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 8.-9. klasside keemiaolümpiaadi koolivoorus edukalt osalenud õpilasi: 

13.12.2022 toimus keemiaolümpiaadi koolivoor 8.-9. klassidele. Kokku osales 14 õpilast. Arvestust peeti eraldi 

klasside kaupa. Tulemused: 

 

 

 

 

Palju õnne! Aitäh õpetaja Greta Pentsa! 

07.12.2022 toimus inglise keele olümpiaadi koolivoor 9. klassidele. Osales 16 õpilast 9.a, 9.b, 9.c ja 9.d klassidest. 

Parimad tulemused: 

I koht Laura P lakso (9.b) 

II koht Inger Kateriine Lang (9.b)  

III koht Elise Marie Int (9.a)  

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

 9. klasside inglise keele olümpiaadi koolivoorus edukalt osalenud õpilasi: 

Direktor kiidab! 

 male jõuluturniiril edukalt osalenud õpilasi: 

8.12.2022 toimus Põlva Kooli Koolimaja tee 1 aulas jõuluturniir males. Arvestust peeti kolmes vanuseastmes.    

Osales 15 nutikat võistlejat, sealhulgas 2 külalisvõistlejat Põlva Gümnaasiumist. 

Kohtunikud olid Reet Külaots ja Meelis Kuldkepp.  

Tulemused: 

 

 

 

 
 

Palju õnne võitjatele! Kiitus kõikidele usinatele mängijatele! 

Aitäh kohtuniku tööd teinud Reet Külaots ja Meelis Kuldkepp! 

8. klasside arvestuses: 

I koht Tristan Leppik (8.a) 

II koht Annabel Kolsar (8.a) 

III koht Marit Lõbu (8.a) 

9. klasside arvestuses: 

I koht Eliisa Villako (9.a) 

II koht David Richard Randmäe (9.b)  

III koht Enriko Saan (9.a) 

I vanuseaste: 

I koht Daniel Tint (2.a) 

II koht Hannes Tühis (2.c) 

III koht Andri Oinberg (2.b) 

II vanuseaste: 

I koht Simmo Hendrik Sisask (8.a)  

II koht Oliver Hüvato (4.a)  

III koht Mathias Gregory Kõllamägi (5.d)  

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

Enne vabariikliku TV 10 olümpiastarti I etappi peeti ka maakondlikud eelvõistlused, mis toimusid 29.11 Võru   

Spordikeskuses 

Põlva Kooli õpilasi osales I etapil kokku 18. 

Marielle Leesalu saavutas tüdrukute nooremas vanuses I koha 60 m jooksus ajaga 9,48 ja kõrgushüppes 1.30. 

60 m jooksus sai Hanna Avikson II koha ajaga 9,71 ja Delisa Põld III koha ajaga 9,84. 

Tüdrukute noorema astme kõrgushüppes oli Laura Aleksejev tulemusega 1.20 teine ja Hanna Avikson tulemusega 

1.15 kolmas. 

Poiste vanemas vanuses saavutas Mihkel Padar I koha teivashüppes tulemusega 2.61 ja 60 m jooksus ajaga 8.08. 

Marcello Aleksejev oli 60 m jooksus teine ajaga 8,51 ja teivashüppes kolmas tulemusega 2.11. Karel Kets          

teivashüppes teine tulemusega 2.21 ja 60 m jooksus kolmas ajaga 8,73. 

Poiste nooremas vanuses saavutas tubli jooksuga Steven Jaaska I koha 60 m jooksus ajaga 9.32. Kõrgushüppes 

sai I koha Evert Roodes tulemusega 1.30. 

 TV 10 olümpiastarti maakondlik I etapp 

Seekord saavutasid Põlva Kooli võistkonna võistlejad kaks auhinnalist esikuuiku kohta. 

Marielle Leesalu jagas 2.-4. kohta nooremate tüdrukute kõrgushüppes tulemusega 1.40. Lisaks saavutas Marielle 

60 m jooksus 13. koha ajaga 9.19 jäädes napilt välja B finaalist. 

Mihkel Padar saavutas auhinnalise 4. koha 60 m jooksus ja tubli 7. koha teivashüppes. 

Teised tulemused: 

Steven Jaaska saavutas nooremate poiste 60 m jooksus tubli 24. koha ajaga 9.16. Kokku oli jooksjaid 72. 

Marcello Aleksejev sai vanemate poiste 60 m jooksus 25. koha ajaga 8,62. 

Carolin Käo vanemate tüdrukute arvestuses 60 m jooksus 35. koht ajaga 9,07 ja kuulitõukes 55. koht tulemusega 

7.16. 

