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Eesti koolinoorte mälumängu meistrivõistlustel edukalt osalenud õpilasi:

MTÜ Eesti Mälumänguliit korraldas 16. korda Eesti koolinoorte meistrivõistlusi mälumängus. Sel hooajal toimus
Põlva koolis maakonna eelvoor 28.11.2018.
Meie kooli 8.a klassi võistkond koosseisus Sirelin Petersell, Maara Parhomenko, Märt Lillestik ja Artur Johannes
Prangel saavutas siis maakondliku esikoha ja vabariigi eelvoorude üldtabelis jagas 7.- 8. kohta 143 võistkonna
hulgas.
Nii kindlustas meie kooli võistkond tee finaali, mis toimus 24.03.2019 Viimsi Keskkoolis. Üle Eesti osales
31 põhikoolide võistkonda. Meie võistkond koosseisus Sirelin Petersell (8.a), Märt Lillestik (8.a), Artur Johannes
Prangel (8.a) ja Aadi Parhomenko (9.a) jagas 14.-16. kohta.
Palju õnne!



Kirjandusmängu „Põhjamaade lastekirjandusest“ eelvoorus edukalt osalenud õpilasi:

20.03.2019 toimus Põlva Keskraamatukogu saalis üle-eestilise 3.–4. klasside kirjandusmängu „Põhjamaade
lastekirjandusest“ Põlvamaa eelvoor. Osales kaheksa võistkonda kuuest koolist. Põlva Koolist osales kolm
võistkonda. Kirjandusmängu peakorraldaja on Eesti Lastekirjanduse Keskus, eelvoorud viisid läbi maakondade ja
linnade keskraamatukogud. Seekordne kirjandus-mäng oli juba neljas.
Meie kooli parimatena saavutas
II koha P õlva Kooli Koolimaja tee 1 õppehoone võistkond koosseisus Berit Vasser (3.d),
Ly Anette Musting (3.d), Eliise Leppik (4.b).
Palju õnne! Suur tänu õpetajatele-juhendajatele Eha Kraav, Ülle Rull, Rebeka Käär, Annika Uibo, Sille Malvik ja
Anne Ojaste!



Põlvamaa kooliteatrite festivalil edukalt osalenud õpilasi:

22.03.2019 toimus Põlvamaa kooliteatrite festival Kanepis, Eesti esimeses seltsimajas. Korraldajateks Kanepi
Seltsimaja, Kanepi Avatud Noortekeskus ja Kanepi Gümnaasium.
Etendusi jälgis žürii koosseisus: Helje Põvvat – Eesti Näitejuhtide Teatritrupi juhatuse liige, staažikas
harrastusnäitleja, kauaaegne kultuurijuht; Mareli Nielson- Tartu Ülikooli meediaüliõpilane, staažikas kooliteatri
näitleja; Epp Margna- tunnustatud kunstnik, Kultuurkapitali Põlvamaa ekspertgrupi juht; Kerli Koor- Kanepi valla
kultuuri- ja haridusnõunik. Žürii hindas kolme kooliastet eraldi: Algklassid, keskaste ja gümnaasium.
Žürii tunnistas Põlva Kooli näitetrupi etendusega „Kooparahvas“ keskastme arvestuses parimaks ja ühtlasi etendub
meie kooli lavastus riigifestivalil „Kooliteater 2019“ 26.-27.04.2019 Valgamaal Otepääl.
Lisaks pälvis parima naisosatäitja tiitli Ita Lillole (9.c).
Meie kooli tublid näitlejad: Kaur Kenk (7.a), Richard Uibo (7.a), Maara Parhomenko (8.a), Merit Tigas (8.a), Karmel Juhkanson (8.c), Getter Miida Kask (8.c), Jürgen Koosapoeg (8.c), Mona Käärik (8.c), Andra Madisson (8.c),
Eva Peršin (8.c), Henri Pori (8.c), Ita Lillo (9.c)

Õnnitlus tublidele näitlejatele ja suur tänu näitetrupi lavastajale õpetaja Maia Punak!

