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 VI üleriigilisel noorte pianistide konkursil „Eesti kõla“ edukalt osalenud õpilast: 

30.11.–03.12.2017 toimus Tallinnas VI üleriigiline noorte pianistide konkurss „Eesti kõla“. Konkursil osales kuues 

vanuserühmas 101 noort pianisti. Lõuna-Eestit esindas ainukesena Põlva Kooli 6.d klassi ja Muusikakooli 5. klassi 

õpilane Lilian Hindrikson, kes saavutas kokkuvõttes suurepärase II koha. 

Õnnitlused Lilianile ja suur tänu tema õpetajatele Raina Urb ja Kadri Leivategija! 

11.11.2017 toimus Eesti loodusteaduste olümpiaadi piirkonnavoor. 

Põlva Kooli parimana saavutas I koha Aadi Parhomenko (8.a). 

Aadi on kutsutud ka olümpiaadi lõppvooru, mis toimub 21. – 22. aprillil Tartus.  

Palju õnne ja edu lõppvoorus osalemiseks! Aitäh aineõpetajad Urve Lehestik, Inga Tiivoja, Annika Viikmaa ja     

Jaak Kepp! 

 Eesti loodusteaduste olümpiaadi piirkonnavoorus edukalt osalenud õpilast: 

Direktor kiidab! 

 Eesti koolinoorte XV mälumängu meistrivõistlustel edukalt osalenud õpilasi: 

30.11.2017 toimus MTÜ Eesti Mälumänguliidu poolt korraldatav Eesti koolinoorte XV mälumängu meistrivõistluste 

Põlva maakonna eelvoor.  

Parimad tulemused põhikoolide arvestuses: 

I koht võistkond „Põlva Kool 8c-1“ (Anett Sammalkivi, Kristella Nupp, Karoliina Musting, Triinu Vijar); 

II koht võistkond „Põlva Kool 9a“ (Merit Lutsar, Kristin Semm, Isabel Brigita Rebane, Kristjan Koosapoeg). 

Maakondade võitjad selgitavad koolinoorte meistrid välja finaalis, mis toimub 15. aprillil 2018 Viimsi Keskkoolis. 

Põlvamaad esindab võistkond „Põlva Kool 8c-1“. 

Palju õnne ja edu finaalis! 

 16. üleriigilisel noorte lauljate konkursil „Jõulutäht 2017“ edukalt osalenud õpilast: 

02.12.2017 toimus Ülenurme Muusikakoolis 16. üleriigiline noorte lauljate konkurss „Jõulutäht 2017“.Konkurss 

viidi läbi neljas vanuserühmas. Esimeses vanuserühmas (25 lauljat) osales Põlva Kooli 5.b klassi õpilane ja Põlva 

Muusikakooli solist Linette Risttee, kes saavutas oma julge, särava ja emotsionaalse esitusega I koha.  

Õnnitlused Linettele supertulemuse eest ja suur tänu muusikakooli lauluõpetajatele Margot Suur ja Riivo Jõgi! 

 9. klasside inglise keele kooliolümpiaadil edukalt osalenud õpilasi: 

07.12.2017 toimus inglise keele olümpiaadi koolivoor 9. klassidele. Parimad tulemused: 

I koht Marielle Suur (9.d) 

II koht Sandra-Liis Peterson (9.c) 

III koht Kristjan Koosapoeg (9.a) 

4. koht Mette-Marit Rehemets (9.d) 

5. koht Kristo Pille (9.a) 

Palju õnne! Aitäh õpetajatele Siiri Joosep, Ülle Sarapik, Kaire Hakk ja Eve Jaansoo. 

 XXI üleriigilisel etluskonkursil „Koidulauliku valgel“ edukalt osalenud õpilast: 

12.12.2017 toimus Pärnus XXI üleriigiline etluskonkurss “Koidulauliku valgel” Konkursi korraldajateks on Pärnu 

Koidula Gümnaasium, Koidula Muuseum ja Pärnu Linnavalitsuse haridus- ja kultuuriosakond. 

Nooremas rühmas (5.-9. klass) esindas ainsana Põlva maakonda Põlva Kooli 5.b klassi õpilane Marcus Adamson, 

kes pälvis kirjaniku Paul-Eerik Rummo eripreemia – kirjaniku uus raamat koos autogrammiga. 

Palju õnne! Aitäh Marcuse õpetajale Viive Rätsepale. 

http://www.polvakool.ee
http://www.facebook.com/polvakool
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 8. klasside vene keele kooliolümpiaadil edukalt osalenud õpilasi: 

13.12.2017 toimus vene keele olümpiaadi koolivoor 8. klassidele. Osales 68 õpilast. Parimad tulemused: 

I koht Kristiina Ojala (8.c) 

II koht Aleksandra Jermohhin (8.a)  

III-IV koht Mai Kirsing (8.a)  

III-IV koht Caroly Märtson (8.a) 

5.-6. koht Samanta Suitsik (8.a) 

5.-6. koht Edrin Pütt (8.b) 

Palju õnne ja aitäh vene keele õpetajad Anne-Liis Tamm, Riina Sarapuu ja Lidia Jaaska! 

 minifirma „Kristallselge“ aktiivseid ja edukaid liikmeid: 

09.12.2017 toimus Pärnu Kaubamajas õpilaste poolt korraldatud laadapäev „Jäärmark 2017“, mis oli arvult juba 

kümnes. Meie koolist osales minifirma „Kristallselge“. Oma hea müügikorralduse ja esitlusega omistati neile 

„PARIM MINIFIRMA“ tiitel. 