Hanna Avikson tüdrukute nooremas arvestuses kõrgushüppes 35. koht tulemusega 1.15 ja 60 m jooksus 38. koht 

tulemusega 9.75. 

Vanessa Järv saavutas vanemate tüdrukute kuulitõukes 38. koha tulemusega 8.35 ja 60 m jooksus 54. koha     

tulemusega 9.38. 

Lukas Tobreluts nooremate poiste kõrgushüppes 42. koht tulemusega 1.15 ja 60 m jooksus 61. koha ajaga 10.12. 

 

PÕLVA KOOLI võistkond on peale I etappi 28. kooli arvestuses II kohal. SUPER TULEMUS! 

Kõik õpilased, kes osalesid olid nii tublid! 

 

Järgmine TV 10 olümpiastarti etapp toimub juba 28 .jaanuaril 2023 Lasnamäe kergejõustiku hallis.  

Seniks head harjutamist noortele sportlastele ja rahulikku jõuluaega! 

Õpetajad Toomas Kivend ja Aivar Haan. 

 TV 10 olümpiastarti 52. hooaja vabariiklik I etapp 
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Vabariiklik etluskonkurss „Tahan sulle öelda…“ 
26. novembril toimus Põlva Koolis XXII vabariiklik     

etluskonkurss „Tahan Sulle öelda…“. 

Konkursil osales 15 etlejat kaheksast koolist. Põlvamaalt 

olid esindatud Põlva Kool, Põlva Gümnaasium ja        

Friedebert Tuglase nim Ahja Kool. Esinejaid oli ka       

Tallinnast, Tartust, Türilt ja Võrust.  

Esinejatel tuli peast ette kanda luuletus ja proosapala. 

Võisteldi kolmes vanuseastmes, kõige arvukamalt oli 

osavõtjaid nooremas vanuseastmes.  

Etlejaid hindas žürii koosseisus Helje Põvvat, Külli Ots ja 

Liisa Linnus. 

Parimateks tunnistati järgmised õpilased:  

Noorem vanuseaste (4.–6. klass): 

Laureaat – Kärt-Getter Rest, Võru Kreutzwaldi Kool,      

6. kl, juhendaja Raili Leesalu 

Keskmine vanuseaste (7.–9. klass):  

Laureaat – Kirke Kaarna, Johannese Kool ja Lasteaed 

Rosmal, 9. kl, juhendaja Külli Volmer  

Vanem vanuseaste (10.–12. klass):  

Laureaat – Desiree Madis, Kadrioru Saksa Gümnaasium, 

11. kl, juhendaja Piret Järvela. 

Meie konkurss on Põlvamaa õpilastele baaskonkursiks 

õpilasetlejate riigikonkursile, kuhu lähevad Põlvamaad 

esindama:  

 Karolin Trumsi, Põlva Kool, 4.b kl, juhendaja Elina   

Keerpalu 

 Kirke Kaarna, Johannese Kool ja Lasteaed Rosmal, 

9. kl, juhendaja Külli Volmer 

 Kaspar Karolin Põlva Gümnaasium, 11. kl, juhenda-

ja Merle Pintson 

Žürii esinaine Helje Põvvat andis esinejatele ja juhen-

dajatele nõuandeid: „Kõik esinejad olid väga tublid. 

Midagi pole ette heita diktsioonile. Tuleb siiski meeles 

pidada, et kiirustades kipub see kehvemaks muutu-

ma. Esinedes ei tohi olla pinges. Ära karda kasutada 

käsi, väiksed žestid kuuluvad asja juurde, aga liiale ei 

tasu minna. Kui käed pidevalt käivad, hakkab see 

häirima. Kõik liigutused peavad olema läbi mõeldud. 

Käsi on kõige parem rahulikult kõrval hoida, aga seda 

saabki teha siis, kui esineja tunneb end vabalt.“ 

Ürituse korraldas Põlva Kooli raamatukogu koostöös 

kooli emakeeleõpetajatega. 

Muusikalise tervitusega esinesid õpilased Hanna    

Lisette Sellis ja Anette Vaino. 

Pilkupüüdva lavakujunduse lõi kunstiõpetaja Anneli 

Kaasik. 

Suur tänu osalenud õpilastele, nende juhendajatele ja 

žüriile! 

Etluskonkurssi toetas Põlvamaa Omavalitsuste Liit ja 

Põlva Kool. 