Leht 2


tehnoloogiaõpetuse olümpiaadi maakonnavoorus edukalt osalenud õpilastele:

22.03.2019 toimus tehnoloogiaõpetuse olümpiaadi maakonnavoor. Osales 8 õpilast viiest maakonna koolist.
Olümpiaad koosnes nii teoreetilisest, kui ka praktilisest osast. Meie kooli õpilaste parimad tulemused:
I koht Jan M arkus Salum (9.a)
2.-4. koht Hanno Käärik (9.d)
Palju õnne! Suur tänu õpetajad Voldemar Ansi ja Martin Raudmäe!



käsitöö- ja kodunduseolümpiaadi maakonnavoorus edukalt osalenud õpilastele:

22.03.2019 toimus käsitöö- ja kodunduseolümpiaadi maakonnavoor.
Käsitööolümpiaadi tulemused:

Kodunduseolümpiaadi tulemused:

II koht Katleen Schmeiman (8.b)

II koht Karolin Kalk (9.b)

III koht Krete Jaagund (7.a)

4. koht Anneliis Verev (9.b)

4.–5. koht Sandra Haidak ((9.b)
4.–5. koht Diana Kool (9.b)
Palju õnne! Aitäh õpetajatele Tiina Saago ja Merje Ootsing!



6. klasside vene keele kooliolümpiaadil edukalt osalenud õpilasi:

28.03.2019 toimus vene keele olümpiaadi koolivoor 6. klassidele. Osales 17 õpilast. Parimad tulemused:
I koht Gedlin Jaanus (6.a)
II koht Karlis Kalk (6.d)
III koht Hanna Liisa M adisson (6.c)
Õnnitlus võitjatele ja suur tänu edukatele osalejatele!
Aitäh vene keele õpetajad Riina Sarapuu, Anne-Liis Tamm, Lidia Jaaska ja Kersti Adamson!



lauluvõistluse „Lautstark“ eelvoorus edukalt osalenud õpilasi:

06.04.2019 toimus Tartus saksakeelse lauluvõistluse „Lautstark“ eelvoor. See on juba 10. korda, kui Goethe
Instituudi poolt ellu kutsutud traditsiooniline lauluvõistlus toob kokku üle kogu Eesti noored saksa keele õppijad, et
saksa keeles laulda. Kokku osales eelvoorudes 29 lauluansamblit üle kogu Eesti. Žürii valis välja 15 ansamblit,
sealhulgas Põlva Kooli õpilaste ansambli, kes esineb 11. mail finaalkontserdil Tallinnas Eesti Rahvusraamatukogu
suures kontsertsaalis. Meie lauljatega jäädi väga rahule.
Põlva Kooli esindasid 5.d klassi tüdrukud: Seleri Haidak, Anelle Kukk, Rebeca Hiiesalu ja Kertu Viljamaa.
Kiitus õpilastele ja suur tänu õpetajatele Tiina Villako ja Ulvi Pern!



“Eesti parim minifirma 2019” finaalvõistlusel edukalt osalenud õpilasi:

11.04.2019 toimus Tallinnas SEB Pangas
“Eesti parim minifirma 2019” finaalvõistlus.
Finaalvõistlusel osales 12 parimat minifirmat 11 erinevast koolist üle Eesti.
Minifirmade puhul on tegu 7.-9. klassi
õpilaste õpilasfirmadega, kelle tooteideed
ja teostus ei jää sageli õpilasfirmade
omale alla. Eesti selle õppeaasta 398
õpilasfirmast on 63 põhikoolis tegutsevad
minifirmad.
Põlva Kooli minifirma „MeeIlu“ saavutas
suurepärase
III
koha.
Minifirmasse
kuulusid Katleen Šchmeiman (8.b), Eeva
Peršin (8.c), Getter Miida Kask (8.c) ja
Merit Tigas (8.a).
Palju õnne ja suur tänu juhendajale
õpeteja Kaia Tamm!

