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õpilasfirmade laadal „Pärnumaa jõulud 2018“ edukalt osalenud õpilasi:

08.12.2018 toimus Pärnu Keskuses õpilaste poolt korraldatud laadapäev „Pärnumaa jõulud 2018“, mis oli
arvult juba üheteistkümnes. Kokku oli kohal 54 õpilasfirmat. Põlva maakonnast oli esindatud Põlva Kool, Põlva
Gümnaasium ja Värska Gümnaasium. Meie koolist osales kaks minifirmat „MeeIlu“ ja „Kristallselge 2“.
Oma hea müügikorralduse ja esitlusega omistati minifirmale „MeeIlu“ „Suurima läbimüügiga minifirmatiitel“.
„MeeIlu“ osanikud on: Katleen Šchmeiman (8.b), Eeva Peršin (8.c), Getter Miida Kask (8.c), Merit Tigas (8.a).
Kooli teisele minifirmale „Kristallselge 2“ omistati „Pärnu Keskuse eripreemia“.
Minifirmas osalevad: Kristella Nupp (9.c), Karoliina Musting (9.c), Lisette Johanson (9.d).
Kiitus minifirmade liikmetele ja suur tänu nende juhendajale õpetaja Kaia Tammele!



füüsika kooliolümpiaadil edukalt osalenud õpilasi:

11.01.2019 toimus füüsikaolümpiaadi koolivoor 8.-9. klassidele. Osales 15 õpilast. Arvestust peeti 8. ja
9. klassidele eraldi.

8. klasside arvestuses:

9. klasside arvestuses:

I koht Leo-Martin Pala

I koht Markus Villako

II koht Maara Parhomenko

II koht Samanta Suitsik

III koht Märt Lillestik

III koht Aadi Parhomenko

Kiitus kõikidele osalejatele ja aitäh aineõpetaja Jaak Kepp!



vene keele kooliolümpiaadil edukalt osalenud õpilasi:

15.01.2019 toimus vene keele olümpiaadi koolivoor 8. klassidele. Kokku osales 43 õpilast.
Parimad üldarvestuses:
Maara Parhomenko (8.a) 43,0 p
Märt Helmoja (8.a) 40,5 p
Sten Saar (8.a) 39,5 p
Elisabeth Pehk (8.a) 38,5 p
Heivo Torop (8.b) 35,0 p

Parimad kakskeelses arvestuses:
Eeva Peršin (8.c) 44 p
Sireli Salum (8.a) 33,5 p

Suur tänu tublidele osalejatele. Aitäh vene keele õpetajad Anne-Liis Tamm, Riina Sarapuu ja Lidia Jaaska!



keemia kooliolümpiaadil edukalt osalenud õpilasi:

17.01.2019 toimus keemiaolümpiaadi koolivoor 8.–9. klassidele. Kokku osales 17 õpilast.
8. klasside arvestuses:
I koht Maara Parhomenko (8.a)
II koht Leo-Martin Pala (8.a)
III koht Karoliina Kannik (8.a)
Kiitus osalejatele ja aitäh õpetaja Inga Tiivoja!



9. klasside arvestuses:
I koht Samanta Suitsik (9.a)
II koht Mai Kirsing (9.a)
III koht Aleksandra Jermohhin (9.a)

mõttespordi online olümpiaadil edukalt osalenud õpilasi:

2018/2019. õppeaastal on käimas Eesti Mõttespordi Liidu, Eesti Kabeliidu, Eesti Maleliidu ja Eesti Rendžuliidu
eestvedamisel mõttespordi online olümpiaad koolidele, mille eesmärk on populariseerida mõttesporti koolinoorte
seas. Mõttespordi olümpiaadil toimuvad turniirid neljal alal: Vene kabe, Male, Gomoku ja Sudokute lahendamine.
Kahe etapi tulemuste põhjal (kokku toimub 4 etappi) on meie kooli maletajatest algkoolide arvestuses parim
25. kohal Lev Liubchenko (vabariigis võistleb 267 maletajat 35 koolist) ning põhikoolide arvestuse
12. kohal Karl-Markus Vool (vabariigis võistleb 207 maletajat 40 koolist).
Algkoolide arvestuses hoiame üldarvestuses 5. kohta ja põhikoolide arvestuses 9. kohta.
Palju õnne ja edu järgmistel etappidel. Aitäh maleringi juhendaja Viktor Kass!