Anne Ojaste 

raamatukogu juhataja 

Õppereis Riigikokku ja Euroopa Elamuskeskusesse 
Põlva Kooli 9.a ja 9.b klass käisid  29. novembril 

õppekäigul Tallinna Riigikogus ja Euroopa Elamus-

keskuses. Riigikokku jõudes pidime läbima          

turvakontrolli. Ringkäigu ajal saime teada Riigikogu 

tööst ja ajaloost. Saime osa ka Riigikogu istungist, 

mida juhtis Riigikogu esimees Jüri Ratas. Viimane 

tutvustas meile ka oma tööülesandeid.  

Pärast lõunat ja vaba aega Tallinna vanalinnas, 

suundusime Euroopa Elamuskeskusesse, kus ootas 

meid ees näitusega tutvumine ja  matkimismäng. 

Kogu Elamuskeskuse programmi pikkus oli 2,5 tundi. 

Tallinnast lahkusime kell 16:30 ja ligikaudu kell 

20:00 jõudsime Põlvasse. Huvitava ja õpetliku     

õppekäigu eest täname õpetaja Mait Kuusikut ja  

Kagu-Eestist riigikokku valitud saadikuid Tarmo 

Tamme ja Priit Sibulat. 

Merlis Musting 

9.a klassi õpilane  

Karolin Trumsi  Karl Kintsiraud  Benor Perlov  
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9.c ja 9.d Jääaja Keskuses 

29. novembril käisid 9.c ja 9.d klasside õpilased 

Jääaja Keskuses. 

9. c klass osales programmis „Jääaeg - Maa 

arengu lahutamatu osa“. 

9.d klassi õpilased said osa programmist 

„Eestimaa looduse lugu - jääajajärgne elustiku 

areng“. 

9.c õpilastele rääkis giid, et elame kahe jääaja 

vahelises ajas ja paljud kliimaprobleemid       

pole inimtekkelised. Keskuse seinal olevatelt 

maakeradelt sai vaadata praeguste mandrite 

kujunemist ja paiknemist tuhandeid aastaid    

tagasi. Oli antud ka visioon tulevikust, kuidas 

võivad mandrid paiknema hakata. Päris huvitav 

oli näha, kuidas kunagi tulevikus võiks Põlvast 

bussiga New Yorki sõita. Kuna giidile meeldis nii 

Põlvamaa loodus kui inimesed, siis tõi ta näha 

kivistunud mammuti hamba ja võhatüki, mida 

soovijad ka katsuda said.  

Täname Keskkonnainvesteeringute Keskust, kes 

meie õppekäiku finantseeris. 

9.c ja 9.d klassi õpilased 

Pöörane pööripäev Tartu Loodusmuuseumis 

Selle aasta viimased ringi tunnid veetis 4. klassi       

teadusring 14. detsembril Tartu Loodusmuuseumis.  

Tänu projekt 820-le saime osa jõuluprogrammist 

„Pöörane pööripäev“. Programmil oli kaks osa. Esimeses 

pooles jutustas giid, kuidas loomad kohastuvad talveks, 

kes kasuka värvi vahetab, kes millist sööki varub,      

kes ennast magama sätib jne. Seda kõike sai tehtud 

vaadates erinevaid looma topiseid ja leides nende pildi 

ka töölehelt. Tore oli katsuda ka rebase- ja kährikkoera 

nahka. Need olid laste lemmikud, kuigi alguses tekitasid 

veidi kõhedust. 

Teine pool programmist oli mänguline, mida juhendasid 

Vanemuise noored näitlejad Kollased kassid. Kõik said 

valida endale mingi tegelase kostüümi, kes sarapuu-

põõsa, kes koiliblika, karu, lehma, lumehelbe jne. 

Jutustaja saatel astus iga tegelane 

ettenähtud ajal lavale etendades 

oma mini rolli. Pärast esimest proovi 

oli võimalik kostüüme vahetada. 

See oli lõbus tegevus ja meie trupp 

sai kiita, et nii hästi pole seda    

etendust varem mängitudki. 

Programmi lõppedes oli kõigil     

võimalik veel huvitavamad kohad 

muuseumis ise üle vaadata. See oli 

teistmoodi koolipäev, mis andis nii 

uusi teadmisi, kui ka esinemis-

julgust. 

Inga Tiivoja 

teadusringi juhendaja 

Marit ja Kristiin väljasõidust: Loodus-

muuseumis jaotati suuremad ja väiksemad 

õpilased kahte erinevasse rühma. Suurte 

programm oli loomade kohastuvuste   

kohta, kus saime teada millised omadused 

on loomadele vajalikud, mingis kohas   

elamiseks ja toimetulekuks. Samuti tehti 

meile vahvaid katseid ja anti võimalus 

muuseumis iseseisvalt ringi käia. Ka   

väikeste programmis tutvusid õpilased 

loomade kohastuvustega ning tegid ise   

ka sel teemal näidendi. Tagasi Põlvasse 

jõudsime umbes kella üheks. Terve    

programm oli väga hariv, huvitav ning 

õpetlik nii väikestele kui ka suurtele. 
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Enesejuhtimise koolitus Tenerifel 

28. novembrist kuni       

2. detsembrini viibisid 

Põlva Kooli haridus-

tehnoloog Daily Tensing 

ja arendusjuht Siret  

Rammul Erasmus+ KA1 

õpirände toetusega koolitusel Tenerifel, Puerto de la 

Cruzis. Tegemist oli tõhusa enesejuhtimise             

koolitusega, mis sisaldas ka välitegevusi.  