MF „MeeIlu“ - Getter Miida, Merit, Eeva ja Katleen
Foto autor: Kaia Tamm
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 inimeseõpetuse olümpiaadi piirkonnavoorus edukalt osalenud õpilasi:
10.04.2019 toimus veebipõhine inimeseõpetuse olümpiaadi piirkonnavoor 5. – 8. klassidele. Kokku osales 26
õpilast viiest maakonna koolist. Meie koolist osales olümpiaadil kaheksa õpilast.
Parimad tulemused klasside arvestuses:
5. klassid:
3.-4. koht Heti-Liis Maask (5.d)
3.-4. koht Els Rahel Parhomenko (5.b)
6. klassid:
1. koht Karl-Rasmus Suvi (6.c) Esindab Põlva maakonda vabariikliku olümpiaadi lõppvoorus, mis toimub 8. mail
2019 Tallinnas Tervise Arengu Instituudis.
4. koht Holger Jänes (6.b)

7. klassid:
3. koht Karoliina Kets (7.a)
4. koht Deisi Kruustik (7.a)
8. klassid:
3. koht Maara Parhomenko (8.a)
5. koht Sireli Salum (8.a)
Palju õnne võitjatele ja kiitus kõikidele osalejatele!
Suur tänu aineõpetaja Annika Viikmaa!

 Põlvamaa TV 10 olümpiastarti maakondlikul III etapil edukalt osalenud õpilasi:
26.03.2019 toimus Põlvamaa TV 10 olümpiastarti III etapp Võrus. Parimad tulemused:

Tüdrukud:
Saskia Jürine – I koht teivashüppes
Merili Nagel – I koht kaugushüppes, I koht kõrgushüppes
Maris Pikk – II koht kõrgushüppes
Poisid:
Robin Kiudorv – II koht kuulitõukes
Alfred Rinne – II koht kaugushüppes
Jass Einassoo – II loht kuulitõukes
Sven Byron Mitt – III koht kaugushüppes
Ardi Hindrikson – I koht kuulitõukes, II koht kõrgushüppes
Mihkel Linnus – II koht kuulitõukes
Richard Holler – I koht kõrgushüppes

Armani Sults – II koht kõrgushüppes
30.03.2019 toimus Tartus vabariiklik finaal, kus nooremate poiste vanuseastmes saavutas parimana Robin Kiudorv
12. koha kuulitõukes (64 osavõtja seas).
Palju õnne. Aitäh õpetajatele Aivar Haan ja Toomas Kivend!



EKSL võrkpalli kooliliiga finaalturniiril edukalt osalenud õpilasi:

10.04.2019 toimus Eesti Koolispordi Liidu Kooliliiga finaalturniir võrkpallis.
Põlva kooli poiste võistkond saavutas III koha.
Võistkonda kuulusid Stenver Lannajärv, Märt Lillestik, Kauri Kindsigo, Sten Saar, Oskar Juks, Egert Leo Pärna,
Jüri Kivisild, Rasmus Kärbla, Lauri Kübard. Treener Vendu Suurmann.
Palju õnne!

Leht 4

Jutuvestja 2019
5. aprillil toimus Põlva Koolis 1 -6. klasside jutuvestja
konkurss, millest võttis osa 25 suurepärast jutuvestjat.
Parimad jutuvestjad esindasid Põlva Kooli maakondlikul konkursil Jutuvestja 2019, mis toimus 12.04. Põlva
Koolis. Selle aasta teema oli " Lustakas laps". Osavõtjaid oli kokku 11 kolmest koolist. Esindatud oli Kanepi
Gümnaasium, Krootuse Kool ja Põlva Kool.

Tunnustati kõiki jutuvestjaid ja kõik said tänukirja ja
raamatu. Sai ka kehakinnitust - rosinakringlit ja
morssi. Oli tore pärastlõuna!