16.12.2017 Tartus toimunud õpilasfirmade laadal, suutis 98 firma hulgas Põlva Kooli minifirma „Kristallselge“ teha 

päeva parima müügitulemuse ja saada selle eest ka vastava aukirja! 

Minifirmasse kuuluvad: Kristella Nupp (8.c), Karoliina Musting (8.c), Anett Sammalkivi (8.c), Lisette Johanson 

(8.d). 

Kiitus minifirma liikmetele ja suur tänu juhendajale õpetaja Kaia Tammele! 

 matemaatika kooliolümpiaadil edukalt osalenud õpilasi: 

13.12.2017 toimus matemaatika olümpiaadi koolivoor 7.–9. klassidele. Kokku osales 32 õpilast.  

Parimad tulemused klasside arvestuses: 

7. klassid 

I koht Indrek Nemvalts (7.a)  

II koht Maara Parhomenko (7.a) 

III koht Sirelin Petersell (7.a) 

8. klassid 

I koht Jan Markus Salum (8.a) 

II koht Mai Kirsing (8.a) 

III koht Annette Vijar (8.a)  

9. klassid 

I koht Johanna Johanson (9.a) 

II koht Johanna Laanoja (9.a) 

III koht Kristo P ille (9.a)  

Palju õnne tublidele osalejatele! Aitäh õpetajatele Tiiu Miina, Ene Rattur-Kübar, Kristi Kurg, Deivi Pundonen ja 

Inga Varusk! 

 Põlva Kooli kabe ja male jõuluturniiril edukalt osalenud õpilasi: 

11. ja 18. detsembril 2017 toimus Põlva Koolis kabe ja male jõuluturniir Lina tänava koolihoones. 

Kabe tulemused: 

1.-2. klassid (osales 12 õpilast) 

I koht Manivald Jakobson 

II koht Karel Markus Kähr 

III koht Tristjan Paas 

3.-4. klassid (osales 15 õpilast) 

I koht Ron-Robin Kurisoo 

II koht Simmo Hendrik Sisask 

III koht Robi Sermand 

Male tulemused: 

1.-4. klassid (osales 10 õpilast) 

I koht Alari Maidla 

II-III koht Ron-Robin Kurisoo ja Karel Markus Kähr 

4. koht Heili Meribeth Rau 

Suur tänu ringijuhile õpetaja Reet Külaotsale, kes on järjepidevalt õpilasi innustanud ja õpetanud selle           

spordialaga tegelema.  

 TV10 olümpiastarti võistlustel edukalt osalenud õpilasi: 

5.12.17 toimus Võrus  TV 10 olümpiastarti maakondlik I etapp. Tublid tulemused: 

II koht 60 m jooksus - Joosep Podekrat 
III koht 60 m jooksus - Egert Leo Pärna 
II koht teivashüppes - Kevin Tühis 
II koht 60 m jooksus ja kuulitõukes - Isabella Janell Turba 

II koht 60 m joosus - Ardi Hindrikson 
III koht 60 m jooksus - Alfred Rinne 
III koht kõrgushüppes - Regon Marten Tobonik 
III koht 60 m jooksus - Brita Sokk 
II koht kõrgushüppes - Helen Pundi 

9.12.17 toimus Võrus ka TV 10 olümpiastarti vabariiklik I etapp, kus Põlva Kooli tublimatena saavutasid 
 

10. koha kõrgushüppes - Regon Marten Tobonik (74 osalejat) ja 
25. koha 60 m jooksus - Joosep Podekrat (67 osalejat) 
 

Palju õnne ja häid tulemusi järgmistel võistlustel! 
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Vene keele lahtine tund 6. klassidele 

Sellest ajast, kui 6. klassid alustasid vene keele          

õppimist, oli möödas 2,5 kuud. Küllaltki napp aeg,      

kuid 15. novembril võis B-maja 3. korrusel külastada    

6. klasside lahtist vene keele tundi. Osa võtsid sellest 

kõik 6. klasside õpilased.  

Selle lühikese aja jooksul on selgeks õpitud kõik tähed  

ja tublimad on õppinud ka lihtsamaid tekste lugema. 

Lahtises tunnis said õpilased oma oskusi ka teistele   

demonstreerida. Tundide elavdamiseks ja dialoogide  

harjutamiseks kasutavad vene keele õpetajad            

käpiknukke. Lahtises tunnis etendasime nukkudega    

tuntumaid vene muinasjutte „Kakuke“, „Naeris“ ja 

„Punamütsike“. Nukuteatris esinemine võttis nii mõnelgi 

õpilasel „jala värisema“, sest nende sõnul polnud nad 

lasteaiast saadik esinema pidanud. Etendused said 

tõesti vahvad! 

Õpilased olid ära õppinud ka luuletusi ja laule, mida 

nüüd innukalt esitati. 

Koostatud oli Sankt-Peterburgi tutvustav plakat.         

B-maja 3. korruse koridori (Nutivaba ala!) seinu     

katavad ka praegu lõbusad ja värvikad õppe-

materjalid. Tulge vaatama! 

Lahtise tunni lõpetasime ühistantsuga „Minidisco“. 

Üritus meeldis lastele nii väga, et otsustasime       

alustada traditsiooni ja igal aastal võõrkeelte         

ainenädala raames korraldada lahtine vene keele 

tund. 

 

Anne-Liis Tamm 

vene keele õpetaja 

Fotod: Põlva Kooli (loodus)fotoring  
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7.a klass käis Estonia teatris 
1. detsember käisime meie, 7.a klassi õpilased tutvumas 

Estonia teatriga.  