Oma teekonda Tenerifele alustasime 26. novembri 

varahommikul, mil seadsime suuna Riia lennujaama 

poole. Peale mitmetunnist autosõitu, 6 tunnist lendu ja 

teisel katsel õnnelikult maandumist olimegi juba     

kodust enam kui 5000 km kaugusel. Seejärel tuli meil 

leida buss, millega liikuda saare põhjaosas asuvasse 

linna Puerto de la Cruzi, kus omakorda asus koolitus-

keskus FU International Academy Tenerife, kus toimus 

meie koolitus. 

Kuigi Tenerife on väike saar, võib siin viibides kohata 

kõiki nelja aastaaega ja seda vaid poolepäevase ring-

sõidu vältel saare eri paigus. Suuruse poolest saab 

Tenerifet (mille pindala on 2034 km², teistel andmetel 

ka 2058 km²) võrrelda Saaremaaga (2673 km²). 

Saare lõunaosast põhjaossa viival teel oli meil suure-

pärane võimalus bussi aknast vaadelda imelist looduse 

muutumist. Tenerife loodus on äärmiselt mitmekesine, 

jõuline oma kontrastides ning jätab kustumatu        

elamuse. Saare lõunaosas on kuiv kliima, maastik on 

lauge ja kohati lausa kõrbe meenutav. Keskosa     

kroonib Hispaania kõrgeim mäetipp Teide, mille jalamil 

laiub kunagise vulkaanipurske tagajärjel müstiline  

kuumaastik. Põhjaosas on kliima niiskem, seega     

pakuvad silmailu metsadega kaetud mäed, lopsakalt 

rohelised orud ning maalilised järsud kaljulõhed.  

Nagu eespool juba öeldud, siis meie sihtpunktiks oli 

Tenerife saare põhjarannikul asuv Puerto de la Cruzi 

linn, mis on ka saare suuruselt teine turismilinn.     

Erinevalt lõuna-osa uutest turismikeskustest on selle 

linna näol tegemist soliidse ajalooga puhkekohaga, 

kuhu juba 19. sajandi lõpul rajati kuurort. 

Pühapäeval oli meil aega selle imelise linnaga lähemalt 

tutvuda ja võib öelda, et linna iseloomustavad eelkõige 

rohelised aiad ja sõbralik õhkkond. Puerto de la Cruzi 

vanalinn ja eriti selle ookeniga külgnev osa on justkui 

loodud mõnusaks jalutuskäiguks. 

Esmaspäeval jõudsime koolituskeskusesse, väike     

ärevus hinges - kes on teised osalejad, milline on meie 

koolitaja, kas me ikka saame hakkama jne. Koolitus-

ruumis valitsev õhkkond võttis aga kiiresti kõik need 

pinged maha. Lisaks meile, 2 eestlasele, oli meie grupis 

veel 5 soomlast, 5 sakslast ja 2 austraallast. Peale   

lühikest tutvumisringi sai selgeks, et tegemist ei olnud 

sugugi ainult kooliga seotud inimestega, vaid meie 

gruppi kuulus lisaks õpetajatele koolijuhte, panga-

töölisi, eraettevõtjaid, raudtee-ettevõtte töölisi ja isegi  

lennujuhte. Meie koolitajaks oli positiivsusest pakatav 

Ukraina juurtega Olga, kes varasemalt oli pikemalt   

elanud ja töötanud ka Saksamaal.  

Peale tutvumisringi ja oma ootuste tutvustamist jagas 

koolitaja meid paaridesse ja vestluse käigus tuli    

koostada oma paarilisele põhjalik „energia auditi“. 

Skaalal 0-10 (kus 0 on täielikult tühi ja 10 täiesti täis) 

tuli hinnata energia taset järgmistes kategooriates: 

aeg, energia, füüsiline aktiivsus, sotsiaalne tugi,      

elurõõm, toitumine, tähendus ja eesmärk. Nimetatud 

audit oli hea viis teada saamaks, milline osa nõuaks 

rohkem tähelepanu ja mis võiksid olla põhjused, kui 

üks või teine number kippus väga madal olema. 

