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02. detsembril toimus Põlva Koolis inglise keele kooliolümpiaad 9. klassidele. Väga tublid olid järgmised õpilased: 

1. koht Robin Põvvat  

2. koht Getter Lepp  

3.-4. koht Helena Kink  

3.-4. koht Raino Marten Rammo 

5. koht Säde Liis Nelke  

6. koht Sander Ilves 

Tänud kõigile osalenud õpilastele ning inglise keele õpetajatele Eve Jaansoo, Rael Anijalg, Kaire Hakk, Julia 

Liubchenko, Ülle Sarapik ja Siiri Joosep, kes aitasid ja toetasid olümpiaadi läbiviimist. 

 9. klasside inglise keele kooliolümpiaadil edukalt esinenud õpilasi: 

Direktor kiidab! 

 Põlvamaa geograafiaolümpiaadi piirkonnavoorus edukalt osalenud õpilasi: 

10. detsembril 2016 toimus Põlva Koolis geograafiaolümpiaadi Põlvamaa piirkonnavoor. 

Olümpiaadil osales kokku 42 õpilast neljas vanuserühmas - 7., 8., 9. klass ja gümnaasiumiaste. 

Põlva Kooli parimad: 

7. klasside arvestuses: I koht Samuel Kolsar, II koht Annette Vijar; 

8. klasside arvestuses: II koht Anete Saar, Põlva Kool, õp Katrin Savi; 

9. klasside arvestuses: II koht Kristin Pintson, III koht Robert Birnbaum. 

Aitäh osalejatele ning õpetajatele Katrin Savi ja Kaia Tamm.  

 3x3 korvpalli rahvaliiga festivalil edukalt          

esinenud õpilasi: 

6. detsembril toimub Paide E-Piim Spordihallis Sportland 3x3 

korvpalli rahvaliiga festival. Seekord esindas meie kool ainult 

üks 6.-7. klassi poiste võistkond. Uue kooli debüütesinemine    

3x3 korvpallisarjas oli edukas. Meie poisid saavutasid täiseduga  

I koha. Võistkonnas mängisid Markus Lina, Lauri Land, Ranno 

Rahasepp ja Mihkel Maspanov. 

Palju õnne! 

 TV 10 olümpiastardi maakonna etapil edukalt osalenud õpilasi: 

6. detsembril toimus TV 10 olümpiastarti maakonna I etapp Võru Spordihallis. Põlva Kooli õpilased saavutasid väga 

häid tulemusi. 

Nooremad tüdrukud: Liisa Lang I koht teivashüppes ,Laura Lisete Paidre I koht 60 m jooksus, Merili Nagel III koht 

60 m jooksus. 

Vanemad tüdrukud: Isabella Janella Turba I koht 60 m jooksus. 

Nooremad poisid: Timo-Rasmus Tammeorg I koht 60 m jooksus 

Vanemad poisid: Joosep Soon III koht 60 m jooksus ja II koht kaugushüppes. 

Palju õnne! 

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


Leht 2 

Õpilasesinduste motivatsioonikoolitus 

29. novembril said Räpina Ühisgümnaasiumis kokku seitsekümmend Põlvamaa koolide õpilasesinduste liiget. 

Kooli aulas toimus õpilasesinduste liikmetele motivatsioonikoolitus, mida viis läbi Eesti Õpilasesinduste Liidu 

juhatuse aseesimees Mikk Tarros, kes rääkis noortele oma tööst EÕEL-i juhatuses, õpilasesinduse rollist ja 

tähtsusest oma koolis ning terves kodanikuühiskonnas. Et poliitikast paremini aimu saada, jaotati noored 

gruppidesse ning korraldati simulatsioon, kus imiteeriti parteide tööd ja moodustati oma koalitsioon. Noored 

said näidata üles initsiatiivi, pidada arutelusid ja jagada omavahel mõtteid.  

Samal ajal toimus kaminasaalis ka Põlvamaa huvijuhtide ümarlaud. 

Päeva kokkuvõtteks mõeldi kodukoha probleemide ja nendele võimalike lahenduste peale. Kõik pakkusid  

enda ideid ja lahendusi. 

Kokkuvõtteks oli asjalik ja huvitav päev. 

 XX üleriigilisel noorte etluskonkursil „Koidulauliku valgel“ edukalt osalenud õpilast: 

12. detsembril 2016 toimus Pärnus XX üleriigiline noorte              

etluskonkurss "Koidulauliku valgel". Konkursi korraldajateks oli     

Pärnu Koidula Gümnaasium, Koidula Muuseum ja Pärnu linna-

valitsuse haridus- ja kultuuriosakond. 

