-Ly Puri 60m jooks 9.45 (46.koht) 
Hanna-Lisete Sellis TV kuulitõuge 9.18 (27.koht) 
Janette Kund TV kuulitõuge 9.00 (31.koht) 
Marielle Leesalu TN 60m jooks 9,50 (27.koht) ja TN kõrgushüpe 1.21 (23.koht) 
Hanna Avikson TN 60m jooks 9,88 (43.koht) ja TN kõrgushüpe 1.11 (52.koht) 

 TV 10 olümpiastarti vabariiklik I etapp 

15.12.2021 toimusid Põlvamaa koolinoorte meistrivõistlused rahvastepallis Põlva Mesikäpa spordihallis. 
 

1.-3. klasside tüdrukute arvestuses saavutas Põlva Kooli võistkond I koha. Võistkonda kuulusid Kirke 
Gross, Matilda Nuuma, Kaisa Oinberg, Getrin Ojaste, Delisa Põld, Desiree Alev, Indra-Maria Peterson, Noora      
Mälton, õpetaja Henri Sillaste. 
1.-3. klasside poiste arvestuses oli võistlustules kolm Põlva Kooli võistkonda. 
II koha saavutas Põlva Kooli 1.võistkond koosseisus Lennart Järvela, Bert Luts, Kevin Pallon, Brandon 
Trumsi, Andero Vaino, Virgo Vigel, Rait-Indrek Joosep, Ants Theoder Järv, õpetaja Temari Nuuma. 
III koha saavutas Põlva Kool 2.võistkond koosseisus Uku Varusk, Cristen Kanarik, Morris Männamaa, 
Mattias Marjapuu, Simo-Mattias Siim, Nikas Liubchenko, Kristjan Mandel, õpetaja Henri Sillaste.  
Tubli neljanda koha saavutas Põlva Kool 3.võistkond, kuhu kuulusid Aaron Zlatin, Karl-Khristofer Arder, Kregor 
Kork, Karl Trumsi, Gregor Varjola, Georg Peemot, Paul Patrick Jõgeva, õpetaja Toomas Kivend 
 

4.-5. klasside tüdrukute arvestuses saavutas Põlva Kool II koha. Võistkonda kuulusid Helena Hakk, 
Vanessa Järv, Kerili Jahu, Gertrud Kolsar, Mia Konks, Ronja Mikson, Anette-Riin Paidra, Maribel Altmäe, õpetaja 
Juta Saan. 
4.-5. klasside poiste arvestuses käis tasavägine võistlus, kus kõik kolm võistkonda kogusid võrdse arvu 
punkte ja alles väljavisatud mängijate arvestuses sai siiski esikoha Räpina Gümnaasium. Põlva Koolile jällegi teine, 
kolmas ja neljas koht. 
II koht Põlva Kooli 1.võistkond: Silver Järvela, Oliver Järvela, Kristofer Mandel, Romet Vool, Marten 
Raud, Jan Rasmus Käis, Riivo Jermotšenko, Hans Kristian Pastak, õpetaja Henri Sillaste. 
III koht Põlva Kooli 2.võistkond: Ott Oskar Kütt, Markus Lõhmus, Rasmus Eric Rose, Deivid P isukov, 
Ott Nuuma, Andreas Suvi, Lev Liubchenko, Sten Rasmus Mark, õpetaja Henri Sillaste. 
4. koht Põlva Kooli 3.võistkond: Evert Roodes, Mathias Gregory Kõllamägi, Bert-Jepe Vähi, Jan Johan 
Mõtsar, Tambet Vana, Riko Kerri Sõir, Kristofer Tootsman, Jakob Urman, õpetaja Toomas Kivend. 
Võitluste kohtunikud olid Põlva Kooli 9. klasside õpilased õpetaja Ulvi Mustingu juhendamisel, kes said väga hästi 
hakkama. 
Põlvamaa Spordiliidu poolt olid kõigile osalejatele ka magusad auhinnad. 