Esimesel päeval anti meile kätte ka kodutöö, kus     

nädala jooksul tuli analüüsida ja enda kohta kirja    

panna järgmised asjad: 

 Asjad, mis mind õnnelikuks teevad 

 Asjad, mis mind uhkeks teevad 

 Minu kõige olulisemad väärtused 

 Minu kõige olulisemad vajadused 
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Esimese päeva lõpetasime ühise jalutuskäiguga kooli 

kõrval asuvas ajaloolises botaanikaaias, kus olid    

esindatud paljude meie aknalaudu ehtivate potilillede 

hiiglaslikud sugulased  Aed ise on asutatud juba 

1788. aastal ning aias on eriline kollektsioon kohalikke 

taimi, aga ka suur kollektsioon troopilisi ja subtroopilisi 

taimi (sh 200-aastane viigipuu), mis on suurepäraselt 

kohanenud saare kliimaga! 

Teisel päeval keskendusime eesmärkide püstitamise, 

aja juhtimise ja motivatsiooni teemadele. 

Kasulik viis oma eesmärkide saavutamiseks oma     

süsteemi ehitamine ja selle juures on tõhusaks        

vahendiks SMART-tehnika. Eelkõige tuleb veenduda ja 

kindel olla, et püstitatud eesmärgid oleksid need, mida 

SINA tõesti saavutada tahad. 

Päeva lõpetasime kuulsa LORO pargi külastusega.   

Vaalade, delfiinide, merilõvide ja papagoide haaravate 

etenduste poolest kuulsas Loro pargis oli võimalik   

tutvuda ka lõvide, kilpkonnade, gorillade ja paljude 

teiste loomade, lindude ja kaladega. Erilistelt armas 

vaatepilt oli maailma suurim kunstlikult rajatud       

jäämägedega pingviinide eluala.  

Kolmandat koolipäeva alustasime promenaadi lähedal 

asuva musta liiva ja kividega kaetud Martianez’e    

rannas, kus saab päevitada ja surfata. Meie seekord 

päevitama ega surfama ei läinud, meid ootas ees    

hoopiski pilatese treening. 

Trenni lõppedes toimus vestlusring tervislikest elu-

viisidest ja iga osaleja pidi rääkima oma elu mõjutanud 

eeskujudest. Oli väga meeldiv ja vahetu vestlus.  

Selle päeva lõpetasime ühise väljasõiduga Teide      

rahvusparki ja El Teide ehk Pico del Teide nimelise  

vulkaani jalamile. Teide on Tenerife saarel asuv       

kihtvulkaan, mille kõrgus merepinnast on 3718 meetrit 

ja mis on Hispaania kõrgeim tipp ning ühtlasi ka Atlandi 

ookeani saarte kõrgeim tipp. 

Neljandal päeval keskendusime motivatsiooni ja      

enesemotivatsiooni teemadele. Tuletasime meelde 

inimvajaduse ehk Maslow’ püramiidi, Alderfer's ERG 

teooria, X ja Y teooria (inimese töömotivatsiooni ja  

juhtimise teooriad). 

Viimasel koolituspäeval rääkisime stressist, stressi  

tüüpidest, stressi sümptomitest, konfliktide lahendami-

se oskusest ning praktiseerisime stressi leevendavaid 

tehnikaid (hingamisharjutused, meditatsioon, jooga). 

Päeva lõpuks saime kätte ka tunnistused.  

Julgemad meie grupist proovisid nädala jooksul ka  

surfamist ja elamusi pilvepiiril ehk paraglidingut, mis 

on langevarju-tandemlend koos kogenud instruktoriga. 

Oli ääretult sündmusterohke ja põnev nädal, mille  

jooksul kogusime hulgaliselt uusi teadmisi, uusi      

põnevaid tutvusi ja palju positiivset energiat. 

Aitäh Erasmus+, aitäh projektijuht Kaire Hakk, aitäh 

Põlva Kool!  

       Siret Rammul 

          arendusjuht 
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6. klasside mini-minifirmad 

6. klassi majandusõpetuses alustas sel õppeaastal 

tegevust 6 mini-minifirmat. Majandusõpetuse, 

sealhulgas mini-minifirma (MMF) programmi   

väljatöötaja on Junior Achievement Eesti           

(JA Eesti). Mini-minifirma programmi eesmärgiks 

on õpetada tegevuse kaudu äritegevuse põhi-

mõtteid, arendada õpilaste algatusvõimet ja soovi 

ise probleemi lahendada. Põlva Kooli MMF-id     

on valikuliselt jõudnud osaleda jõululaatadel nii 

koolis kui väljaspool kooli. 

