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Nuti-Mati meistrivõistlustel edukalt osalenud õpilasi:

16.03.2018 toimus Tilsi Põhikoolis Nuti-Mati matemaatika KAGU-EESTI meistrivõistluste finaal. Meie koolist osales
Jako Rammo 3.e klassist, kes saavutas väga tubli 4. koha.
Palju õnne ja aitäh õpetaja Katrin Veskioja!



Richard Rohu nim omaloomingukonkursil edukalt osalenud õpilasi:

Richard Rohu kirjandusliku omaloomingukonkursil saavutasid Põlva Koolist 1.- 3. klasside arvestuses
I koha Berit Vasser (2.d)
II koha Jete-Ly Maask (2.b)
Äramärgitud tööde autorite hulgas olid Rico Kipper (2.b) ja Katalina Masen (2.d).
Palju õnne ja teravat sulge võitjatele ja kiitus tublidele osalejatele!
Suur tänu õpilaste juhendajatele õpetajatele Eha Kraav, Raina Uibo, Kristi Puna, Anne Jõesaar ja Viive Rätsep.



jutuvestja konkursil „Vägev mees“ edukalt osalenud õpilasi:

06.04.2018 toimus Põlva Kooli Jutuvestja konkurss “Vägev mees”. Osales 33 jutuvestjat. Arvestust peeti kahes
vanuseastmes: 1.-3. kl. ja 4.-6. kl. Selgusid Põlva Kooli parimad, kes osalevad 13. aprillil maakondlikul
„Jutuvestja“ konkursil:
1.-3. klass:
Sirelin Käo (3.b)
Kristiin Piirsalu (3.e)
Liis Marii Vaher (2.b)
Triin Neeno (3.e)

4.-6. klass:
Annaliisa Madisson (5.c)
Marcus Adamson (5.b)
Kaur Kenk (6.d)

Palju õnne võitjatele ja kiitus tublidele osalejatele!
Suur tänu juhendajatele õpetajatele: Ülle Rull, Katrin Veskioja, Raina Uibo, Imbi Vent, Viive Rätsep, Tiina Vasser,
Tiia Viilu, Marely Kasemets, Piia Liblik, Kristi Mäeots, Anne Jõesaar, Marju Lepasson, Ruth Raudsepp, Anar Anijalg,
Eha Kraav, Tiina Vasser, Sille Malvik. Aitäh ürituse läbiviija õpetaja Diana Pehk!



noortekonkursil „Välgatus“ edukalt osalenud õpilasi:

12.04.2018 toimus Mooste Folgikojas Põlvamaa Arenduskeskuse ja Kagu-Eesti Rajaleidja keskuse koostöös noorte
ettevõtlikkuse suurendamisele suunatud karjääripäev Põlvamaa noortele, mille raames teatati ka noortekonkursi
Välgatus võitjad.
Välgatuse finaalis võistlesid minifirmad (7.-9.kl) ja õpilasfirmad (10.-12.kl), kokku kaheksa võistkonda.
Võitjaks ja parimaks minifirmaks sai ülekaalukalt meie kooli minifirma Kristallselge.
Võitjaid oodatakse Noway mängukeskusesse, kus neid ootab kaks põgenemistuba "Kuri Kloun" ja "Linnavalitsus"
ning üks tund virtuaalreaalsust.
Õnnitlused ja kiitus minifirma liikmetele Kristella Nupp, Karoliina Musting, Anett Sammalkivi ja Lisette Johanson.
Tänusõnad õpetaja Kaia Tammele!

Leht 2

 konkursil „Eesti parim minifirma 2018“ edukalt osalenud õpilasi:
16.04.2018 selgusid Valga kultuurikeskuses peetud auhinnagalal võistluse „Eesti parim minifirma 2018“ võitjad.
Esimese koha sai meie kooli minifirma Kristallselge, mis toodab nahasõbralikke kristallikujulise
disainiga käsitöö- ja lõhnaseepe. Kokku oli finaliste kaksteist.
Auhinnaks sai võidufirma reisi Rootsis toimuvale õpilasfirmade laadale.
Õnnitlused ja kiitus minifirma liikmetele Kristella Nupp, Karoliina Musting, Anett Sammalkivi ja Lisette Johanson.
Aitäh õpetaja Kaia Tamm!