Leht 2

Käsipallipoisid saavutasid Slovakkias 5. koha
turniirile sõitnud mängijad. Treeningutel lihviti nii
koostööd kui õpiti juurde ründeliikumisi. Turniir
näitas, et arendada tuleb meeskondliku kaitsetegevust ning juurde tuleb õppida aktiivsemaid
kaitseformatsioone, eriti 5:1 formatsiooni. Samuti
tuleks juurde õppida mängijaid motiveerivaid
meeskondlike rituaale. Mängijad olid tublid,” andis
noorte treener Kalmer Musting hinnangu turniirile
ja võistkonnale.
Turniiril 5. koha saavutamiseks võideti poolakate
UKS Spartakus Buk 18:11 ja SPR Pogoń 1945
Zabrze 23:5, UKS Anilana Lódź I 21:12, kaks
korda võideti slovakkide HK Slavoj Trebišov
tulemusega 19:9 ja 21:8 ja kaotati veerandfinaalis
hilisemale finalistile ungarlaste PLER-Budapestile
15:7.
Alanud aasta alguses pakkisid Põlva Spordikooli noored
käsipallurid vanuserühmas 2004/2005 oma võistlusvarustuse ning aasta teise päeva hommikul alustati Põlvast
reisi Slovakkiasse Prešovisse Hummel 4Sport Cup turniirile,
kus kolmepäevasest turniirist väljuti 5. kohaga. U15
vanuserühmas osales kokku 17 võistkonda Eestist, Poolast,
Ungarist, Slovakkiast, Horvaatiast ja Ukrainast.
“Ettevalmistus kulges hästi, võistkond kogunes treeninguteks ka 31. detsembril ja 1. jaanuaril, kus osalesid kõik

Hummel 4 Sport Cup turniiril osalesid: Hendrik
Kink, Kevin Tühis, Teron Taal, Andero Viljus, Karl
Markus Kannel, Lex Trevor Parman, Aron Saarna,
Joonas Vassiljev, Kevin Pütt, Hendrik Bleive,
Andreas Paabut, Alar Mattus, Reio Kähr, Randel
Matthias Lepp. Võistkonna treener on Kalmer
Musting.
Võistkond tänab eduka reisi toetajaid Coop Põlvat,
Auto Fortet ja oma peresid!

Ekskursioon Spark MakerLabi
6. detsembril käis grupp õpilasi ekskursioonil Tartus
MakerLabi töökodades.
Spark MakerLab on Tartus tegutsev avalik töökoda, mis
pakub töötubasid ja konsultatsioone erinevatele haridus
ettevõtetele kui ka firmadele.
Nähtud sai erinevaid elektroonika komplekte, 3D
printimise võimalusi ning metalli- ja puidutöökodasid.
Õpilastele meeldis kõige rohkem rallirada, mille peal
olevaid mudelautosid sai arvutiga ise juhtida.
Martin Raudmäe
tehnoloogiaõpetaja ja robootika ringi juhendaja

Helin Potter
lapsevanem

Leht 3

Jõulunädal inglise keelega
Jõulueelne koolinädal on teadagi täis õhinat ja
jõuluootust ja õppimine kipub jääma teisejärguliseks,
sest vaja on teha proove jõulupeoks, õppida selgeks
luuletus jõuluvana jaoks ja veel miljon muud tegevust.
Kuna teises kooliastmes ei ole olümpiaade ja võistlusi, et
kajastada ning tunnustada õpilaste ja õpetajate tööd, siis
tuligi Lina tänava inglise keele õpetajatel Evel ja Üllel
mõte, et kui teeks õige 5. ja 6. klassi inglise keele
tundides midagi teistmoodi ja annaks võimaluse enda
tegemisi ja toimetamisi kajastada just sel moel.
Mõeldud-tehtud ning saigi kokku pandud nii nutiseadmed
kui liikumine, et tutvustada briti jõulukombeid, õppida
sõnavara ja laulda ning nuputada. Põnevust lisas juurde
veel fakt, et kõik rühmad tegid omavahel koostööd ja
klassi ees oli kaks õpetajat korraga. Esmaspäeval ja
neljapäeval sai digiorienteeruda, mängida kahooti,
peidetud tähtedest jõulusoove kokku seada ning
jõulutaadile kirju teele saata.
Reedel toimus töö õpikeskustes, kus klass oli jaotatud
viieks õpikeskuseks. Igas keskuses olid erinevad
ülesanded ja õpilased liikusid keskuste vahel ning said
lahendada ristsõnu ja mõistatusi, otsida vastuseid
küsimustele, joonistada, laulda, videot vaadata ja oma
teadmisi proovile panna lauamänge mängides. Õppimine
sel nädalal toimus märkamatult ja põnevust ning õhinat
oli palju. Rõõm tehtud tööst oli mõlemapoolne. Uuel
aastal plaanime koostööd inglise keele tundides jätkata.
Meie tänusõnad kuuluvad raamatukogu Helile, kes meie
tegemistele kaasa aitas.
Ülle Sarapik ja Eve Jaansoo
inglise keele õpetajad