Annika Viikmaa 

majandusõpetuse õpetaja  

MMF Põlva Maitsed liikmed      

Andreas Suvi, Mattias Limbak, 

Henri Riba, Ott Nuuma, Andry 

Simmul ja Egert Vaino (puudub 

fotolt). MMF Põlva Maitsed      

valmistas küpsiseid ja piparkooke algklasside jõululaadaks ja Põlva 

Kultuuri- ja Huvikeskuse jõululaadaks.  

MMF KiHeVa Uus Paber liikmed Helena Hakk, Vanessa Järv ja Kirke Jaakmees. MMF KiHeVa Uus Paber liikmed meisterdasid   

kasutatud paberist käsitööpaberit ja joonistasid  jõulukaarte algklasside ja Kesk 25 jõululaadaks. 

MMF Leek liikmed Anna Leppmets, Geiri Hallikas ja Ronja 

Mikson (puudub fotolt). MMF Leek osales omavalmistatud 

naturaalsest vahast lõhnatute ja jõhvikalõhnaliste küünaldega 

Põlva keskväljaku laadal. 

MMF Suhkrupalli liikmed Kris-

Marten Nupp ja Manivald 

Jakobson valmistasid suhkru-

vatti algklasside ja Kesk 25 

jõululaadal.  

MMF Juku ehted liikmed Lagle 

Kenk, Helena Herzmann, 

Eleanor Lutsar ja Mia Liann 

Tigas osalesid enda valmistatud 

ehetega Kesk 25 jõululaadal. 

MMF Küünlakett liikmed Marili Visse, Rebecca Helbre ja Eliise Vaaks (puudub fotolt). MMF Küünlakett liikmed   

valmistasid naturaalsest kookosvahast kohvi- ja lavendlilõhnalisi küünlaid ja huulepalsameid Kesk 25 jõululaadaks. 
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GLOBE* aastaseminar 2022 

Nagu igal aastal tehti ka sellel aastal kokkuvõtteid 

GLOBE´i aasta tegemistest ja pandi paika             

plaanid uueks aastaks. Põlva Kool pälvis järjekordse 

tunnustuse GLOBE peakorterilt aktiivse osalemise     

eest GLOBE tegevustes. Praegu saame selle eest kiita 

8.b klassi õpilasi, kes igapäevaselt viivad läbi         

atmosfääri vaatlusi. 

Räägiti kliimateadlikkuse projektist, Kliimamuutuste 

ABC, mille esimene etapp on e-õpe 300-le osalejale 

kestusega 10 tundi, osa sellest iseseisev töö ja teine 

etapp auditoorne õpe 8 tundi neljas suuremas linnas 

50-le osalejale. Projekti eesmärk on suurendada Eesti 

inimeste kliimateadlikkust, tuua kliimatarkus koolist 

ühiskonda. Selleks töötatakse välja kliimamuutuste 

mõju leevendamise ja kliimamuutustega kohanemise 

õpetamise strateegiad ja õppevahendid ning           

koolitatakse õpetajaid neid kasutama. Koolitusele 

oodatakse kõikide valdkondade ja koolistmete         

haridustöötajaid. Vastused saavad küsimused:  

Kliimamuutus!? On see müüt või tegelikkus? Kas    

minust ka midagi sõltub? Kuidas see meid mõjutab? 

Kas võidelda kliimamuutuse vastu või muutustega  

kohaneda? Mis on kliimaärevus?   

Seminaril rõhutati vaatluste järjepidevust. „Mida me 

täna ei mõõda, seda homme ei tea“, (Heikki Junninen, 

TÜ keskkonnafüüsika professor). Pikad mõõtmised 

avavad silmad. Tänu pikaajalistele ja pidevatele    

mõõtmistele on tähendatavad kliima muutused. Havai 

saarel on alates 1960 aastast mõõdetud CO2 sisaldust 

atmosfääris, siis oli see 331 ppm (0,033 %), 2020 

aastal mõõdeti seal 415 ppm (0,042 %). Veenev näide 

ühe kasvuhoone gaasi sisalduse suurenemisest,      

mis mängib rolli kliima soojenemisel. Kõik ei lähe     

siiski halvemuse suunas, samas täheldatakse NO2  

kahanemist õhus, mida põhjendatakse, paremate   

diiselmootoritega. 

Seminaril oli juttu ka ilma äppidest ehk milline on 

parim ilma äpp? Selgus, et ei olegi ühte parimat,  

sõltub, mida teada tahad. Ilma ennustus põhineb  

mudelitel. Ilmamudel on füüsikaline arusaam        

atmosfäärist. Lahendatakse diferentsiaalvõrrandite 

süsteeme, kus on aluseks, kuidas atmosfäär liigub. 