 Põlvamaa koolide sisekergejõustiku meistrivõistlustel edukalt osalenud õpilasi:
27. märtsil toimusid Võru spordihoones Põlva maakonna koolide sisekergejõustiku meistrivõistlused.
Põlva Kooli õpilaste tublid tulemused:

Poiste C-vanuseklassis:
Richard Holler - I koht 60 m jooksus, I koht kaugus-hüppes,
III koht kõrgushüppes
Markos Käis – I koht kõrgushüppes, II koht kaugushüppes
Tüdrukute C-vanuseklassis:
Alar Mattus – III koht kaugushüppes
Merili Nagel – I koht kaugushüppes, I koht kõrgushüppes,
Marten Tint – II koht 600 m jooksus
III koht 60 meetri jooksus
Renee Sudomoikin – II koht kuulitõukes
Tüdrukute B-vanuseklasssis:
Poiste B-vanuseklassis:
Chrislin Viilop – III koht kõrgushüppes
Egert Leo Pärna – II koht kõrgushüppes
Tüdrukute A-vanuseklassis:
Stenver Lannajärv – I koht 1000 meetri jooksus
Kristin Semm – I koht kuulitõukes, II koht kaugushüppes
Sten Silver Tigas – II koht 1000 m jooksus, III koht kuulitõukes
Karily Klaus – II koht kõrgushüppes, II koht kuulitõukes
Poiste A-vanuseklassis:
Gabriel Villako – I koht kaugushüppes
Sten Markus Meekler – III koht 60 m jooksus
Palju õnne!
Tanel Liivago – III koht kõrgushüppes.

 Põlvamaa koolide TV-10 olümpiastarti III etapil edukalt osalenud õpilasi:
4. aprillil toimus Võru spordihoones TV-10 olümpiastarti maakondlik III etapp. Põlva Kooli õpilaste parimad
tulemused:
Poisid N klass:
Poisid V klass:
Richard Holler – I koht kaugushüppes, III koht kuulitõukes ;
Joosep Podekrat – I koht kuulitõukes;
Regor Marten Tobonik – III koht kaugushüppes;
Egert Leo Pärna – I koht kõrgushüppes;
Ardi Hindrikson – II koht kuulitõukes.
Kevin Tühis – II koht kuulitõukes,
Tüdrukud V klass:
III koht kõrgushüppes;
Chrislin Viilop – III koht kõrgushüppes;
Markos Käis – II koht kõrgushüppes.
Merili Nagel – III koht kaugushüppes.
Palju õnne!

 ujumise teatevõistlusel edukalt osalenud õpilasi:
16. aprillil toimus Põlva Koolis klassidevaheline ujumise teatevõistlus. Ujumisvõistluse tulemused:
1. klassid:
1. 1.c (30,04)
2. 1.d (38,18)
3. 1.e (42,42)
4. 1.a (42,98)
5. 1.b (50,09)

2. klassid:
1. 2.b (2,29,76)
2. 2.d (2,32,85)
3. 2.c (2,39,83)
4. 2.ef (2,47,06)
5. 2.a (3, 34,28)

3. klassid:
1. 3.e (1)
(1,51,76)
2. 3.d (2,05,83)
3. 3.e (2)
(2,16,70)
4. 3.c (2,18,51)
5. 3.b (2,19,72)
6. 3.a (2,26,70)

4. klassid:
1. 4.d (1,44,80)
2. 4.b (1,50,85)
3. 4.a (2,11,60)
4. 4.ef (2,13,23)
5. 4.c (2,20,30)

5. klassid:
1. 5.b (1,40,00)
2. 5.c (1,40,74)
3. 5.d (1,49,12)
4. 5.a (1,55,70)
5. 5.e (2,35,95)

6. klassid:
1. 6.a (1,50,76)
2. 6.d (1,59,53)
3. 6.b (2,31,64)

7. klassid:
1. 7.a (1,33,76)
2. 7.c (1,35,48)
3. 7.b (1,37,85)

8.-9. klassid:
1. 9.d (1,26,18)
2. 8.b (1,26,33)
3. 9.a (1,34,28)
4. 8.c (1,35,64)

Leht 3
 1.-5. klasside jalgpalli meistrivõistlustel edukalt osalenud õpilasi:
18. aprillil toimusid Põlvamaa koolide 1.-5. klasside minijalgpalli meistrivõistlused.
Tüdrukute tulemused:
I koha saavutas P õlva Kooli 2.võistkond. Võistkonda kuulusid Luiisa M arleen Lepp, Laura Rinne,
Kirke Lepp, Hanna-Lisete Sellis, Isabella Puusepp, Eleen Põvvat, Annaliisa Madisson, Els Rahel Parhomenko.
II koha saavutas P õlva Kooli 1.võistkond. Võistkonda kuulusid Mohana Lepp, Anette Vaino, Anne –Mari
Rauba, Helen Pundi, Katariina Laas, Rebeka Repp, Meribel Tuisk, Getter Prükk.
Palju õnne!