Traditsiooniks on saanud, et konkursil esitatakse lisaks Koidula    

loomepärandile ka teiste autorite loomingut. Sellel aastal oli       

kaasautor vabalt valitud Eesti autor, kelle looming on olnud          

avalikkusele kättesaadav trükisena. Esinemiskava pikkus oli kuni 

seitse minutit. 

Konkursil said osaleda üldhariduskoolide 5. -12. klasside õpilased.  

Parimaid etlejaid tunnustati kahes vanuserühmas: noorem rühm        

5.-9. klass ja vanem rühm 10.-12. klass, valiti mõlema vanuserühma 

kolm paremat esinejat ja jagati eripreemiaid. Etluskonkursil anti välja 

üks peaauhind, mis läks Saaremaale. Konkursil andis endast parima 

meie kooli 6.b klassi õpilane Sirelin Petersell. Sirelini juhendaja on    

õpetaja Imbi Vent. 

   Sirelin Petersell 
Foto autor: Merle Pintson 



Leht 3  

Euroopa Jõulupuu projekt Põlva Koolis 

Sel aastal oli meie koolil võimalus 

osaleda Europe Directi Põlvamaa 

teabekeskuse koordineerimisel ja 

toetusel väga vahvas Euroopa 

Jõulupuu projektis. Projekti    

eesmärgiks oli tutvustada       

õpilastele erinevate maade    

kombeid, kultuuri ja käsitööd. 

Samas on see ka hea võimalus 

väärtustada enda rahvast ning kultuuri. 

Igal osaleval koolil oli vaja valmistada jõuluehteid, mis 

kuidagi oleks seotud või sümboliseeriks oma maad       

või piirkonda. Meie kooli 1.-4. klasside kõik õpilased   

valmistasid kuuseehteid käsitööpäeva raames: erinevaid 

lõngast kaheksakandasid, puidust, käbidest, pilliroost 

ning paberist kaunistusi. Kõigile ehetele lisati              

riputamiseks sini-must-valge paelake, et oleks ikka aru 

saada, kust need ehted pärit. Kaunistused jagasime      

28 pakki, mis saatsime 14 erinevasse riiki, kahekümne 

kaheksasse erinevasse kooli. Juurde lisasime õpilaste 

meisterdatud jõulukaardid, eestikeelse videotervituse 

ning joonistatud pildid. 4.c ja 5.d klasside õpilased      

kirjutasid ka meie maa vanadest jõulukommetest ning 

samuti jõulude tähistamisest Eestis praegusel ajal. 

Nüüd algas eriti põnev ootusaeg. Millised ehted tulevad 

meile teistelt koolidelt üle Euroopa? Hakkasidki saabuma 

pakid Prantsusmaalt, Itaaliast, Hispaaniast, Soomest, 

Kreekast, Suurbritanniast, Saksamaalt, Horvaatiast,   

Rumeeniast, Austriast, Belgiast, Portugalist, Tšehhist, 

Iirimaalt. Nende ehetega kaunistasime Koolimaja tee 1 

õppehoone fuajees ilusa kuusepuu ja kuuse kõrvale     

sättisime meile saadetud erinevates keeltes jõulu-

tervitusi, jõuluroogade retsepte ja jõululaule. 

Lisaks tegime veel 3.c ja 4.c õpilastega Skype’i          

vahendusel videokohtumise kooliga Kreeta saarelt    

Kreekast. Nemad laulsid kreeka keeles jõululaulu ja meie 

eesti keeles. Õppisime ära kreekakeelse jõulutervituse 

„Καλά Χριστούγεννα!“ ning nemad eestikeelse „Häid    

jõule!“. Lubasime ka edaspidi omavahel suhelda. 

See ettevõtmine aitas kindlasti avardada meie arusaamist 

Euroopast, teiste ja enda erilisuse ja olulisuse märkamist. 

Suur tänu kõigile lastele ja õpetajatele, kes projekti    

õnnestumisele kaasa aitasid! 