 Põlvamaa koolinoorte rahvastepalli meistrivõistlused  

Toomas Kivend 
kehalise kasvatuse õpetaja 

PALJU ÕNNE TUBLIDELE SPORTLASTELE JA NENDE ÕPETAJATELE! 



Leht 3 

Õppekäik Ida-Virumaale 
12. oktoobril algas 7.a klassil kahepäevane praktikumi-

laager Ida-Virumaale. Seal oli klassile ette nähtud    

muuseumis käimine, jalutuskäik koos giidiga tuha-

mägedele ja TalTechi Virumaa Kolledžis kolm töötuba.  

1. päeval käisime Põlevkivi Muuseumis ja tuhamägedel. 

Muuseumis räägiti põlevkivi kaevandamise ajaloost, selle 

kasutusviisidest ja kaevandamise mõjust läheduses    

asuvatele linnadele ning rahvale. Tuhamägedel kõneldi 

nende tekkest ja koostisest ning sai nautida vaadet   

tuhamägede otsast.  

2. päeval oli ette nähtud külastada kolledžit. Kolmes   

töötoas olid teemad järgmised: 1. Taastuvenergia, kus 

ehitati tuuleturbiine; 2. Veeanalüüsid, kus pidi       

erinevate vee omaduste põhjal otsustama, missuguse 

veega oli tegu ja 3. Piimast Plastik töötuba, kus    

tutvustati alternatiivset lahendust plastikule ehk    

piimavalku.  

Õppekäik oli väga hariv ja olen kindel, et kõigile jäi 

midagi toredat ja kasulikku meelde. Selle toreda reisi 

tegi klassile võimalikuks KIK. KIK rahastas õppekäiku 

ja pakkus 7.a klassile tõeliselt meeldejääva ja hariva 

elamuse. 

Tristan Leppik 

7.a klassi õpilane 

Eksootiline või eestimaine? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleme harjunud, et meie söögilaual on banaanid, sidrunid,     

oliiviõli, šokolaad, kohv, suhkur ja palju muudki. Tavaliselt me ei 

mõtle, kust nad tulevad ja kuidas meieni jõuavad. Osaledes   

Tartu loodusmaja õppeprogrammil „Eksootiliste taimede pikk 

teekond meie lauale“ hakkasime mõistma, kui suure inimtöö ja 

keskkonnamõju tulemusena saame neid meile nii omaseks    

saanud maitseid nautida. Vahva, et saime kõiki neid taimi      

loodusmaja talveaias ka näha, katsuda ja mõnda isegi maitsta. 

Muuhulgas selgus, et mahetoit ei eristu intensiivtoodetud toidust 

maitse poolest - on midagi, mida me meeled ei taju.  

Aituma programmijuht Annelie Ehlvestile, tänu kellele oskame 

edaspidi oma toidu osas teadlikumaid ja eetilisemaid valikuid 

teha. Tänulikud oleme ka 7.b klassile ja õpetaja Bianka Pihlale, 

kes meid Tartusse kaasa kutsusid. 

Õppekäik toimus 29. novembril, mil just olime jõudnud          

jõuluootuse aega ning loomulikult läksime uudistama ka        

raekoja platsile loodud jõululinna. Kõige muljetavaldavamateks 

osutusid põhumaja ja avarates akvaariumites ringiujuvad kalad. 

Eestimaised kalad. 

8. loodusklassi õpilased ja õpetaja Urve Lehestik 

Foto: Urve Lehestik 

3.a ja 3.b klass Põllumajandusmuuseumi Jõulumaal 

30. novembril käisid Põllumajandusmuuseumiga  

põgusat tutvust tegemas 3.a ja 3.b klass. Saime 

kaunistada koos Jõulumemmega piparkooke ning 

nautida sooja teed. Seejärel tegime tutvust ponide, 

hanede, lammaste, kitsede ja jänestega, kes       

Põllumajandusmuuseumis aastaringselt elavad. Eriti 

kõva häält tegid haned ning öeldakse, et vanasti olid 

haned palju paremad koduvalvurid kui koerad. :) 

Kui loomad vaadatud, läksime suure küüni alla appi     

piparkoogitüdrukutele Piiale ja Pillele. Nemad olid jännis 

oma tegemistega ning tuli välja, et koos sujub töö palju 

kiiremini ja tõhusamalt, kui üksi punnitades. Aitasime neil 

jänestele nimed mõelda - Chupa ja Hupa ning küüni ära 

peidetud komme otsida. Oli vahva käik! 