Meie sõit Tallinnasse oli pikk, kuid tore. Tee peal        

rääkisime ja tegime omavahel nalja, et me ei jääks     

pika reisi peal tukkuma. Tallinnasse jõudes sõitsime   

Ülemistesse ning veetsime seal aega kõndides ja      

avastades erinevaid poode. 

Kui vaba aeg poes oli otsa saanud, suundusime         

Estoniasse. Sõit sinna kestis suurte ummikute tõttu 

peaaegu tund. Kui lõpuks kohale jõudsime, suundusime 

rahvusooperi fuajeesse, kus andsime riided garderoobi ja 

giid alustas ekskursiooniga. 

Kõigepealt läksime 2. korrusele uurima Valget saali,     

mis on etenduste ajal avatud kohvikuna. Seal oli kaks 

skulptuuri nimedega “Koit” ja “Hämarik”, mis olid August 

Weizenbergi koopiad. Selles saalis toimub ka Eesti     

Vabariigi aastapäeval presidendi kätlemistseremoonia. 

Järgmisena viis giid meid suurde teatrisaali. Seal rääkis 

ta ooperi akustikast suures saalis (ehk arhitektuuri-

akustikast) ja 1947. aastal valminud suurest laemaalist, 

mis tähistas tollal oktoobrirevolutsiooni 30. aastapäeva 

ning oli tehtud kolme erineva autori monumentaalse 

ühistööna. 

Edasi minnes jõudsime külglavale, kus valmistati    

opereti “Linnukaupleja” rekvisiite. Seal rääkis giid lava 

valgustusest ja helitehnikast. Kõndisime trepist üles   

4. korrusele, kus asus suur maalisaal. Seal oli parajasti 

ehitatud suurt kuplitaolist rekvisiiti. Ekskursiooni     

eelviimases etapis viis giid meid läbi kostüümi-

osakonna. Ühe lavastuse kostüümide õmblemiseks 

kulub enamasti kaks kuud, selle aja sees valmistatakse 

100-150 kostüümi. Ühe kostüümi valmistamiseks   

kulub umbes 32 töötundi. Seal oli näha ka vanu      

rekvisiite ja kummalisi, kuid ilusaid maske. Lõpuks 

jõudsime pikka koridori, kus näitlejad rõivastusid     

sobivatesse kostüümidesse ning neid grimeeriti. Nüüd 

jäi meil üle vaid oodata opereti „Linnukaupleja“ algust.  

Ekskursioon oli tore ja õpetlik. Loodame, et selliseid 

reise võetaks tulevikuski veel ette. 

 

Artur Johannes Prangel ja Reno Vasser 

7.a klassi õpilased 

Fotod: Reno Vasser 

Teatrisaal Maalisaal 

Rahvatantsupäev 

Neljapäeval, 30. novembril toimus Põlva Kultuuri-

keskuses Põlva maakonna koolinoorte rahva-

tantsupäev.  

Hommikul panime selga rahvariided ja kogunesime 

Põlva Kooli Koolimaja tee maja pikapäevaklassi. Meie  

juhendaja õpetaja Karin Simso vaatas meid üle ja    

pani meid esinemiseks valmis ning andis meile        

kaasa toidupakid. Seejärel läksime kõik koos          

kultuurikeskusesse. 

Lisaks meile olid üritusele saabunud kuus erinevas   

vanuses rahvatantsurühma Tilsi, Viluste ja Räpina   

koolidest. Kõik rühmad pidid eelnevalt õpitu ette     

tantsima. Meie rühm oli järjekorras neljas ja tantsisime 

kaks tantsu: „Sternpolka“ ja „Käi ümber küla ringi“. 

Meie esinemisega jäädi rahule. Tagasisidet rühmadele 

andis Antsla tantsuõpetaja Leili Väisa. Tema õpilased 

esinesid külalistena kontserdi teises pooles. 

Kui esinemised olid lõppenud, me sõime ja kõikidele 

osalistele anti ka puuvilju, pastakaid, komme ja      

ristsõnaraamatuid. 

Rahvatantsupäev oli võimas!  

Inger Kateriine Lang, Marie Nigola ja Kelli Pala 

4.c klassi õpilased 
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Minifirma Kristallselge esimene laat ja teekond selleni 

2. detsembril, laupäeval, leidis aset      

IV rahvusvaheline õpilasfirmade laat 

"Üle piiri turundus" Värska Kultuuri-

keskuses, kus ka meie – minifirma    

Kristallselge – võtsime osa. 

Konkurents oli tihe – peale eesti noorte 

olid väljas oma toodetega ka soome, 

udmurdi ning läti õpilased. Seda enam 

tuli meil end tõestada ja ostjaid ligi 

meelitada. 

Tegu oli meie esimese laadaga. Me ei 

teadnud, mida täpselt arvata ega    

oodata. Seega pilt oli väga ähmane – 

toetusime vaid jutule. Kuigi laada-

kogemus meil täielikult puudus valmis-

tasime end hästi ette: olime kõvasti 

tööd rabanud (tihti kolmapäeva õhtutel 

kuni ööni välja või siis nädala-

vahetustel), mõelnud väljapaneku peale, 

leidnud lahenduse pakendusele ja toodete               

transportimisele, otsinud abistajaid kes aitasid           

meid nii visiitkaartide trükkimise kui ka firma reklaami 

tegemisega, loonud sotsiaalmeedia kontod, et saaksime 

olla kättesaadavamad. Kokkuvõttes olid laada             

eelsed kuud paksult täis tööd, kuid see kõik oli seda    

lõpuks väärt. 