Leht 4

Võru loomade varjupaiga külastused
Jõulud on andmise aeg…
Loosipakkide tegemise asemel otsustas 5.b
klass
külastada
loomade
varjupaika.
Külaskäigu idee sündis sellest, et teha
midagi head neile, kelle ellujäämine sõltub
inimestest. Teiseks argumendiks võib välja
tuua asjaolu, et tänapäeval kiputakse enne
jõule ehk liigselt raha kulutama igasuguste
asjade soetamisele.
Nii saigi 12. detsembril külastatud Võru
loomade varjupaika. Sisenedes varjupaiga
territooriumile, teretati meid kärarikkalt
koerte keeles. Varjupaiga töötaja tutvustas
meile varjupaiga igapäevaseid toimetamisi,
rääkides muredest ja rõõmudest.
Külakostiks viisime kassitoitu, annetasime
kodudes alles jäänud kassidele-koertele
mõeldud esemeid.
Heategevus
andis
meile
hingerahu
südamesse. Samas aga soovime jagada
mõtteid,
selleks,
et
vältida
loomade
sattumist varjupaika. Tähtsaim mõttetera on
see, et hoolitsege, hoolige ja armastage võetud
lemmiklooma eest. Kui soovite või kui keegi teie
lähedane plaanib lemmiklooma võtta, siis esmalt
uurida
loomade
varjupaigast.
Vältida
loomade
paljunemist, on võimalik neid steriliseerida ja
kastreerida ning lasta lemmikloom kiibistada.

Jõulurõõmu jagamas...
Et jõuluaeg on andmise ja heategemise aeg, siis
külastas 1.F ja 2.F väikeklass koos kahe
paralleelklassi
õpilasega
Võru
loomade
varjupaika. Enne külaskäiku varjupaika tutvuti
põhjalikult varjupaiga kodukorraga ja koguti
loomakestele kingitusi. Kingikott täitus linade,
padjapüüride, mänguasjade ning loomatoiduga.
Loomad olid kindlapeale väga õnnelikud ja
tänulikud!
Varjupaigas oli kokku 50 armsat kassi, kelle
tegemisi õnnestus kõrvalt jälgida. Osad kiisud
jälgisid meidki pingsalt lähedalt, kuid leidus ka
kasse, kes hoidsid eemale. Tutvusime ka
vahvate koertega, kellest nii mõndagi saime
paitada. Külastuse tipphetkeks oli muidugi
varjupaiga
uusima
liikmepisikese
koerakutsikaga
mängimine.
Kutsikas
oli
äärmiselt sõbralik ning sai üle kuhjatud soojade
kallistuste ning paidega.
Kõik osalised jäid külastusega rahule ning nii
mõnigi õpilane poetas jõuluvanale kutsika või
kassipoja soovi postkasti.
Õpetaja Eliis Vana

Foto autor: Ly Tannis-Vinni

„Loom ei ole mänguasi, mille sa kunagi ära viskad,
vaid loom on ustav ja aus sõber, kes hoolib sinust.“
5.b klassi õpilased ja
klassijuhataja Ly Tannis-Vinni

Leht 5

Tagasivaade jõulukuule
Möödunud jõulukuu oli Põlva Kooli
õpilaste jaoks täis tihedaid tegemisi.
Jõulumöll
sai
suurema
hoo
sisse
10. detsembril, mil toimus ÕE korraldatud ülekooliline stiilipäev. Terve päeva
jooksul võis kõigis kolmes koolimajas
liikudes näha toredaid jõulutegelasi –
alustades
päkapikkudest,
lõpetades
põhjapõtrade ja kaunite jõuluinglitega.
Samal nädalal peeti kõigis koolimajades
ka
jõululaatasid.
Laadad
toimusid
11. detsembril Lina tänava koolimajas,
12. detsembril Kesk tänava koolimajas ja
14. detsembril Koolimaja tee õppehoones. Laatadel müüdi palju toredat
ja erilist kaupa – näiteks käsitööd,
maiustusi ja ehteid. Lisaks võis Kesk
tänava
koolihoone
laadal
näha
kauplemas meie kooli minifirmasid ja
näha asjatamas ka õpilasesindust, kes
laadalistele
omatehtud
piparkooke
pakkusid.