õpetajad Annika Uibo ja Elina Keerpalu 

https://www.tartuloodusmaja.ee/wp-content/uploads/2020/04/programmid_eksootliste_taimede_teekond.pdf
https://www.tartuloodusmaja.ee/wp-content/uploads/2020/04/programmid_eksootliste_taimede_teekond.pdf


Leht 4  

Tähetorni Orion ja Ugala Teatri külastus 

17. detsembril korraldas 8.a klassijuhataja Jaak Kepp 

taaskord oma klassile meeldejääva õppepäeva. Käisime 

Viljandimaal Olustvere lähedal Orioni tähetornis ja     

Viljandis Ugala Teatris. Kõigepealt räägiti meile         

tähetorni ajaloost. See valmis vanast nõukogudeaegsest 

silotornist, mis ehitati aastal 1966. Tähetorn on         

tegutsenud siin keset taluõue 18 aastat. Neljandal      

korrusel on kaks teleskoopi ja kolmandal korrusel on 

kosmoseteemalised pildid. Olustveres Tähetorn Orioni 

teisel korrusel ootasid meid ees füüsikakatsete          

demonstratsioonid. Füüsikalistest katsetest olid         

lemmikud gravitatsiooni- ja jõuülesanded. Loomulikult 

näidati ja lasti proovida energia- ja elektrikatseid.  Seejärel suundusime Viljandisse. Kuna enne         

teatrietendust oli veidi vaba aega, kasutasime seda 

söömiseks. Etenduse pealkiri oli „Saja-aastane, kes 

hüppas aknast välja ja kadus“. See rääkis Allan   

Karlssonist, kes oli just äsja 100-aastaseks saanud. 

Kogu etendus oli üks peadpööritav ja plahvatuste   

rohke tagaajamine. Ühtlasi oli see ka rännak läbi Allan 

Karlssoni elu ja lähiajaloo sõlmpunktide. Allan kohtus 

näiteks Francisco Franco, Harry Trumani, Jossif      

Stalini, Kim Jong Lii ja veel mitmete teiste hullu-

meelsete ja geniaalsete suurkujudega. Etendus oli 

musta huumori ja elava muusikaga vürtsitatud ja 

õpetas, et inimene suudab suurte sündmuste keskel 

jääda iseendaks ja uskuda kõige kiuste inimlikku  

headusesse. 

Merlis Musting 

8.a klassi õpilane 

1.a klass käis külas Pipil, et jõuluootusesse põnevust tuua. 

Pipiga sai mängitud, piparkooke kaunistatud ja meisterdatud. 



Leht 5 

Teadusringide aastalõpu eelsed toimetused 

Tänu projekt 820 poolsele rahastamisele oli teadus-

ringidel võimalus osaleda erinevatel vahvatel         

õppekäikudel. 

Novembri lõpus said 1., 4. ja 6. klassi teadusringid 

ning teadusteatri ring külastada AHHAA keskust ja 

osaleda sealsetes töötubades. 1. klassi teadusring sai 

teada „Limonatooriumi“ töötoas, kuidas valmistada 

limonaadi ja seda enda maitse järgi ka kokku segada. 

4. klassi „Silma lahkamise“ töötoas tutvuti kuidas silm 

töötab ja skalpelli abil oli võimalik ka silma ehitust  

täpsemalt uurida. 6. klassi teadusringi õpilased uurisid 

pindade puhtust ja tegelesid töötoas „Ahhaa, bakterid“ 

nagu tõelised mikrobioloogid. Teadusteatri õpilastel oli 

planetaariumis võimalik universumit avastada. 