Nagu ikka jõuavad tähtsad päevad kiirelt kohale         

ning märkamatult sõitsimegi koos Põlva Gümnaasiumi 

õpilasfirmadega Värska poole. Kui tavaliselt on õhus   

tunda närvilisust, siis meie olime hoopiski elevil.        

Pisut naljakas oli küll pisikese reisikohvriga Värska      

Kultuurikeskuse uksest sisse astuda, kuid äri vajab    

ohverdusi! 

Juba esimesed uudistajad, kes pärisid humoorikaid     

ning asjakohaseid küsimusi, tõid lõbusa meeleolu ja kõik 

liikmed suhtlesid klientidega soravalt (isegi nii soravalt, 

et kippusime üksteise jutule vahele segama). Klientidega 

ja žüriiga suheldes saime positiivse tagasiside osalisteks. 

Olime kõik meeletult liigutatud ning heas mõttes         

üllatunud, sest nagu eelnevalt mainisin – läksime       

Värskasse minimaalsete ootuste ja lootustega, kuid     

tegime vapustava müügi. Sellest veel võimsam        

reaktsioon oli meie kuulutamine laada parimaks          

minifirmaks! „Uskumatu!” Oli ainuke mõte. Ka meie    

juhendaja Kaia Tamm rõõmustas tulemuse üle.         

Samuti jäime Põlva Gümnaasiumi õpilasfirmadega   

jagama Liina Kersna eripreemiat. 

Neid emotsioone ei saa täpselt sõnadesse panna, mis 

me Värskast Põlvasse tõime. Kuid kogemusi saab:  

oskame kindlasti kiiremini reageerida erinevatele    

olukordadele, võtta vastu otsuseid lühikese ajaga ja 

vastata küsimustele, mis puudutavad meie tooteid, 

paremini. Suur, suur tänu kõigile, kes ulatasid meile 

abikäe! 

Karoliina Musting 
Minifirma Kristallselge liige 

„Parim minifirma” auhinda vastu võtmas. Vasakult paremale: 
Kristella Nupp (8.c), Karoliina Musting (8.c), juhendaja Kaia Tamm, 

Lisette Johanson (8.d), Anett Sammalkivi (8.c) 

Lehe ilmumise ajaks oli minifirma 

„Kristallselge“ osalenud edukalt ka  

Tartus toimunud õpilasfirmade laadal 

(16.12), kus neid tunnustati kui       

suurima müügituluga firmat. Laadal 

osales 98 firmat. 

Tublid ja vaprad MF Kristallselge     

liikmed suutsid teha Tartus super   

müügitööd! 

Palju õnne ja edu edaspidiseks!  

Minifirma Kristallselge toodab kristallikujulise disainiga 

käsitöö- ning lõhnaseepe  
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7. loodusklassi õppekäigud I trimestril 

Kui 28. septembri hommikul kellahelin koolipäeva   

alustas, istusime bussi ja alustasime sõitu Taevaskoja 

poole. Tore, et keegi ei puudunud! Eks me selleks    

olemegi loodusklassi tulnud, et looduses käia saaks. 

See, et Taevaskoda on kõigile tuttav koht, meid ei   

heidutanud. Ka austatud loodusemees Fred Jüssi on 

öelnud: „Kui sa tahad leida midagi uut, siis käi        

vanu radu“. Pikalt peatusime Saessaare paisu juures    

ja arutlesime paisu poolt või vastu teemadel.         

Matka nautimiseks kasutasime kõiki meeli. Märkasime 

värvi-ilu ja vaikust, aga sügisesel metsal on ka omad 

lõhnad ja maitsed. Kolme kilomeetri pikkuse matkaraja 

läbimiseks kulus üllatavalt kaua aega. Ei teagi, kas   

selle põhjuseks oli soov kõike uudistada või soovimatus 

õigeks ajaks tagasi koolitundidesse jõuda. 

16.-17. novembril olime laagris Palupõhja looduskoolis. 

Sõitma hakkasime pärast väsitavat koolipäeva, aga 

taas olime kõik kohal. Sõit kestis üle tunni. Vahetult 

enne kohalejõudmist pidid poisid pisut tööd tegema    

ja kopra poolt langetatud puu tee pealt eest tõstma. 

Alam-Pedja looduskaitsealal, kus Palupõhja looduskool 

asub, on väga metsik loodus. Kõigepealt käisimegi 

matkamas mööda Emajõe kallast, uurisime luhta ja 

vanajõgesid. Imetlesime Emajõe vägevust ja rahu ning 

nautisime kaunist päikeseloojangut. Kahetsema pidid 

need, kes kummikuid jalga ei olnud pannud, sest    

kõikjal oli porine. Tagasi looduskooli juurde jõudsime 

alles pimedas. Maja oli soe ja hubane, eriti meeldisid 

poiste magamistoa seinte maalingud, kus oli kujutatud 

Alam-Pedja koosluste taimi ja loomi. Lisaks seltsielule 

toimus õhtul kaks tähtsamat tegevust - kalade         

lahkamine ja lõkkeõhtu. Kõigepealt määrasime ära   

kalade liigid, seejärel uurisime kala välisehitust ja   

lõpuks siseehitust. Saime targemaks. Lõkke süütasime 

maja taha lõkkeplatsile. Huvitav oli koos õpetaja     

Karliga tähistaevast pildistada. Kuu oli kadunud, sest 

oli kaduneljapäev. Hilisõhtul grillisime sütel vorste      

ja banaanilaevukesi šokolaadiga. Järgmise päeva    

hommikul tuli meile külla loodusemees Vahur Sepp. 