Kristi Mäeots 

2.c kl klassijuhataja 

Põlva Kooli 1.-4. kl õpilaste valmistatud ja saadetud ehted  

Teiste Euroopa koolide saadetud ehetega kaunistatud  

kuusepuu Koolimaja tee 1 fuajees 

Erinevates keeltes saabunud jõulutervitused, jõuluroogade retseptid ja jõululaulud 



Leht 4 

Teatrikülastus Pärnusse 

Põlva maakonna koolide tublidele koorilauljatele korraldati 

ühiskülastus Pärnu teatrisse Endla. Seekord käisime    

vaatamas popmuusikali "Boyband," kus bändi solisti   

Sandrit kehastas Koit Toome. 

Sõit toimus neljapäeval, 24. novembril. Väljasõit Edu 

Keskuse parklast oli kell 14.40. Selleks ajaks olid        

väiksema bussiga kohale toodud õpilased Kauksi ja Orava 

põhikoolist ning Värska Gümnaasiumist. Läbi sõideti     

veel Moostest ja Ahjalt ning sõit Pärnu poole 60 teatri-

huvilisega võis alata.  

Pärnusse sõit kestis umbes kolm tundi, aga igav ei      

hakanud. Bussis sai õppida, raamatut lugeda ja ka lihtsalt 

kaaslastega juttu ajada. Pärnusse jõudsime umbes kuue 

paiku õhtul. Tunni jooksul, mis etenduse alguseni jäi,   

saime ringi vaadata teatrimajas ning külastada kohvikut.  

Enne etendust olid kõik väga põnevi ja ei pidanud ka   

pettuma, sest avalaulust alates kuni lõpuni, oli tegevus 

laval väga põnev. Etenduses oli väga hästi välja toodud 

ühe poistebändi kaadritagune elu, suhted ja pinged.     

Seda kõike läbi kaasahaaravate laulude ja sõnalise osa. 

Etenduse lõpus tõusis peamiselt noortest koosnev publik 

lausa püsti ning hoogne plaksutamine ei tahtnud kuidagi 

lõppeda. Näitlejad esitasid vaatajate rõõmuks hoogsa       

lisaloo ja kummardasid veel mitu korda.  

Kõik teatris käinud õpilased jäid etendusega väga 

rahule. 

Sõit Pärnusse toimus projekti „Lapsed teatrisse“   

raames. Sellist väljasõitu korraldavad meie maakonna 

muusikaõpetajad vähemalt ühe korra aastas. 

Pirja Kindsigo 

8.d klassi õpilane 

Foto: Aldo Luud, Õhtuleht  
(http://www.ohtuleht.ee/466229/galerii-endlas-
esietendunud-muusikalis-boyband-teeb-kulalisena-kaasa-
koit-toome) 

Nukitsamees! 
 

Käisime 2.a, 2.b ja 2.c klassidega 1. detsembril   

Tartus Vanemuise väikeses majas teatris. Etenduse 

nimeks oli „Nukitsamees“. Seda oli põnev vaadata. 

Etenduse muusikat mängisid pillimehed lavaaugus. 

Laval oli näha nii jubedust kui nalja. Etendusel oli 

üks vaheaeg, siis sai käia limonaadi ja kommi     

ostmas. Eelmisel aastal sõitsime teatrist tulles    

kitsele otsa, seekord lõppes sõit bussiga õnnelikult. 

Simo Gross 

2.c klassi õpilane  

Foto: Georg Rosma, teater Vanemuine kodulehelt 

„Vask jääb“ 

5. detsembril oli Põlva Kooli õpilastel külas         

vask-pillikvintett Brassers, kes tõid õpilasteni     

meeleoluka kontserdi „Vask jääb“. Ansambli         

liikmeteks on Laur Keller, Jaan Mesi (osales tele-

saates “Klassikatähed 2016”), Villem Endel Tiits, 

Kaspar-Oskar Kramp, Enri Remmelgas. Energiast ja 

huumorist pakatavad noormehed on pärit Eesti eri 

paikadest: Pärnust, Rakverest, Võrust ja Viimsist. 

Koolimaja tee 1 aulas said õpilased osa meeleolukast 

koolikontserdist "Vask jääb". 

Ansambel mängis meeleolukat muusikat klassikast 

popini. Kontserdil tutvustati erinevaid pille ning   

lisaks suurepärasele pillimängule tehti nalja, lauldi, 

tantsiti, häälestati pille. Hea tuju kõigile osalejatele 

oli garanteeritud!  

Täname noori puhkpillimängijaid! 