Nutikalt metsas!

Siin jões tegutseb kobras. Rühm „Meie“

1.e kl osales 29. märtsil, just enne Suurt Reedet RMK
Kiidjärve külastuskeskuse poolt korraldatud õppeprogrammis „ „Nutikas“ retk Roiupalus“. Meid võttis
vastu Lisete Vals, kelle juhendamisel tõmbasime
mobiilidesse äpid, et logida sisse LOQUIZ keskkonda.
Liikumissuund tuli võluväel mobiili ekraanile ja matk
võis alata. Rajal kindlates punktides avanesid
küsimused loodusest. Tore oli arutada, nuputada ja
mõistatada koos rühmakaaslastega. Eriti nauditav oli
see, et õige vastuse korral võis rõõmust rõkata!

Esimene punkt on leitud. Tuleb hakata nuputama!

Lisaks sellele, et jälgisime mobiilist teed, pidime laskma
liugu kevadisel metsarajal, sest mõni mägi oli täiesti
jääs. Kuulasime, kuidas jõe jää praksus päikese käes.
Nägime „paljaks näritud“ kuusekäbisid.
Sel korral jätame õpitud tarkused enda teada, sest
äkki soovid samuti oma klassiga Roiupalus nutikalt
matkata….
Ruth Raudsepp
1.e klassijuhataja

Keegi ei eksinudki ära. Päike on erakordselt ere!

Leht 4

Põlva Kooli Jutuvestja konkurss „Vägev mees“
6. aprillil kogunesid tublid jutuvestjad Koolimaja tee 1
õppehoone raamatukogusse, et võtta osa Põlva Kooli
jutuvestja konkursist. Sellel aastal oli teemaks „Vägev
mees“.
Konkurss toimus kahes vanuseastmes – 1.–3. klass ja
4.–6. klass.
Kõik 33 jutuvestjat olid ette valmistanud huvitava
sisuga jutud vahvatest ja võimsatest meestest. Kuna
konkursi žürii ülesanne oli välja selgitada parimatest
parimad, siis esindavad meie kooli Põlvamaa
Jutuvestja konkursil järgmised tublid jutuvestjad:
1.–3. klasside arvestuses:
Sirelin Käo (3.b) „Kõige vägevam“, juhendaja Ülle Rull;
Kristiin Piirsalu (3.e) „Kogelmogel“, juhendaja Katrin
Veskioja;
Liis Marii Vaher (2.b) „Rehepapp ja Vanapagan“,
juhendaja Raina Uibo;
Triin Neeno (3.e) „Silgud“, juhendaja Katrin Veskioja.
4.–6. klasside arvestuses:
Annaliisa Madisson (5.c) „Sulase kauplemine“, juhendaja Imbi Vent;
Marcus Adamson (5.b) „Vanavanaisa Eduard“, juhendaja Viive Rätsep;
Kaur Kenk (6.d) „Lohejutt“, juhendaja Imbi Vent.
Täname kõiki julgeid jutuvestjaid, juhendajaid ja žürii
liikmeid Anne Ojastet ja Nijole Vananurme kooli
raamatukogust.
huvijuht Diana Pehk