Lisaks sellele oli tellitud teadusteatri etendus AHHAA 

parimatest paladest, kus oli toredaid efektseid katseid, 

mis õpilaste silmaringi laiendasid. Ja loomulikult     

kasutasid kõik võimalust püsieksponaatidega tegeleda 

ning lisaks sellele oli ka näitus gravitatsioonist, kus olid 

väga atraktiivsed katsevahendid ja võimalus teada 

saada, kuidas meile maa külgetõmbejõud mõjub,   

kuidas tundub Kuul kõndimine, kui palju me kaalume 

erinevatel planeetidel jpm. 

Detsembri algul said 1. ja 4. klassi teadusringi lapsed 

käia Tartu Ülikooli botaanikaaias, kus toimus           

jõuluprogramm „Troopikasse sooja“. Talvisel külmal 

ilmal oli päris mõnus jalutada soojas kasvuhoones ja 

otsida taimi, mille viljad piparkookidele maitset       

annavad. Rohkem, kui taimed pälvisid õpilaste        

tähelepanu kilpkonnad ja tuli olla hoolas, et mõni väike 

jalg sulpsti vette ei satuks.  

Programmi lõppedes meisterdati ka üks troopiline    

loomake, aga oli ka fantaasia maailma kuuluvaid      

olendeid. 

 

6. klassi teadusringi lapsed panid oma võimed proovile 

Escape Tartu põgenemistubades.  

 

Oleme tänulikud, et meil on võimalik projekt 820 toel 

õpilastele pakkuda palju huvitavat, sest lisaks         

õppekäikudele, mis on õpilastele tasuta, saame osta ka 

vajalikke katsevahendeid ja materjale tundideks.     

Selle tõttu on meie teadusringide tunnid alati õpilaste 

poolt väga oodatud. 

 

Greta Pentsa ja Inga Tiivoja 

teadusringide juhendajad  



Leht 6 

Tublid küberpuurijad 

KüberPuuring on KüberPähkli uuringust välja kasvanud 

küberkaitsevõistlus, kus saavad käe valgeks                

7.-12. klasside ja kutsekoolide õpilased. Igal aastal  

saadavad koolid üle Eesti end esindama uued võistlejad. 

Tallinna Tehnikaülikooli (TalTech) eestvedamisel loodud 

võistluse eesmärgiks on 10 aasta jooksul leida          

Eestile 10 tuhat uut kübertalenti. Viimase paari kuu   

küberintsidendid ja andmete lekkimine näitavad, et  

vajadus nende järele on suur. 

Küberpuuringu eelvoorud toimusid koolides oktoobris ja 

novembris. Kõik Põlva Kooli 8.klassi õpilased said     

testida informaatikatunnis Küberpuuringu eelvoorus 

oma teadmisi küberkaitsest. 

Põhivoor toimus 8.12.2021 kell 9:00-12:00. Põhivoorus 

osales kokku 94 kooli, 205 võistkonda. 

Põlva Kooli 8.klassi informaatikaõpetajad valisid välja 

Küberpuuring 2021 finaali kaks võistkonda, poisid ja 

tüdrukud, kokku 6 õpilast. 

Põlva Koolist osales vaid üks võistkond (tüdrukud)  

koosseisus Anelle Kukk, Inger Kateriine Lang ja Egeli 

Ilves, kõik tüdrukud on 8.b klassi õpilased. 

Võistlejatel tuli lahendada koduseid küberohu olukordi 

nagu arvutites olev luna- ja reklaamvara, probleemid 

paroolide, varukoopiate ja võrgu uuendamisega või  

ohtliku koduautomaatikaga. Ülesandeid oli palju ja 

võistlejatel tuli kasutada strateegiat, meeskonnatöö oli 

väga oluline. 