Tema teadis kõike Eestimaa imetajatest ja rääkis meile 

palju oma kogemustest. Tal oli kaasas ka igasuguseid 

nahkasid, koljusid ja muud varandust, mida ta meile 

õpetas. Saime targemaks. Viktoriin näitas, et meie 

klassi parimad loomatundjad on Enar, Crislin, Rasmus 

Mathias, Rasmus, Raiko, Katleen, Marie Helena ja   

Allan. Laagri viimaseks tegevuseks oli maastikumäng, 

kus tuli looduses kohti üles leida ja seal küsimustele 

vastata. 

Palupõhjal on loodus hästi lähedal. Tundsime end seal 

looduse osana ja püüdsime toimetada säästvalt ehk 

kestlikult. Toitu valmistades ja nõusid pestes mõtlesime, 

kuidas saaksime energiat ja vett kokku hoida.           

Prügi sorteerimine, biojäätmete komposteerimine ja 

kuivkäimla kasutamine on ka vajalikud tegevused,       

et inimliik Maal veel kaua kesta võiks. Meie kuivkäimla 

taha oli isegi üks kährik oma kemmergu sisse          

seadnud – tema juba teab, kuidas on õige asju ajada.  

Kodu poole sõites oli bussis millegipärast väga vaikne, 

justkui oleksime Palupõhja loodusest vaikuse endaga 

kaasa võtnud. Arvame, et sellised laagrid on            

tähtsad selleks, et me saaksime klassikaaslastega     

rohkem suhelda ja nii saame me paremateks sõpradeks. 

Nii mõnedki arvavad, et oleksime võinud ühe öö veel 

olla. 7.b klassi õpilased ja klassijuhataja tänavad õpetaja 

Karli, kes oli nõus meiega kaks päeva koos laagrielu   

elama. 

 

7.b klassi õpilased ja klassijuhataja  

7.b klass Taevaskojas 

Foto: Urve Lehestik 

Palupõhjal kalatunnis 

Foto: Karl Tammiste 
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Minu nädal Portugalis 

Mõtted rändavad maalt maale, eriti tänapäeval,        

mil kirjasõna on kättesaadav kõigile ja kõikjal. Siiski 

tuleb mõnikord tunne, suisa vajadus mugavustsoonist 

väljuda, seljakott pakkida ja päriselt kohale lennata. 

Koht, kuhu sel korral, keskelt eestimaist porikuud    

lendasin, oli Euroopa lääneserval, Portugalis asuv 

Cascais linnake. Nõnda kaugele pidin minema selleks, 

et kohtuda võiksid kolm õppimiseks olulist komponenti 

- õppija, õpetaja ja õppekeskkond. Õppijana olin ma 

valinud koolituse „Outdoor leadership“, et taaskohtuda 

imelise õuesõppe õpetaja Britta Brüggega. Ootus-

päraselt oli kohal ka suur õpetaja Loodus – sedapuhku 

tolmune ja kaljune, pisut tulekahjuvines, tulvil suurte 

lainete loksumist ja värskeid puhanguid Atlandilt. 

Mulle tundub, et e-õppe edenedes kipub kahanema 

õpetaja isiku mõju õppijale. Sellest on kahju, sest     

mitte ühegi digividina võlud ei suuda asendada loovat 

õpetajat. On ju loovus väärtuslikeim, mida õppida ja 

see kandub õpetajalt õppijale ikka vahetult suheldes,   

ei muul moel. Meie õpetaja Britta Brügge seljakott      

ja peod olid täis saladusi ning süda loomis- ja          

jagamisrõõmu. Tema kõige salajasem kingitus leidis 

koha mu tormikuue taskus ja sinna see jääb seemneks 

minu uutele tegemistele. Meie teiseks õpetajaks        

oli Dusan Bartunek, kes laulu, huumori, personaalse 

suhtumise ja piiritu pühendumusega liitis ühtseks    

grupiks üheksast eri rahvusest õpetajad ning          

märkamatult, üheskoos tegutsedes tegi meile          

arusaadavaks ja omaseks oma õpetamise põhimõtted. 

Kogu koosveedetud aja tundsin, et „in melona you 

never be alone“. Koolitus oli väga hästi ette valmista-

tud, iga pisiasi oli läbi mõeldud ja seetõttu kulges kõik 

sujuvalt – nii mõistsime meie, õppijadki, et „the red 

line must not be broken”. Iga tegevus oli mõttestatud, 

aga õppijate jaoks koorus see mõte kas tegutsemise 

või sageli alles arutelu käigus. Avastusõpe! 

Olen arutult palju osalenud koolitustel, kus räägitakse, 

räägitakse ja räägitakse sellest, kuidas peaks tegema. 

Britta ja Dusan on suure algustähega eranditeks        

koolitajate maailmas, sest nendega koos me, õppijad, 

tõepoolest tegutsesime. Kõik tegevused toimusid     

mõistagi õues ja iga tegevuse jaoks oli valitud tundub et 

ainuvõimalik paik. Tõepoolest, ainult Sintra lossi aias, 

kerges vihmasabinas saab oma südametuksed muuta nii 

valjuks, et neid kuulevad teisedki. Ainult Peninha       

pühakoja varemetel saab ronimisest väsinutele viibata 

Britta ja sealses metsapiirkonnas piisab salapära       

õppimaks kõigi meeltega märkama. Riskihindamisega   

on mõistlik tegeleda õuesõppijate mäetipu vallutamisel 

turvalisuse piire kombates. Pedra Amarela väliõppe-

keskus on parimaks paigaks, kus omandada juhtimise 

tippe ja trikke ning usute või mitte, aga Cabo da Roca, 

Euroopa läänepoolseima paiga inimmasside ja looduse 

väe kohtumise mürgel annab uskumatult hea võimaluse 

endassevaatamiseks. Isegi öösel saatis meid lainete  

loksumise rütm, sest hubane Muchaxo hotell, kus pea 

padjale panna saime, oli sensuaalselt lähedal ookeanile. 