Stiilipäeva stiilsemad

13. detsembril aitasid 9.a klassi õpilased koos klassijuhataja Inga Tiivojaga tuua laatade vahele mõnusat
vaheldust – nimelt korraldasid nad Kesk tänava aulas jõulukohviku. Nautida sai head muusikat ja suussulavaid
hõrgutisi, mida 9. a klassi õpilased meie jaoks valmistanud olid. Lisaks said nii Kesk kui Lina tänava koolinoored
üksteisele häid soove saata, seda tänu õpilasesinduse poolt organiseeritud jõulupostile.

Jõululaat Kesk tn

9.a klassi jõulukohvik
Jõululaat Lina tn

Leht 6

Viimane vaheajaeelne nädal oli 5.-9. klasside õppurite jaoks aga eriti ootusärev, kuna 19. detsembril toimus
Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuses kauaoodatud aastalõpuetendus, milleks ettevalmistamisega olid väga paljud
õpilased juba kuid vaeva näinud. Etendused toimusid kell 12.00 kooliperele ja kell 17.00 lapsevanematele.
Suur tänu, õpetajad Maia Punak, Diana Pehk, Reet Külaots, Martin Raudmäe, Ulvi Pern ja Mait Kuusik, et andsite
suure panuse aastalõpuetenduse toimumiseks! Lisaks suur tänu kõigile õpilastele, kes aastalõpuetendusest osa
võtsid – olite imelised!

5.-9. klasside aastalõpuetendus

Helen Reinhold
huvijuht

Jõulukontsert Põlva Valla Hooldekodus
2. detsembril viisid meie kooli huviringide lapsed
ja õpetajad jõulurõõmu hooldekodu elanikele!
Kaunite pillilugude, laulude ja tantsudega
esinesid kandleansamblid, ukulelede- ja flöödimängijad, lauluansamblid, peotantsijad ja võimlejad.
Õpetajad Tiina, Ulvi, Ruth, Eda, Mare ja Ulvi
laulsid imeilusa jõululaul ja mängisid võrratu
kellamängu!
Aitäh kõigile armsatele esinejatele ja juhendajatele!
Diana Pehk
huvijuht

Leht 7

Algklasside meeleolukas jõulupidu Intsikurmu metsas
Ah, et miks korraldada jõulupidu metsas? Aga
sellepärast, et nautida lõbusas meeleolus imelist
talveilma ja liikuda koos värskes õhus. Ja mis kõige
ägedam – jõuluvana leidis meid ka Intsikurmu
metsast üles hiigelsuurte kommikottidega!
Aga mis siis toimus 18. detsembri õhtupoolikul?
Kõigepealt kogunes üle 400 päkapiku Koolimaja
tee 1 maja juurde, et alustada koos tõrvikute,
laternate ja jõulutilinatega päkapikuretke Intsikurmu
poole. Sinna jõudes tervitas meid Päkapikk Andre,
kellega koos oli vahva tantsida ja mängida! Samal
ajal said 3.–4. klassid ennast proovile panna

pimedas metsas
taskulampe.

helkurmängu

mängides,

kasutades

Ka kokatädid olid meie peale mõelnud ja saatnud metsa
sooja teed, grillvorsti ja piparkooke! Nämma!
Ja siis ta tuligi – muidugi Jõuluvana! Aga mitte lihtsalt
niisama, vaid kahe armsa väikese poniga!
Täname meie häid abilisi - Andre, Kaido, Hanno, Heino,
Janek, Ly ja Janne!
Suur tänu kõigile väikestele ja suurtele päkapikkudele!

Diana Pehk
huvijuht

Leht 8

Matemaatika ainenädal 14. - 17.01
Tegevused 5.-9. klassides:
14.01 - peastarvutamine, kus selgitatakse välja klassi parim peastarvutaja
15.01 - voltimine või olümpiamängude plakat
16.01 - 7.-9. kl. matemaatika olümpiaad
17.01 - 4.-6. kl. matemaatika olümpiaad
5.-6. klassi Nutisport III etapp
Tegevused 1.-4. klassides:
14.01 - peastarvutamine
15.01 - päevaülesanne ja matemaatilised tegevused klassis
16.01 - päevaülesanne ja matemaatilised tegevused klassis
17.01 - 4. klassi olümpiaad