Atmosfäär on aga 3-mõõtmeline 100 km piirkonna 

kohta. Ime siis, et vahepeal ka midagi viltu läheb! 

Meteoblue saidil kasutatakse mitut mudelit,         

temperatuur võib erineda ühes punktis kuni 10     

kraadi, aga kui mitu mudelit näitavad ühte ilma, võib 

selles kindel olla! ECMWF saidi abil võid ise olla     

sünoptik, seal näeb ka pikaajalist ennustust. 

Veel jagati muljeid GLOBE aastakonverentsilt       

Horvaatias. Sügava mulje jättis, et Horvaatias       

tegelevad juba lasteaialapsed pilvevaatlusega, pannes 

täppe selle pilvepildi juurde, mis taevas parasjagu on. 

Oluline on just järjepidevuse kasvatamine. Tunnen et 

meil on siin veel arenguruumi. Abiks võiks olla ka 

Erasmus+ GLOBE õpiränne õpetajatele, et saada uusi 

kogemusi ja mõtteid. GLOBE koolina võiksime me 

rohkem panustada GLOBE mõõtmistesse ja suurema 

hulga õpilaste kaasamisse kui siiani. 

GLOBE on ju ka kodanikuteaduse projekt, see on   

kodanikuteaduse arendamine, iga ühe teadlikkuse 

tõstmine. Siin saabki anda igaüks oma panuse. 

  

Inga Tiivoja 

GLOBE õpetaja Põlva Koolis 

*GLOBE - Global Learning and Observations to Benefit the Environment 
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Jõulukuu 4.a ja 4.b klassis 

Jõulukuu Lootospargis oli vahva ja meeleolukas. Juba  

novembri lõpus valmistusime detsembriks. Kõigepealt 

meisterdasime üheskoos suure kuuse, kuhu kleepisime 

piltidega kaunistatud tikutopsid, mis olid nagu advendi-

kalendri aknad. Iga tikutopsi juures oli kuupäev ning sees 

tore tegevus, millega sisustasime ühe jõuluvahetunni   

päevas. Lisaks olid topsis kahe lapse nimed, kes said   

päkapiku kingikotist kinnisilmi asja valida. Vahva oli see, 

et kingikoti täitmisel ja tegevuste välja mõtlemisel,       

lõid kaasa kõik lapsed. 

Poolest detsembrist läks lahti suur näidendite ja laulude 

harjutamine. Eesmärgiks oli vanematele klassiõhtul     

esineda.  

Esmaspäeval, 19. detsembriõhtul, toimuski jõuluteemaline 

klassiõhtu koos vanematega Lootospargis. Lapsed esinesid 

ühislauluga, Mirell luges omatehtud muinasjuttu, hundid 

Karl Martin ja Robin õppisid päkapikk Stellalt viisakust, 

jänesed Mirell ja Stella koos karude Marko ja              

Robiniga jagasid metsatarkusi. Pahandusekollid Gregor ja 

Karl Martin rikkusid päkapikkude Mirelle, Kristelle ja     

Robini tööd, õnneks tulid appi lumehelbekesed Karoliine, 

Karoliina, Britta Liisa, Kristel, Lisanna ja Susanna        

koos tähepoiste Revo, Raidi, Aironi ja Markoga. Üheskoos 

vanematega tantsiti Just Dance, lauldi aisakella ning   

mängiti jõuluteemalist kahooti. Oma videotervituse      

pidulistele saatis ka jõuluvana. Pidu oli lustlik ja          

tujuküllane, seda nautisid nii lapsed kui vanemad. 

 

Elina Keerpalu 

4.b klassijuhataja 
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Maalinäitus "MÄGEDE HÄÄL"  

Detsembris ehtisid Kesk 25 B-maja kolmandat korrust 9.b ja 9.c klassi 

õpilaste akrüülmaalid, mis sel aastal paistsid silma fantaasiaküllasuse 

ja pühendumisega. Kokku sai 29 pilti seinu kaunistama. Õpilased     

valisid endale südamelähedase teema iga üks ise. Et nii mõnigi kujutas 

maalil ühel või teisel viisil mägesid, siis sellest sündis ka näituse    

pealkiri. Kiidan kõiki õpilasi, kes hoole ja armastusega maalid valmis 

said! 

Yyhely Hälvin 

kunstiõpetaja  
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1.-4. klasside jõulukuu tegemised 

Jõulukohvik 

6. detsembril toimus Koolimaja tee 1 õppehoones        

traditsiooniline algklasside jõululaat.  