Põlva Kooli tublid jutuvestjad ja nende juhendajad:
1. klassid - Mattias Kähr (1.b), õpetaja Katrin Veskioja
2. klassid - Karl Marten Ojaste (2.a), õpetaja Marely
Kasemets
3. klassid - Berit Vasser (3.d), õpetaja Eha Kraav
4. klassid - Anti Tohva (4.a), õpetaja Annika Uibo
5. klassid - Alari Maidla (5.a), õpetaja Maarika AsiLang
6. klassid - Isadora-Janett Turba (6.d), õpetaja Imbi
Vent
Marcus Adamson (6.b), õpetaja Viive Rätsep
Žüriisse kuulusid Aili Kolsar, Sirve Valdmaa (Põlva
Keskraamatukogu), Jan- Mattias Kottide (Põlva Gümnaasium) ja Silvi Vilba (endine Mammaste Kooli raamatukoguhoidja), kes rääkis lustakaid lugusid oma
ema ja iseenda lapsepõlvest.

Anar Anijalg
klassiõpetaja ja Jutuvestja korraldaja

Ahhaa-õpe
Osalesime AHHAA Teaduskeskuses õppepäeval
„Mänguline matemaatika“. Õppepäeva alguses jagati
meid 5-liikmelistesse rühmadesse. Seejärel anti
eelseisvast päevast lühike ülevaade ja päevaplaan.
Esimeseks töötoaks oli rahamäng „Piiks, piiks, raha
tuleb“, kus saime arendada oma majanduslikku
mõtlemist. Enne mänguliste matemaatika- ja
loogikaülesannete lahendamist tuli otsustada, milline
laen endale valida. Selle mänguga nägime reaalselt,
kui lihtsalt on võimalik rahast ilma jääda ning
õppisime, mis vahe on tagatisega laenul ja
kiirlaenul. Teiseks töötoas olid matemaatilised
saaliülesanded, mis toimusid kogu keskuses ja, mida
lahendasime AHHAA eksponaatide ja lisavahendite
abil. Kolmas oli tikutopsikabe töötuba, kus üritasime
kabes võita arvutit. Õppepäev lõppes kokkuvõttega
tervest õppepäevast. Õppepäeva läbiviijad olid
ülilahedad, selgitasid ja aitasid igati. Vaatamata
sellele, et me ei saanud oma rühmaliikmeid ise
valida, oli meie omavaheline koostöö väga hea.
Igaüks meist sai uusi teadmisi ja lahendasime
ülesanded, mis erinesid tavalisest koolitundide
ülesannetest ja olid väga huvitavad. Peale õppepäeva oli meil võimalus Ahhaa keskuses iseseisvalt
ringi vaadata. Meeldejäävamad olid jalgrattaga sõit
lae all, mis oli küll hirmutav aga väga lahe, tirida
end lae alla ning tunnetada vabalangemist, automäng, tõukeratas, mis keeras valele poole,
klotsidest ehitamine, suured autod, pesumasin,
kuhu sai sisse minna ja keerelda, külili maja. Saime
näha ka matemaatikateemalist näitust "Ahhaa,

kuubis!", näitust „Ahhaa, illusioonid!“, kus olid peadpööritavad mustrid, optilised efektid, silmapetted ja
näitust, kus oli erinevaid haigusnähte ja väärarenguid.
Veel nägime läbilõiget looduslikust sipelgapesast ja
sipelgate tegutsemist ning tibupoegi. Jäime selle
päevaga väga rahule ja tulevikus tahame veel sellist
õppepäeva. Täname kooli sellise võimaluse eest ja
koolisööklat maitsva lõunaeine eest!