Põlvamaa Jutuvestja 2018
13. aprillil toimus Põlva Koolis Põlvamaa Jutuvestja konkurss.
„Vägevast mehest“ jutustasid sel aastal tosin jutuvestjat.
Koolidest olid esindatud Mooste Kool, Kauksi Kool ja
Põlva Kool. Iga laps, kes jutustama asus, köitis omamoodi
jutustamisoskusega. Kuulajail oli põnev ja hariv pärastlõuna.
Tänan, et vahvad lood olid ära õppinud Kirke ja Kreteli Sibul,
Martin Soovares, Emma-Leen Kaivo, Eliise Roosen, Sirelin Käo,
Kristiin Piirsalu, Liis Marii Vaher, Triin Neeno, Annaliisa
Madisson, Marcus Adamson ja Kaur Kenk.
Küll on tore, et on õpetajaid ja lapsevanemaid, kes lastele
sobivaid lugusid aitavad otsida. Tahan kiita tänuliku südamega
järgmisi sädemega õpetajaid:
Enna Prükk, Elina Tsäko, Helis Paidra, Katrin Veskioja,
Raina Uibo, Imbi Vent, Ülle Rull. Jutuvestjaid kiitis sõbralik
žürii - Aigi Sikkal, Janno Rüütle ja Jan-Mattias Kottise.
Kõik jutuvestjad võitsid ja kingituseks sai igaüks valida
raamatu. Põlvamaa Jutuvestja 2019 teema on- „Lustlik laps“.
Hoiame oma imelise „salakeele“ elus ja jutustame lugusid oma
lastele, lapselastele, sõpradele ja ….. Jutustamiseni!
Anar Anijalg
Põlva Kooli õpetaja
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Teatri Kodus
Tänu Rahvakultuuri Keskuse programmitoetusele
„Lapsed teatrisse“ käisime 17. aprillil Teatri Kodus
vaatamas etendust „Pettson ja Findus“. Programmi
„Lapsed teatrisse“ eesmärgiks on katta transpordikulu
kindlatele etendustele, mis toimuvad Eesti erinevates
teatrites. Kuna etenduste piletid maksavad omajagu,
siis see on suurepärane võimalus raha kokkuhoiuks.
Enne etendust külastasime maja keldrikorrusel asuvat
teatrinukkude muuseumi ja väljakaevamistel leitud
keskaegset eluruumi. Saime teada et esimesed leiud
teatrinukkudest on 30000 aastat enne Kr. Lapsed said
ise proovida erinevate nukkudega näidelda.
Mis sulle kõige rohkem meeldis:
Frank: „Draakoni munas näidelda.“
Grete Liis: „Väga vana linna tuba. Findus pani põdra
maski pähe.“
Romet: „Kaks Pinocchiot.“ „50senti pani esimeses vitriinis teatrinukud liikuma.“
Silver: „Pettson pani sünnipäevakoogil küünla põlema
ja tikku kustutades kustus ka küünal mitu korda.“
Kristin ja Anete: „Findus lõhkus jahupaki katki ja peitis jahu vaiba alla.“
Lotte Lisandra: „Kass ajas oma süü mägra peale ja
rahmeldas Pettsoni vedruvoodis.“ „Pettson käskis Findusel oma und valvata nagu koer. Findus ütles, et ta
ei ole koer, ta on kass.“
Mirell: „Varjuteatris sai kätega teatrit teha.“ „Findus
ütles, et tema nimi on Findus Rohelised Herned.“
Sten Rasmus: „Findus kõndis Pettsoni riietega lavalt
minema.“
Niklas: „Findus näris rattakummi katki.“
Marten: „Findus pani käpaga sae otsa kõikuma. Mängis saega.“
Kenor: „Väga vana maja tuppa pidi minema läbi tunneli (madal käik).“
Mia T: „Kummituse nukk liikus üles ja alla.“
Mia K: „Väljakaevatud loomaluud.“ „Pettson ütles Findusele, et ärgu haukugu. Findus vastas, et ta ei haugu, ta on kass.“
Elis Britta: „Kuna Findus ei leidnud magamiseks sobivat kohta, soovitas Pettson minna herneste karpi magama. Findus vastas, et ta ei lähe, sest see karp on
väga mummuline (karbil rohelised herned)“
Fotodel on mõned nukud muuseumist ja etenduselt.
Ruth Raudsepp
1.e klassijuhataja
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Nordplus Juunior projektikohtumine Lätis

Märtsikuus osales 10 Põlva Kooli õpilast Nordplus
Juunior projekti „The power of initiative“ kohtumisel
Lätis Meirani-Kalpaka põhikoolis. Projekti peaeesmärk
on saada teadmisi ja oskusi ettevõtlikkusest.
Ettevõtete külastamine ja enda proovile panek
erinevates olukordades oli õpilastele põnev, aga
mõnel hetkel ka suuremat pingutust nõudev.

Eliise (7.b) meenutab: Läti projektikohtumine oli
väga arendav. Saime tunda ja näha, millist elu
elatakse meie naaberriigis ning saime ka näha, milline
on sealne kool ja koolisüsteem. See oli tore, kuidas
sealsed õpilased ja õpetajad meid omaks võtsid.
Samuti meeldis mulle väga see, kuidas sealne kool
hoidis kokku nagu üks suur perekond. Samuti olid ka
pered vägagi hoolivad, seltsivad ja sõbralikud.