Nädala möödudes, lennul üle Euroopa kodu suunas,   

leidsin kotist Sirbi, mille lugemiseks ei olnud mahti terve 

koolitusnädala jooksul. Mul on kombeks selle lehe      

lugemist alustada keskelt. Sedapuhku vaatas sealt vastu 

austatud Tarmo Soomere lugu, kus sõnad: „Süsteemi 

peab uskuma – või seda muutma“, köitsid mu mõtted 

pikkadeks lennutundideks. Kuidas suunduda õue õppima 

nii, et õppekava täidetud saaks? See ei ole sugugi lihtne, 

aga koolitusel sain juurde usku selle võimalikkusest.  

Tänaseks päevaks on minusse jäänud tubli hulk teadmisi 

ja oskusi õuesõppe juhendamise kohta, mälestusi      

Portugali loodusest ja kultuurist ning tänutunne        

võimaluse eest osaleda nõnda suurepärasel koolitusel. 

Tänan rahastajat ja häid kolleege, kes mulle seda     

võimaldasid. 

Urve Lehestik 

bioloogiaõpetaja 

„Atlandi lained“ 

Foto: Urve Lehestik 
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Raamatukogu päkapikk rändab jälle! 

Kõik ju teavad seda: päkapikk tuleb sinna,        

kus on palju lapsi. Detsembri alguses liigub      

raamatukogus ikka päris palju lapsi. Teisiti ei   

saagi: jõulud tulemas, vaja salmi jõuluvanale, 

mõnel kohe mitut tükki. Päkapikku oodates      

harjutasid raamatusõprade ringi lapsed usinasti 

jõulusalmidest kokku pandud näidendit. Palju 

aastaid on raamatukogu päkapikk käinud        

raamatusõpru külastamas Põlva Põhikoolis,      

aga seekord tuli ta külastama Põlva Kooli õpilasi 

Koolimaja tee 1 raamatukokku. Ja just siis,        

8. detsembril, kui raamatusõprade ringi lapsed 

esitasid esimeste klasside õpilastele jõulu-

näidendit, jõudiski päkapikk kohale.  

Meie Koolimaja tee 1 raamatukogu on väike, aga 

ikka mahtus vaatajateks terve klass ja ruumi    

jagus ka näitlejatele. Esinesime neli korda järjest. 

Igale klassile tuli kohale ka päkapikk ja küsis laste 

käest jõulusalmi, sest jõuluvana oli saatnud teda 

uurima, kas lastel on salmid juba peas… Kuulsime 

palju ilusaid luuletusi. Kohe hea meel, et lapsed 

oli oodanud seda päeva. Päkapikutüdruk, kelle 

nimi oli Mette-Mari, andis igale lapsele kommi, 

tegi pai ja vastas rohketele küsimustele. Kas teie 

teate, näiteks, miks päkapikud on väikesed,     

aga tema oli nii pikk? Ja kuidas päkapikke       

kasvatatakse? 

Oma väikeses näidendis rääkisime talvisest     

metsast, metsloomadest, jõuluvanast ja         

päkapikkudest, sõprusest ja hoolimisest. Keegi 

sattus hätta, aga ikka leidus neid, kes appi     

ruttasid ja päästsid. Nagu ikka muinasjutus. 

Etenduses mängisid 1.-4. klasside õpilased: Oliver 

Järvela, Silver Järvela, Stella Lang, Liis Marii    

Vaher, Aveli Loeg, Maarja Sirendi, Martin Belov, 

Ly Anette Musting, Lovisa-Maria Koit, Laura     

Lepistu, Tanel Hinto, Loviisa Ly Puri, Anne-Mari 

Rauba, Helle-Mai Ojamaa, Kelli Palla, Eeva Peršin 

(7.c kl). 

Kiidan ja tänan oma väikesi näitlejaid ilusa      

esinemise eest! 

 

 

Seekord jõulueelne Päkapidu on läbi, kevadel   

esineme taas, juba uue raamatu tutvustamisega 

ning suuremale publikule. 

Raamatusõprade ring ongi selleks mõeldud:     

raamatute tutvustamiseks ja kooliraamatukogu 

ürituste toetamiseks. Õpime koos julgelt esinema, 

selgelt rääkima, oma rolli sisse elama ja         

raamatusse süvenema.  

Nijole Vananurm 

Koolimaja tee 1 raamatukoguhoidja 

1.–4. klasside teatrite ühiskülastus 

Detsembri alguses korraldasime 1.–4. klasside lastele 

teatrite ühiskülastusi. 

1. klasside lapsed vaatasid 5. detsembril Vanemuise  

teatris vahvat „Lotte unenäomaailmas“  etendust. 

7. detsembril startis 6 suurt bussi 2.- 4. klasside         

õpilastega, kes sõitsid Ugala teatrisse vaatama etendust 

„Lumekuninganna“. Etenduse lõpus tuli kõigile üllatuseks 

ka jõuluvana, kelle kingikotis oli igale lapsele klaasist 

tass. Ja et selleks ajaks olid kõigil kõhud tühjaks läinud, 

siis Viljandi Paalalinna Kooli sööklas saime süüa tubli   

kõhutäie, et pika sõidu ikka vastu peaksime! 