7a klassi õpilased ja klassijuhataja

Leht 5

„Lots of learning“

24.-29. märtsil toimus Põlva Koolis ligi kaks aastat
kestnud Erasmus+ projekti „Lots of learning“ viimane projektikohtumine. Põlva Kooli külastas 20 õpilast
ja 7 õpetajat Prantsusmaalt, Hispaaniast ja Norrast.
Ettevalmistused külaliste vastuvõtuks algasid juba
varakult. Ühiselt mõeldi, mida neile näidata ja kuhu
viia, kuidas korraldada projekti töötubasid, milliseid
tunde külastada jne. Projektis osalevad õpilased olid
nii tublid, et suutsid ise omavahel ära jagada kõik
ettevalmistustega seotud ülesanded - kes valmistas
tervitusplakateid, kes koostas Põlva Kooli ja Eestit
tutvustava slaidiesitluse ja kandis selle ette, kes
aitasid läbi viia inglise keelset Põlvat tutvustavat
ringkäiku jne.
Ja siis oligi käes see päev, kui külalised saabusid.
Pühapäeva õhtul oli EDU Keskuse parkla ootusärevaid õpilasi ja nende vanemaid täis. Paljud
õpilased olid juba varasematest kohtumistest
omavahel tuttavad ja ees ootas suur äratundmisrõõm, aga kindlasti leidsid kõik endale ka mõne uue
tuttava sellelt kohtumiselt.
Esmaspäeva hommikul toimus projektikohtumise
ametlik avamine kooli aulas. Külalisi oli tervitama
tulnud kooli direktor Koit Nook, tutvustati Põlva
Kooli ja Eestit ning tehti väike ringkäik koolimajas.
Peale esimest töötuba ja järgmisteks päevadeks
tööülesannete
jagamist,
suunduti
Taevaskoja
Salamaale, sest Taevaskoda oli kindlasti üks
nendest kohtadest, mida meie õpilased oma
külalistele näidata tahtsid. Ja et see ei oleks liiga
lihtne ja tavaline, vaid jääks neile meelde, siis
toimus matk Taevaskojas tõukeratastega. Kuigi lumi
ei olnud metsa alt veel päris ära sulanud, said
vaatamata keerulistele oludele kõik matkal osalenud
õpilased ja õpetajad selle katsumusega kenasti
hakkama. Lisaks matkamisele tutvustas Taevaskoja
Salamaa perenaine Iia Timmi külalistele ja ka meie
õpilastele iidseid Eesti tavasid ja kombeid ning viis

läbi huvitavaid mänge. Päeva kõige oodatum hetk oli
ilmselt väljas vahukommide ja vortikeste grillimine.
Teisipäev möödus suuresti projektiga seotud töödega.
Õpilased tegelesid lauamängu karbi kujundamisega,
reeglite üle vaatamise ja tõlkimisega, äpi jaoks piltide ja
heliklippide otsimise/valmistamisega ning äppi küsimuste
lisamisega. Vahepeal käisid õpilased ennast tuulutamas
Põlva ringkäigul, kus meie kooli õpilased tutvustasid
Põlva ajalugu ja tähtsamaid kohti. Seejärel said õpilased
lõõgastuda bowlingut mängides ning õhtul said huvilised
kaasa elada Serviti meekonna käsipalli mängule.
Pettuma ei pidanud keegi, sest võit tuli koju 
Kolmapäeva hommikut alustasid vahetusõpilastel meie
kooli ainetundides ning pärast seda sõitsime Tartusse,
kus külastasime AHHAA keskust ja Tagurpidi maja. Suurt
avastamisrõõmu ja elevust jagus mõlemas kohas. Üks
osa õpilastest pööras esimese hooga Tagurpidi maja
ukselt kohe tagasi, sest see tunne, mis seal tekkis, oli
ikka üsna veider ja segadustekitav. Peale väikest
kohanemist olid nad valmis uueks katseks selle majaga
lähemalt tutvumiseks ning tegid mälestuseks lõbusaid
pilte.