Leht 5  

ROBOTEX 

Me alustasime ettevalmistustega Eesti suurimaks 

võistluseks juba oktoobrikuu alguses. Selle aja 

jooksul juhtus päris palju. Näiteks ehitasime uue 

roboti, kuna esimene ei mahtunud mõõtmetesse, 

alustasime uue programmi tegemist, kuna eelmine 

programm ei töötanud nii nagu oleks vaja. Raskusi 

ületades jõudis kätte detsembrikuu 2. päev. Reede 

varahommikul alustasime sõitu Tallinna poole.  

Tallinnasse jõudes läksime otse Robotexile. Kõigepealt 

pidime läbima tehnilise kontrolli, et saaks võistelda. Kõigil 

Põlvast pärit tiimidel õnnestus läbida tehniline kontroll 

edukalt.  

Esimesena võistlesid Klotsipoisid, kes olid valinud enda 

võistlusalaks Lego-Sumo. Kahjuks jäi neil üks võit puudu, 

et tagada edasipääsu. Teisena võistles tiim nimega Põlva 

Kool II. Nemad valisid enda võistlusalaks Joonejärgimise. 

Neil läks natuke kehvemini, sest nende roboti andurid ei 

läinud tööle. Kolmandana võistles tiim nimega Põlva Kool 

III. Nemad jõudsid peaaegu lõppu, kuid enne viimast   

kurvi sõitis robot rajalt välja.  

Järgmise päeva hommikul toimus võistlus nimega       

Linnaläbimine. Sinna jõudes tabas meid ootamatu üllatus. 

Rada, mida me olime Põlvas harjutanud, ei olnud sama 

rada, mis oli seal. Tuli hakata uuesti täiesti nullist      

programmeerima. Kõige suurem probleem oli see, et    

me ei saanud mitte kuskil proovida. Me pidime          

programmeerima silma järgi. Kui sai programmeeritud, 

läksime võistlema. Panime roboti tööle ja robot ei       

tuvastanud joont ära, sest joon ei olnud täitsa must. 

Järgi oli jäänud vaid üks katse. Läksime kiiruga     

programmi muutma, kuid teadsime, et kui me anduri 

tundlikkust liiga palju vähendame, ei näe ta uuesti 

väljaku jooni. Muutused tehtud, läksime teisele     

katsele. Teise katse algus oli edukas, kuid peale    

esimest pööret juhtus see, mida kartsime, roboti   

andur ei tuvastanud enam joont. Sellise äpardusega 

lõppesid meie võistlused. 

Robotexil oli põnev ja ürituse korraldus hea.          

Vaatamata meid tabanud ebaõnnele, oli Robotexil   

käik tõeline elamus. Jääme meenutama erinevaid   

tegevusi, mida pakuti võistlejatele ning pealt-

vaatajatele. Meie poolt valmis ehitatud robotitel olid 

kõik eeldused tulla võitjaks, kuid tehnikaspordis ikka 

juhtuvad „errorid.“ 

Markus Villako 

7.a klass õpilane 

Foto: RobotexEstonia FB lehelt 

Eesti Rahva Muuseum väärib külastamist 
Detsembri keskpaigas külastasid ajaloo-

ringi õpilased uut Eesti Rahva Muuseumi 

Tartus Raadil. Kuigi alguses oli soovijaid 

rohkem, siis haiguste ja muude põhjuste       

tõttu mindi sinna kuuekesi. Uudistati    

maja ja vaadati kahte ekspositsiooni:   

püsinäitust ja soome-ugrilasi kajastavat 

„Uurali kaja“. Õpilaste arvates olid     

muuseumi näitused huvitavalt üles      

ehitatud, põnevad ja hoone ise           

kolossaalne. 

ERMi arhitektideks olid Dan Dorell, Lina 

Ghotmeh ja   Tsuyoshi Tane, kellede    

eskiisi järgi hoone ka ehitati. Uut maja 

oodati kaua ja kui see lõpuks on valmis 

saanud, on igaühel meist põhjust sinna 

minna ja oma pilk heita. 

Mait Kuusik 

Skandaali põhjustanud Neitsi 
Maarja interaktiivne kujutis,     
mida sai alguses jalaga lüüa  

Rauaajast pärit mõõk ja odaots  



Leht 6 

8.e klassi jõuluväljasõit Rõugesse 

19. detsembril sõitsime üheskoos (8.e poisid, nende   

vanemad ja klassijuhataja) Rõuget avastama. Käisime 

kirikus, Avatud Noortekeskuses ja „Pesapuu“ vaatetornist 

alla vaatamas. Oli siirast rõõmu, üllatushetki, vaimustust 

ja kohati kiskus vähemalt osal seltskonnast silm märjaks. 