Suur tänu Ugala teatrile, meie kuuele bussijuhile ja    

Paalalinna Kooli kokkadele! 

Diana Pehk, huvijuht  
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1.-4. klasside jõulupidu 
15. detsembri hommikul täitus Põlva Kultuuri- ja       
Huvikeskus väikeste ja suurte päkapikkudega, kes olid 
tulnud 1.-4. klasside jõulupeole. Pidu algas teatrisaalis, 
kus kõik klassid tutvustasid end videoklipis ja astusid 
üles vahvate esinemisnumbritega. Esinemisjärjekorda 
aitas hoida suurel laval päkapikk Kaido. 
Kui teatrisaalis olid esinemised vaadatud, liiguti ajakava 
järgi kas jõulukohvikusse või tantsusaali tantsima.     
Jõulukohvikus olid kaetud pidulauad, kus peolised said 
veidi keha kinnitada ja maiustada.  
Tantsusaalis oli kõigil päkapikkudel võimalus tantsida, 
lustida ja ka mõistust teritada koos kahe armsa         
päkapikutüdrukuga – Reeda ja Urvega! 

Ja siis tuligi kõigi rõõmuks kauaoodatud jõuluvana,   
kes kutsus appi veel 4 jõuluvana, sest kingitusi tuli 
jagada rohkem kui 400 lapsele! Õhinat ja elevust oli 
kuulda üle kultuurikeskuse! 
Suur tänu väikestele päkapikkudele, kes esinesid    
suurel laval, suurtele päkapikkudele, kes aitasid      
korraldada jõulupidu, jõulukohviku päkapikk Jaanusele 
ja 5-le jõuluvanale, kes jagasid kingitusi! 
 

Diana Pehk 
huvijuht 

Skype´i tund Erasmus+ partneritega 

Kahel detsembrikuu neljapäeval on toimunud meeleolukad 
Skype´i tunnid koos Itaalia Erasmus+ partnerkooliga Villanova   
del Battistast. Esimesel tunnil andis õpetaja Mait Kuusik ülevaate 
Eesti jõulutraditsiooonidest ja teisel tunnil kuulsime jõuludest 
itaallastelt. Koostööna toimunud tundide jooksul said õpilased 
üksteisega tuttavaks ning itaalia õpilased esitasid mõlemal tunnil 
paar muusikapala flöötidel. Meie kooli esindas elava muusikaga 
Mart Kirotar 9.a klassist. Ühine projekt kestab kaks aastat ja      
nii mõnelgi meie kooli õpilasel on märtsis võimalus kohtuda     
partnerkooli õpilastega silmast-silma. 

Kaire Hakk 
Inglise keele õpetaja 

Vahel juhtub ka nii… 
Neljapäeval (21.12) jooksin päev otsa aula vahet trepist üles 
ja alla. Ühel hetkel sattusin seal poiste peale, kelle vahel    
kiskus tõsiseks madinaks. Läksin neile vahele ja püüdsin maha 
rahustada. Üks poistes rahunes kohe, teine aga hakkas mind 
sõimama kogu oma ebatsensuurse sõnavara ulatuses. Mina 
ainult noogutasin kaasa ja püüdsin tal tulutult hoogu maha 
võtta. Äkki hakkasid selja tagant kostuma poiste hääled: „Sa 
pead kohe vabandust paluma!“, „Sa ei tohi õpetaja Maiale nii 
öelda!“, „Võta oma sõnad kohe tagas!“ See vihane laps ehmus 
selle peale vait. 
Ma tänasin poisse, kes julgesid sekkuda. Ma ei tea, mis     
klassist nad olid, ilmselt 6. või 7. klassidest. Paistab, et     

õpetaja on head tööd teinud!  
Aitäh! Märgake üksteist…             Maia Punak 
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19. detsembril toimusid jõululaadad  
Koolimaja tee 1 ja Lina tn 21  

õppehoonetes  
Sellel aastal olid laadale tulnud müüjad väga palju 
vaeva näinud oma kauba ettevalmistamisel. 
Kaup oli huvitav, ahvatlev ja eriliselt maitsev!  
Tore oli näha, et palju lapsevanemaid ja kaks 
meie kooli õpilasfirmat lõid kaasa laadakauba 
müümisel ja ostmisel! 
Lina tn 21 õppehoones käisid kaupa uudistamas 
väikesed Mesimummi lasteaialapsed. 
Laadal esinesid võimlemisringi lapsed kahe    
võimlemis-kavaga õpetaja Reeda juhendamisel. 
Koolimaja tee 1 õppehoones korraldati jõulu- ja          
heategevusloterii, mille kogutud summa saame 
lisada 1. – 4. klasside jõulupeo korraldamiseks. 
Suur tänu kõigile, kes panustasid loteriisse! 
Laadapäevad on vahvad ja elevust täis ning   
meeldivad lastele väga!  
 

Huvijuht Diana 

Kesk 25 jõululaada fotod:            

(loodus)fotoring Karl Tammiste  ju-

hendamisel 

Jõululaadad 
Nii nagu möödunud aastal, toimus ka sel aastal Põlva Koolis jõululaatasid lausa kolm: Kesk 25, Koolimaja tee 1 
ja Lina 21 õppehoonetes.  