Leht 6

Neljapäev oli see päev, mil pidime valmis saama
kõik projektiga seotud asjad, seega kulus enamus
sellest päevast koolimajas toimetades. Need rühmad, kes lõpetasid oma tööga natuke varem, hakkasid joonistama suurt plakatit, mida saaks kasutada
fotoseinana õhtuse peo ajal. Õhtul olid oodatud aulasse kõik pered koos lastega ning toimus nn lõpupidu, kus meeleolu aitas luua meie kooli vilistlastest
koosnev ansambel FolkMelody. Õhtu edenedes oli
iga riigi õpilastel võimalus tutvustada mõnda neile
omast tantsu/mängu, mida kõik koos saaksid kaasa
tantsida. Kaerajaan sai külalistel kiiresti selgeks, aga
kõige populaarsemaks ja mitmeid kordi kordamisele
tuli hispaanlaste Macarena. Meie kooli tublid söökla
töölised olid valmis pannud puu- ja köögivilja vaagnad ning pirukad ja küpsised. Samuti oli iga pere
midagi lauale panekuks kaasa võtnud. Meeleolukas
õhtu möödus kiiresti ja oligi aeg kohvreid pakkima
minna.

Reede hommikul olid kõik taaskord kogunenud EDU
keskuse parklasse, et oma külalised koos kohvritega
bussi peale tuua. Meie õpilastel oli võimalus
Tallinnasse kaasa tulla, et veeta veel viimane päev
koos oma sõpradega. Jalutasime vanalinnas,
näitasime külalistele ka laululava, sest laulupidu oli
mitmeid kordi jutuks tulnud. Ja siis oligi käes see
kurb hetk, kui tuli hüvasti jätta. Kurvad olid kõik,
sest selle nädala jooksul olid uued sõbrad väga
armsaks saanud ja ei oleks veel tahtnud neil minna
lasta. Niiet ei jäänud seegi kord pisarad tulemata,
aga ehk on seda suures rõõm tulevikus taas kohtuda
ja kindlasti nii mõnigi selle projekti raames alguse
saanud sõprus jääb kestma kogu eluks.
Nagu projekti nimigi „Lots of learning“ ütleb, siis
meie oleme kindlad, et kõik projektis osalenud
õpetajad, õpilased ja nende pered õppisid sellest
kogemusest väga palju.
Aitäh kõigile osalenud õpilastele ja nende peredele,
kooli juhtkonnale, õpetajatele, söökla töötajatele ja
kõigile teistele, kes aitasid nõu ja jõuga projekti
edukale kordaminekule kaasa. Antud projekt sai
teoks tänu Erasmus+ toetusele!
Aitäh kõigile ja järgmiste projektideni!

Leht 7

Eesti elektrijaama külastus
Põlva Kooli 9. klasside õpilased said 9. aprillil
võimaluse külastada Ida-Virumaal asuvat Eesti
elektrijaama. Elektrijaam jagunes vanaks ja uueks
osaks. Vana Eesti elektrijaam oli kordades suurem
ning saab sel aastal 50 aastaseks. Uuem
elektrijaam, nimega Auvere elektrijaam, valmis
täielikult alles aastal 2018 ning on hetkel Eesti kõige
uuema
elektrijaamatehnikaga.
Meie
tegimegi
rohkem tutvust Auvere elektrijaamaga.
Ida-Virumaale sõitu alustasime me teisipäeva
hommikul kell 8 ning umbes 3 tundi hiljem olimegi
kohal Eesti elektrijaamas. Elektrijaamas kontrolliti
üle meid isikut tõendavate dokumentide abil.
Peale kontrolli saime turvalisuse eesmärgil selga
helkurvesti, kiivri ja prillid. Kõik see toimus vanas
elektrijaama osas.

tulev kõrge temperatuuriga
veekeetja põhimõttel.

Operaatori ruumist liikusime edasi turbiinisaali, kus
nägime hiiglaslikku elektrijaama auruturbiini. Enne
turbiinisaali sisenemist rääkis giid meile, et
auruturbiin jõul hakkavad generaatorid pöörlema.
Turbiinile annab omakorda jõu katlast suure jõuga