Oli meeleolukas bussisõit ning kirikutorni ja 30 meetri 

kõrgusele ronimisest kerget väsimustki.  

Vanemate arvamusi: 

 Minule meeldis, et lapsed said omavahel väga hästi 

läbi ning tegutsesid üksmeelselt. Mõtlema pani     

noortekeskuses kuuldu, millest ei teadnud ise midagi, 

sellest võib abi olla edaspidi lapse suunamisel.       

Väljasõit oli huvitav. 

 „See on sada protsenti lahe koht“, ütles minu laps ja 

tema silmis säras rõõm. See oli lühike, kuid tabav 

kokkuvõte Rõuge Noorteka poolt pakutavate         

võimaluste kohta. Mõnus on koos avastada, et        

siinsamas, meie lähedal on põnevaid paiku. Rõuge 

koguduse õpetaja Mait Mölder suutis teismeliste     

poiste jaoks algul hirmigavana tundunud kiriku oma 

põnevate lugudega huvitavaks teha. Ronida 286 aasta 

vanuse Rõuge Maarja kiriku kellatorni, tallata        

mehaanilist orelit ja tagatipuks laulda kiriku rõdult 

„Püha ööd“ on päris haruldane võimalus. 

 Mulle väga meeldis väljasõit. Kuna pole ise kirikus 

käija, siis väga huvitav oli pastori jutt kirikust, lõpulaul 

ja tema sõnad mis ta meile luges, lausa pisar tuli   

silma.... Noortekeskuses oli samuti huvitav ja muidugi 

vaatetorn - see oli elamus omaette. Olid ka väga 

maitsvad pirukad. 

 Üllatus oli kena nii vanematele kui ka poistele. Poisid 

olid tublid ja ei vingunud ega hädaldanud , et läheme 

kirikusse. Poisid näitasid välja huvi ja mõtlesid kaasa. 

Mulle ja arvan, et ka minu lapsele jättis sügava mulje 

Jeesus Kristuse pilt kiriku seinal ning selle leidmise 

lugu. 

Õpilaste arvamusi: 

 Torni ronida oli päris äge. 

 Jeesuse pilt seinal meeldis ja kirikuõpetaja kaabu. 

 Meeldis laulda kirikus „Püha ööd“. 

 Mulle meeldis jõuluväljasõit. 

 Noortekas sai piljardit mängida, see meeldis. 

 Pirukad ja õunamahl oli hea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8e poisid ja nende vanemad pani kirjutama           

klassijuhataja Veronika Grigorjev 

Kirikuskäik oli üllatuseks – sellest ei teadnud ei vanemad 

ega poisid enne kui buss kiriku ees peatus. Uudistamist ja 

südamlikke hetki pakkus see aga kõigile. 

Teeviit 2016 
1.-2. detsembril toimus Eesti Näituste Messikeskuses noorte 

infomess Teeviit 2106. Põlva Kooli 9. klasside õpilastel oli 

samuti võimalus osaleda sellel inspireerival sündmusel.  

Rohkem, kui kunagi varem oli keskendutud noore haridus-

valikute ja tegeliku tööelu kokku viimisele, et noore inimese 

karjäärivalikud vastaksid võimalikult täpselt huvidele ja   

võimetele ning samal ajal tööturu vajadustele. Teeviit 2016 

lähtus noorest - liites õppeasutused, tööandjad, tugi-

teenused, vabatahtliku ja huvitegevuse pakkujad ning teised 

osapooled kokku valdkondlikeks aladeks. Nii sai noor       

võimalikult mitmekülgse ja tervikliku ülevaate valdkonna 

võimalustest, väljavaadetest ja vajadustest ning eeldused 

langetada kaalutletud otsus. Teeviit 2016 andis noortele 

mõtteainet oma ideede realiseerimiseks. 



Leht 7  

          ja õpilasesinduse liikmed 
meisterdasid jõulukaarte ja piparkooke 

15. detsembril oli TOREkatel ja ÕE liikmetel võimalus  

läbida kaardivalmistamise kiirkursus. Õpilased valmistasid 

kaarte nii jõulupostkasti täitmiseks kui ka oma sõpradele 

ja pereliikmetele. Lisaks valmisid kaardid ka hea-

tegevuseks. 

19. – 21. detsembri õhtupoolikud veetsid mõned        

TOREkad ja ÕE liikmed Noortekas piparkooke            

meisterdades. Vaatamata sellele, et tainas ei lasknud end 

hästi rullida ja glasuur käitus ettearvamatult, valmis   

muljetavaldav kogus piparkooke. Samuti heategevuslikul 

eesmärgil. 