Müüjad olid laadale toonud hulgaliselt mitmekesist kaupa, 

mille seast oli võimalik soetada endale meelepärast.    

Müügilettidelt võis ülekaalukalt leida erinevaid küpsetisi, 

aga ka käsitööd ja mänguasju. Jõululaada müüjate ridasid 

täiendasid sellel aastal meie kooli toredad minifirmad. 

Suhkruvatimeistritel oli eriti palju tööd, sest nende kaubal 

oli suur nõudlus. 

Aitäh kõigile, kes olid osalised jõululaadal!    

Jõulupidu 

21. detsembril toimus algklasside 

jõulupidu Põlva Kultuurikeskuses. 

Sellel aastal kutsusime endale külla 

Lottemaa tegelased, kes andsid 

teatrisaalis meeleoluka kontserdi ja 

seejärel mängisid lastega tantsu-

saalis toredaid mänge. Peale seda 

said lapsed külastada jõulu-

kohvikut, et veidi kosutada ennast 

pirukate, piparkookide ja mandarii-

nidega. Lottemaa tegelaste võlu-

laul võlus meie juurde päris Jõulu-

vana, kellega olid kaasa tulnud ka 

kaks päkapikku! Päkapikkudel oli 

tõsine töö kanda saali kõikide laste 

jaoks palju-palju kingitusi! 

Aga et neid kingitusi endale saada, 

oli lastel õpitud vahva laul Jõulu-

vanale, mille nad esitasid suure 

rõõmuga! Samal ajal, kui 1. klassi-

de lapsed lugesid teatrisaali suurel 

laval Jõuluvanale luuletusi, said 

suuremad lapsed veele tantsida 

enne, kui ka nendel kõik kingitused 

käes! 

Suur tänu meie tublidele abilistele, 

kelle abiga saime korraldada     

lastele toreda jõulupeo!  

Diana Pehk 

huvijuht 
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Detsembrikuu oli õpilasesinduse jaoks täis  
rõõmu ja lusti!  

12.-16. detsember toimus koolis stiilinädal. Iga 

päev oli uus ja huvitav stiil: mugav esmaspäev, 

teisikute teisipäev, glamuurne kolmapäev, naljakas 

neljapäev ja jõulukampsuni reede. Stiilinädal toob 

alati koolimajja natuke elevust ning rõõm on näha, 

kui laste silmad säravad. 

16. detsembril toimus taaskord heategevuslik    

kohvik ''Aita aidata''. Seekord kogus Põlva Kooli 

õpilasesindus annetusi Põlva Maarja Külale.        

Kohvikusse said panustada kõik Põlva Kooli         

õpilased, küpsetades maitsvad pirukaid, kooke või 

muud maitsvat. Kokku koguti märkimisväärne summa 

ning juba sama päeva lõpus andis õpilasesinduse       

president Seleri Haidak Maarja Külale annetuse üle. 

Õpilasesindus tänab kõiki, kes panustasid kohvikusse! 

Et aga oma rõõmu veelgi rohkem jagada, meisterdas iga 

õpilasesinduse liige Põlva Haigla hooldekodu asukatele 

jõulukaardi. 

19. detsembril toimus Kesk 25 sööklas ka traditsioonilise 

jõululaat. 

Põlva Kooli õpilasesindus soovib kõigile kaunist         

jõuluaega ja rahulikku vana-aasta lõppu!  

Põlva Kooli ÕE  

5.-9. klasside jõuluetendus 

Viimased vaheajaeelsed nädalad olid 5.-9. klasside 

õpilastele erilised, sest õpetaja Maia Punaku     

eestvedamisel valmistuti üle mitme aasta taaskord 

jõuluetenduseks. Jõuluetendusest võtsid osa ka 

meie koolis õppivad Ukraina õpilased.  

Proovid kulmineerusid 20. detsembril aastalõpu-

etendusega Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuses.         

Etendused toimusid kell 12.00 kooliperele ja kell 

17.00 lapsevanematele ning külalistele.  

Aitäh Sulle Maia, et hoiad meie kooli traditsiooni ikka 

elus. Suur tänu kõigile õpetajatele, ringijuhtidele ja 

teistele headele abilistele, kes te andsite suure     

panuse aastalõpuetenduse toimumiseks! Ja muidugi 

eriline tänu kõigile õpilastele, kes etendusest osa  

võtsid – olite imelised! 

Aitäh meeleoluka ja toredaid elamusi pakkunud        

etenduse eest! 

Rohkem pilte etendusest ja teistest ettevõtmistest saab 

vaadata  Põlva Kooli FB lehel.  

https://www.facebook.com/polvakool