ning

katel

töötab

Peale Auvere elektrijaama külastust suundusime sööma
elektrijaama sööklasse. Enamus suhtlusest toimus seal
vene keeles, sammuti oli ka söökla menüü vene keelne.
Peale söömist asusime tuhavälju uudistama, kuhu
toimetati elektritoomise protsessist ülejäänud tuhk.
Sealsed tuhaväljad olid hiiglaslikud, kuid nendelegi oli
leitud väga kasulik kasutusviis. Tuhaväljadele olid
rajatud tuulegeneraatorite park. Tuhaväljale on tuulegeneraatorite püstitamine kordades lihtsam, kuna pinnas
on selleks sobilikum. Tuhaväljal oli ka leelis vesi, pH
tasemega 12. Need veekogud nägid välja nagu laguunid
ning kutsusid uudistama, kuid tegelikkuses olid need
väga mürgised. Peale tuulegeneraatorite pargi külastust
alustasimegi sõitu tagasi Põlva poole.

Operaatori ruum

Bussilegi tehti teatud kontroll ning alles peale seda
kontrolli lubati bussil sõita elektrijaama alale, mis
oli piiratud aiaga. See ala oli tohutult suur. Sealt
suundusime edasi Auvere elektrijaama juurde, kus
jagati kaheks grupiks ning pooled liikusid koos
giidiga elektrijaama sisse ning ülejäänud jäid esialgu
töölehte täitma. Hiljem vahetati grupid. Antud
töölehelt saime teada näiteks, et kukersiit on Eesti
põlevkivi ning põlevkivist saab toota isegi ehteid.
Lisaks uue ja vana Eesti elektrijaama nägemisele,
nägime me seal ka põlevkiviõli tehast, kuid sellega
me lähemalt tutvust ei teinud. Auvere elektrijaama
sisenedes liikusime alustuseks operaatori ruumi, kus
oli väga palju monitore. Monitoridest jälgiti masinate
tööd. Sealt saime teadmise, et tänu tänapäevasele
tehnikale teab elektrijaam ise, kuna välja lülituda.
Inimesed on monitoride juures ainult selleks, et
jälgida kas kõik ikka töötab nii nagu vajalik.