Põlva Kooli tüdrukute võistkond tuli              

auhinnalisele 5. kohale. 

Foto on tehtud      

tüdrukute endi poolt 

arvuti veebikaamera-

ga, pildistamine oli 

üheks ülesandeks. 

Meie tüdrukute auhin-

naks on töötuba/loeng 

või kohtumine 2022 

aastal Inge-Liis Mölde-

riga Kehtna Kutse-

hariduskeskusest ja 

Oixiost. 

Daily Tensing 

haridustehnoloog 

Õpilasesinduse väike heategu 

Käes on jõulukuu ning jõulud on ikka ja alati olnud 

andmise aeg, nii ka see aasta. 

Õpilasesindus korraldas 17. detsembril hea-

tegevusliku jõulukohviku ''Aita Aidata'', mille         

eesmärgiks oli koguda raha vähiravifondi ''Kingitud 

Elu''. Kõik, kes soovisid said panustada kas         

küpsetades kohviku tarbeks, tehes rahaline annetus 

või ostes samal päeval kohvikust maitsvaid küpsetisi. 

20. detsembril tegi õpilasesindus piduliku annetuse 

üleandmise, kus osalesid lisaks ÕE liikmetele ka kooli 

direktori kt ja huvijuht. Annetuse võttis vastu vähira-

vifondi ''Kingitud elu'' vabatahtlik Milla Loorits. 

Õpilasesindus tänab kõiki jõulukohvikusse            

panustajaid ja loodab, kogutud annetus annab      

vähihaigetele lootust ja võimalust elada kauem     

täisväärtuslikku elu. 

Aitäh Sulle! Regor-Marten, Sirelin, Mia, Anete,      

Nele-Liis, Lissandra, Isabella, Caroly, 9.C klass ja 

õpetajad Aigi, Annika, Kristi, Siret. 

 

Hanna-Grete Rüütli 

huvijuht 



Leht 7  

Ühesandike maalinäitus APOKALÜPSIS  

Ka sel sügistalvel jätkasin üheksandate klassidega 

kunstitunnis eelmisel aastal alguse saanud traditsiooni 

maalida lõuendile akrüülvärvidega üks päris ehtne 

kunstiteos. Osalesid 9.a ja 9.d klasside õpilased.     

Huvitav oli tähele panna, kuidas võrreldes eelmise   

aastaga õpilaste vabalt valitud teemad näisid hoopis 

süngemad, kuid sedavõrd ka sisukamad. Eks ka 

maailm meie ümber on muutumises! Seega võttis   

hästi kokku näituse selle pealkirjakski saanud sõna 

"apokalüpsis". Valikut maalidest sai vaadelda         

detsembris kahe nädala jooksul Kesk 25 koolimaja     

B-korpuse kolmandal korrusel. Järgmisel aastal jälle! 

Yyhely Hälvin 

kunstiõpetaja  



Leht 8  

Erasmus+ projekti „ICT & Technology Invasion“ 
veebikohtumine Poolas 

Põlva Koolis toimus veebi teel         

Erasmus+ projekti "ICT and           

Technology" kohtumine, mis algselt pidi 

toimuma füüsilise kohtumisena Poolas. 

Projektikohtumine algas 06.12.21 ja 

lõppes 10.12.21. Tegevuse juht oli  

Poola õpetaja Marta Ignacik. Meie    

koolist osales kokku 7 õpilast ja 3     

õpetajat. Projektis osales veel palju 

teisi toredaid õpetajaid ja õpilasi, kes 

olid meiega üle Euroopa. Tegime      

erinevatel veebilehtedel ülesandeid ja 

saime palju uusi teadmisi planeetide, 

taevakehade ning programmeerimise 

kohta. Meeskonnad olid toredad ja nii 

õpetajad kui ka kõik kaaslased hästi 

abivalmid.  

Me vaatasime esitlusi ja saime kuuldu 

põhjal vastata erinevatele küsimustele. 