Kõik valminud jõulukaardid ja piparkoogid said jagatud 

22. detsembril. 
Esimesed huvilised olid poisid 

Valminud kaardid… … ja piparkoogid 

Jõulukuu tegemised 
Jõulukuu oli Põlva Koolis täis põnevust ja erinevaid tegevusi ning esinemisi. Muude tegemiste hulka mahtusid ka 

klasside jõuluüritused ja jõulupeod. Kuna ettevõtmisi oli tõesti palju, siis alljärgnevas on väike valik toimunud   

tegemistest ja üritustest. 

Meile meeldib aidata! 
 
Novembris kutsus Põlva Kooli õpilasesindus 

kaasõpilasi ja õpetajaid toetama Võru        

loomade varjupaika. Annetustena olid      

oodatud tekid, padjad, loomade mänguasjad, 

konservid, maiustused, kuivtoidud jne.        

Asju laekus oodatust palju rohkem, asjade 

sorteerimisel olid õpilasesindusele abiks ka 

mõned 9.klassi õpilased. 

Täname siiralt kõiki toetajaid ja klassi-

juhatajaid, kes toetust aitasid korraldada! 

Aitäh, et hoolite! 



Leht 8 

 

Jõululaadad 
Kuna õpilased ja õppetöö Põlva Koolis on jagatud erinevate 

õppehoone vahel, siis toimus jõululaatasid lausa kolm.     

Lina tn 21 ja Koolimaja tee 1 õppehoonetes toimusid        

jõululaadad 9. detsembril, Kesk 25 õppehoones                

19. detsembril. Müüjaid, ostjaid ja põnevaid tegevusi jagus 

kõigisse majadesse. Lisaks olid laadal ka mitmed töötoad. 

Kindlasti leidsid nii mõnedki laadal pakutud kaubad tee   

jõuluvana kingikotti. 

Suur tänu kõigile müüjatele ja laadalistele!  
Jõululaat Lina tn 21 

Jõululaat Koolimaja tee 1 Jõululaat Koolimaja tee 1 

Jõululaat Kesk 25 
Jõululaat Kesk 25 

14. dets 2016 esinesid kooli huvialaringid Põlva Hooldekodu elanikele 



Leht 9 

Loovuspäev 
9. detsembril toimus Põlva Koolis õpetaja Ruth 

Raudsepa eestvedamisel järjekordne 3. klasside 

loovuspäev. Loovuspäeval osalesid lisaks Põlva 

Kooli õpilastele veel õpilased Savernast,       

Krootuselt, Vilustest ja Kanepist. 

Õpetaja Ruthi juhendamisel valmistasid õpilased 

savist kausikesi, oma fantaasia järgi meisterdati 

savikujukesi. Õpetajad valmistasid savist tassi. 

Päev meeldis lastele väga, sest paljud polnud   

varem sellist savitööd teinud. 

Aitäh toreda päeva korraldamise eest! 

Stiilipäev „Jõulud“ 
Teisipäev, 20. detsembril sai kooli tulles riietuda loominguliselt, ainus tingimus oli see, et riietus pidi seostuma 

kuidagi jõuludega. Mõned stiilinäited leiate siit... 



Leht 10 

Jõulukohvik 
Novembri alguses sai 8.a õpilaste ja vanematega kokku lepitud, 

et jõulukohviku korraldame meie. Juba hakkas igas peas      

arenema mõte, mida küpsetada ja kuidas ruumi kujundada. 

Õppimine on 8.a klassis pop ja tunde ei saanud üle lasta,      

sellepärast tuli luua ajagraafik. Saime esmase kogemuse       

teenindajatena. Kohvikus oli palju külastajaid, kelle hulgas oli ka 

meie endi vanemaid. Lõõtsapaladega meelitasime kohale õpilasi 

ja koolitöötajaid. Tõmbenumber oli ka tugitoolis ootav Jõuluvana 

koos abilistega, kellega oli võimalik end pildistada lasta.  

Päeva lõpetasime oma klassi koosviibimisega, et maitsta ka ise 

head ja paremat. Ja oh üllatust, leidsime ka kuuse alt kingikoti. 

Täname kooli juhtkonda usalduse eest. 

Kohtumiseni jõulukohvikus uuel aastal! 

8.a õpilased ja klassijuhataja Tiina Villako 