aur

Elektrijaama auruturbiin

Auvere elektrijaama ning tuhaväljal asuva tuulegeneraatorite pargi külastus oli üks kõige põnevamaid
ekskursioone, millel kunagi üldse käinud olen. Sellist
ekskursiooni ei oleks kindlasti toimunud ilma meie
füüsika õpetaja Jaak Kepita, kuna tema suhtles Eesti
elektrijaama töötajatega ning korraldas meile kogu selle
õppereisi. Nägime ise koha peal millised ning kui suured
elektrit tootvad masinad tegelikkuses on. Ja tänu meie
toredale giidile saime ka
teada,
milleks
mingit
masinat siis ikkagi vaja
on ja kuidas see kõik üldpildis toimub. See päev
oli põnev ning hariv ja
kindlasti külastaksin ise
uue võimaluse saamisel
Auvere elektrijaama ja
tuulegeneraatorite parki
uuesti.
Diana Kool
9.b klassi õpilane
Tuhavälja tuulegeneraatorite
park
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Projektikohtumine Itaalias
24.-31. märtsini toimus Erasmus+ projekti „From
Knowledge to Competences“ kohtumine Itaalias,
Napolist 100 km sisemaa poole, Apenniini mäestiku
maalilises
piirkonnas.
Avatseremoonia
toimus
Flumeris, kus meid tervitasid Villanova del Battista
kooli õpilased. Külalisõpilased elasid peredes.
Kõik hommikud algasid bussisõiduga, et kell 9 koolis
kokku saada ja tegevustega alustada. Kuna
projekti keskseks teemaks on loodusained, siis
demonstreerisid õpilased kodus ettevalmistatud
katseid. Meie õpilaste esinemist jälgiti huviga ilmselt
seepärast, et see erines teiste riikide õpilaste
katsetest. Esitasime teadusteatri stiilis humoorika
etteaste.
Erinevad
projektitegevused
toimusid
õppehoonetes Flumeris, Villanovas ja Zungolis.
Õpetajad töötavad eri koolihoonetes ja peavad
sõitma mitme maja vahet nagu meiegi praeguse
remondi tõttu. Vahemaad on oluliselt pikemad. Neid
läbides nautisime maalilisi vaateid. Kahju, et fotod ei
suuda jäädvustada mägede tõelist ilu!
Üks praktiline töötuba toimus turisimitalus, kus
lõunat sõime. Õpilased pidid etteantud retsepti järgi
nende rahvusliku koogi küpsetama. Oli tore
kogemus ja kook sai maitsev!
Meeldejäävaks kujunes Pompei linna külastus,
tutvusime ka Napoliga. Ei suutnud ära imestada
itaallaste pidevat saia, pitsa ja pasta söömist!
Tõeliselt üllatav oli viimane õhtusöök, mis toimus
uhkes villas ja oli 8-käiguline. Õpilased kurtsid, et
liiga palju kala, kuid meile õpetajatele maitses. See
oli elamus nii teeninduse, interjööri kui ka maitsete
mõttes.
Viimaseks
projektikohtumiseks
tulevad
meie
partnerkoolide õpetajad Eestisse 13.-15. mail. Siin
Põlva Koolis toimub lõplik projekti käigus loodud
materjalide üle vaatamine.
Aleksandra ja Mai:
Nägime lähedalt itaallaste igapäevaelu, sest elasime
kohalikes peredes. Samuti saime tuttavaks noortega
teistest sõpruskoolidest, õpilasi oli 7 erinevast
riigist. Koolis tegime erinevaid eksperimente ja
praktiseerisime inglise keelt.
Toimus
mitmeid
väljasõite.
Külastasime
üht
suurimat – Baronia pastatehast, kus nägime
tootmisprotsessi jahu jahvatamisest kuni juba
valmis pasta pakendamiseni. Eredalt jäi meelde
Pompei linn, kust avanesid imeilusad vaated
Vesuuvile. Puudust ei tulnud meil ei pastast ega pitsast, sest seda söövad itaallased igapäevaselt lausa
kuhjaga. Silma torkas ka veel nende liikluskultuur,
tänavapildis oli peaaegu võimatu näha mõnda autot,
millel poleks mõlke, nad ei kasuta ka turvavöösid.
Väga harjumatu ja lausa kurb oli vaadata, kuidas
koolisööklates igapäevaselt ühekordseid plastnõusid
kasutatakse.
Rael Anijalg ja Inga Tiivoja
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Playback show
Talvel
toimusid
Põlva
Koolis
kohtumised
õpilas-esinduse liikmete ja klassivanemate vahel.
Muuhulgas
uuriti
klassivanematelt,
millistest
üritustest kõige enam puudust tuntakse. Selgus, et
paljud koolinoored igatsesid, et Põlva Koolis toimuks
Playback show. Mõeldud-tehtud. Nõnda nägigi
õpilasesindus mitmeid nädalaid korraldusvaeva, et
kaasõpilastele nende igatsetud üritust korraldada.
15. aprillil 7. tunni ajal täitus Kesk 25 aula tõeliste
superstaaridega. Üritusest võtsid osa kõikide
kooliastmete õpilased ja üheskoos muudeti koolipäeva lõpp väga meeleolukaks. Lisaks õpilastele olid
oma ägeda jäljendusega võistlustulle astunud ka
tublid õpetajad - Raina Uibo ja Daily Tensing.
Kõiki esitusi hindas ja kommenteeris žürii, kuhu
kuulusid Juta Saan, Diana Pehk ja Andre Laine.
Playback show esimese koha võitis 4.G klass oma
toreda videoga, kuhu oli sisse põimitud kaks laulu –
“Bemmi kummid” ja “Rulli Rulli Rulli”. Teisele kohale
jäi 9. klasside meeleolukas popurii. Kolmandana
võitis žürii südamed andekas tantsija Keity Funk 5.A
klassist.

Üritusel võis kokku näha üheksat eriilmelist jäljendust.
Kõik osalejad olid väga julged ning tublid! Suured tänud
nii esinejatele, žüriile kui publikule!
Õpilasesindus