Harjutusi tegime nii meeskondades kui 

ka iseseisvalt. Omavaheline suhtlus 

ning tegevused toimusid kõik Inglise 

keeles. Ülesanded olid kõik erineva 

raskusastmega. Oli kordi kus pidi vaid 

disainima logo ning ülesandeid, kus tuli 

kasutada juhendit ning sellele vastavalt 

tegutsema. Programmidest ja esitlusva-

henditest õppisime järgmisi: Tinkercad, 

Stellarium, Vista Create, Prezi, Padlet, 

Arduino jt. Palju oli uut ja huvitavat, 

aga ka meil juba õpitut. Seega olime 

mõne töö tegemise juures eelisega, 

sest teadsime juba, kuidas toimida.  

Kurbust tekitas fakt, et projekti kohtumine ei 

saanud toimuda kohapeal Poolas, aga see ei  

peatanud meid seda läbi viimast. Aegajalt      

kogesime raskusi veebiühenduseühenduse,     

tiimikaaslaste või programmidega, aga siiski    

lahenes kõik ning koostöö jätkus. Kõige          

keerulisemaks osutus õhupuhtuse seadme      

ehitamine ja programmeerimine. Õpetajad       

olid alati abivalmid ning õpilased aktiivsed.        

 

Saime teada rohkem oma projekti-

kaaslaste kohta, mis on nende lemmik-

tegevused ja mis neile huvi pakub.    

Projekt oli huvitav ning kindlasti oli 

omapärane ka selle korraldus ja läbi 

viimine. 

 

Projektist osavõtjate nimel 

Sirelin Käo (7.b) ja Laura Plakso (8.b) 



Leht 9  

5.a ja 5.d Võrtsjärve Järvemuuseumis 

Klassid 5.a ja 5.d käisid 15.detsembril Võrtsjärve 

ääres Järvemuuseumis. Õppekäigu eesmärgiks oli 

õppida tundma peamiselt Eesti veekogudes elavaid 

kalaliike. Järvemuuseumi akvaariumites elab palju 

erinevaid isendeid. Õpiti nii kalade väliseid tunnuseid 

kui ka nende käitumisviise ja elupaiku. Õpilased said 

teada, kes on röövkalad ja lepiskalad. Põnev ja hariv 

oli tutvuda säästva kalastamise põhimõtetega ja    

kalapüügi eeskirjadega. Õppimise käigus täitsid     

õpilased erinevaid ülesandeid ja pidid leidma ka vigu, 

mida kalastamise juures tehakse. 

Huvitavaks uueks teadmiseks pakkusid õpilased info 

kalade vanuse määramise kohta: kalade soomus on 

nagu nende pass. Aastaringid soomusel näitavad  

kasvamistingimusi. Ka tuntumate kalade juures oli 

vaja tähele panna ja õppida: näiteks, et ahvenal on 

tume laik seljauimel ning Jaapani koid on aretatud 

karpkaladest. Roosärjel on uimed punased, harilikul 

särjel silmad punased. 

Lapsed said kala ka püüda. Tegevus oli küll mänguline 

ja tubane, aga pakkus siiski kõigile lõbu ja oli samas  

hariv, sest iga püütud kala kohta oli olemas ka info. 

Euroopa angerja kohta oli eraldi loeng ja film. Põnev 

oli teada saada, et angerjad koevad kaugel Sargasso 

meres ja tulevad Eestisse kasvama Golfi hoovuse abil.  

Kahel korrusel paiknev õppekeskus on väärt koht kü-

lastamiseks ja õpilased arvasid ühiselt, et seal viibitud 

aeg jäi liiga lühikeseks ning õppida ja mängida oleks 

võinud veelgi. 

Aitäh loodusainete õpetajatele ja meie kooli KIK-i 

koordinaatorile õppekäigu organiseerimise eest! 

 

5.a ja 5.d õpilased 

klassijuhatajad Kaire Hakk ja Merje Ootsing 