 
18. detsembril toimus jõululaat Kesk 25 õppehoones 
Laadal sai õnne proovida loteriiga, pakuti müügiks palju häid ja 
maitsvaid küpsetisi, kaarte, küünlaid, helkureid, ehteid ja palju 
muud põnevat. 
Põlva Kooli minifirma Kristallselge pakkus müügiks väga oma-
päraseid kristallikujuliseks disainitud seepe ning oma endises    
headuses oli esindatud MF Puujuurikas, kelle tooteks on õuna-
puised pastapliiatsid! 
Laadal olid oma kaupadega väljas on ka Põlva Gümnaasiumi     
õpilasfirmad. Tooteid oli palju ja erinevaid - kuulsust kogunud   
rabavesi, vaibad, korkidest helkurid ja võtmehoidjad, vihad,      
kitsepiima-tõrva seebid, Eesti mee ja mõnusate lisanditega 
(kummel, kaerahelbed,  kaneel, ...) valmistatud näomaskid, kolme 
savi baasil valmistatud näomaskid erinevatele nahatüüpidele,     
omapärased klaasid... 
Lisaks müümisele ja ostmisele, said soovijad laadal meisterdada 
jõulukaarte, mängida Põlva Avatud Noortekeskuse esindajate   
juures vahvat mängu või panna oma spordialased teadmised   
proovile Põlva Gümnaasiumi kehalise õpetajate Elina Martini ja 
Rein Suvi korraldatud viktoriinil, kus õigesti vastanuid premeeriti 
maistvate piparkookidega. 
Aitäh kõigile müüjatele ja laadalistele! 
Kohtumiseni uuel aastal! 
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Jõulukohvik 
21. detsembril oli Põlva Kooli Kesk 25 õppehoones       
taaskord avatud mõnus ja hubane jõulukohvik. Kohviku 
korraldamisel olid huvijuht Annikale abiks 9.a klassi      
õpilased ja nende klassijuhataja Tiina Villako. Sama klass 
oli ka eelmisel aastal kohviku eestvedajaks. 

Lisaks maitsvatele küpsetistele ja võileivatortidele jagus 
meelelahutust ka niisama uudistajatele. Vahetundidel  
astusid üles 9.a klassi lõõtsamängijad Kristin Semm,   
Mart Kirotar ja Johanna Johanson. 

Ka sel aastal oli kohale tulnud jõuluvana, kellega sai pilti 
teha ning kes salmi lugejatele kommi jagas. Usinamad 
klassid kasutasid jõuluvana abi ka loosipakkide jagamisel. 

Jõulukohviku fotonurga tööd korraldasid kooli (loodus)
fotoringi õpilased Karl Tammiste juhendamisel. 

Aitäh huvijuht Annikale, 9.a klassi õpilastele, lapse-
vanematele ja klassijuhatajale, (loodus)fotoringi õpilastele 
ja Karl Tammistele jõulukohviku korraldamise eest. 

Suur tänu kõigile kohviku külastajatele! 

Kohtumiseni järgmisel aastal! 

9.a klassi õpilaste koostatud sõnapilv „Jõulukohvik“ 
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HEA ring sai alguse selle aasta septembris.         

Nagu nimigi ütleb, on sellesse ringi koondunud kõik 

väärtuslik – heategevus, hoolimine, teineteisega 

arvestamine ja eranditult positiivsed emotsioonid. 

Neli kuud tegutsemist on näidanud, et väsitavast 

koolinädalast hoolimata käib reedeti pärast          

tunde ruumides B-34 ja B-35 rõõmus sagimine. 

Mängitakse lauamänge, meisterdatakse või           

kokatakse, valmistatakse ette erinevaid             

heategevuskampaaniaid ja planeeritakse ühiseid 

ettevõtmisi. HEA ringis on saanud juhendajatööd 

katsetada  TORE ringi ja Õpilasesinduse liikmed. 

Kui sa veel pole HEA ringi tegemistega tuttav, siis 

tule ja uuri, mida teeme. Ehk soovid HEA ringiga 

liituda? 

HEA ring jätkab tööd juba jaanuarist. Laseme     

HEAdel asjadel juhtuda! 

HEA ringi ettevõtmised aastal 2017: 

 Tegevuspunkt Põlva Tervisenõukogu ja koostöö-

partnerite sportlikul kogupere üritusel „Mehed 

rajale“ 

 “Eesti Vabariik 100 - 100 mängu” 

 Heategevuskampaania "Raamatud riidesse" 

 Ühisprojekt "100 lumehelbesoovi" 

 Taaskasutus: teksadisainiga rahakassa või pliiat-

sitopsi valmistamine 

 Suhtlemisõpetus: teineteisega arvestamine 

 2 kokkamistundi 

 Tänuüritus HEAdele abilistele 

 Jõuludega seotud heategevus: piparkookide ja 

kaartide valmistamine 

 

ring - me hoolime ja teeme head! 

Ruum B-34… 

…ja ruum B-35 ehk HEA ringi 
„pesad“, kus tegid koostööd HEA, 

TORE, ÕE ning vabatahtlikud. 
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Koostöö Sventana Kooliga 
Põlva kooli 1.b, 1.a, 2.a, 2.d, 3.e, 

3.a, 4.a, 4.c ja 5.a alustasid koos-

tööd Sventana kooliga Saksamaalt. 

Alustuseks saadeti jõulukaart    

saksa- või inglisekeelse jõulu-

sooviga ja väike klassi tutvustus 

sõprusklassile. Täname kõiki     

õpetajaid ja lapsevanemaid, kes 

lapsi juhendasid ja abikäe ulatasid. 

Pisike pildigalerii valminud       

kaartidest. 

Katrin Valdma 

Fotod: Katrin Valdma, Eha Kraav 

Sventana kooli tervitus 