Osvald (7.a): Läti koolis oli täitsa tore, esitlusi oli
lõbus vaadata. Külastasime hiljem kirikut, infokeskust
ja mõningaid muid kohti. Käisime ka suusatamas.
Kuna mina olin koos mõnede teistega eesotsas pea
kogu aja, väsitas see päris ära. Eesotsas olemine
tähendas pea koguaeg maksimaalse kiirusega sõitmist
harvade puhkustega. Jalalihased valutasid veel mitu
päeva peale seda. Järgmisel päeval olid koolis töötoad,
mis mulle väga meeldisid. Minu lemmikud olid kirju
koera ja puust nägude tegemine. Järgnevatel päevadel
külastasime veel asutusi, millest enamik mulle meelde
ei jäänud. Karamelli poes, kus me käisime, oli tore küll,
aga hiljem läks magusast süda juba pahaks. Viimasel
päeval külastasime linnufarmi, see oli päris tore.
Igasuguseid huvitavaid linde nägin seal, lõpus anti
kõigile ka komplekt erinevate lindude sulgi.

Kõige enam meeldis mulle suusatamine ning näha
kuidas valmivad karamelli kommid, samuti ka
kommide valmistamine. Ka teised ettevõtmised olid
väga huvitavad ning sain hästi palju häid ideid, mida
ma tulevikus teha sooviksin.

Anna Maria (7.a): Mulle meeldis väga see reis.
Külastasime palju toredaid ettevõtteid ja õppisime
tundma uusi inimesi. Kõige rohkem meeldisid mulle
koolis korraldatud töötoad ja Madona karamelli tehas.
Mõlemas saime teha ise endale asju. Näiteks kooli
töötubadest meeldis enim puust magnetit teha, millele
tegime peale näo. Kõige vähem meeldis 3 tunnine
suusatamine, sest pidime jääl suusatama ja see väsitas
ära. Aga pered olid toredad ja reis õnnestus.
Tekstid ja pildid kogus õpetaja Kaire Hakk
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Töövarjuna Itaalias
Tänu Erasmus+ projektile said Põlva Kooli kolm
õpetajat
võimaluse
veeta
märtsikuus
nädala
Lõuna-Itaalias, kus olime sealsetele kolleegidele
töövarjuks.
17.-24. märts viibisime Gravina linnas, kus olime
nädala kohalikus koolis ja tutvusime Itaalia koolieluga.
Meid võõrustasid Istituto Comprensivo „San Giovanni
Bosco-Benedetto XIII – Poggiorsini“ Gravina in Puglia
kooli õpetajad.
Itaalias Bari lennujaamas oli meil vastas autojuht, kelle
äratundmisega ei tekkinud meil ühtki kahtlust – ta
hoidis käes õpilaste valmistatud tervitusplakatit, mis oli
sinimustvalge ja millel peal meie kõigi nimed.
Sihtkohas ootasid meid vastuvõtvad õpetajad ja kooli
direktor Lucia Pallucca. Tegime esmatutvust kooli ja
linnaga ning tutvusime nädalaplaaniga.
Itaalia lapsed alustavad kooliteed 5aastaselt. Esimene
tsükkel haridusteel – scuola primaria - kestab 5 aastat.
Sellele järgneb scuola secondaria di I grado, mis
kestab 3 aastat. Seejärel sooritavad õpilased riigieksami ning saavad jätkata teise tsükliga ja õppida kas
lütseumides või kutseharidust andvates koolides.
I.C.S.G. Bosco-Benedetto XIII-Poggiorsini kool asub
kolmes õppehoones: lasteaia- ja algklasside lapsed on
ühes majas, kaks vanemat astet kumbki eraldi oma
hoonetes. Osa õpetajatest annab tunde eri vanuses
õpilastele ja peab liikuma eri hoonete vahel.

Kui õpirändele minnes olime valmis kohtumiseks
temperamentsete itaalia õpilaste ja õpetajatega, siis
koolis ja tundides olid kõik väga rahulikud. Eesti koolile
tüüpiline vahetunnisagin puudub. Üks tund läks
sujuvalt üle teiseks, õpilased olid klassis, liikusid
õpetajad. Koolikoridorid olid tühjad nii tundide vaheajal
kui tunni ajal. Õpilane liikus väljaspool klassiruumi koos
täiskasvanud saatjaga. Riigis on laste turvalisuse
huvides kehtestatud nõue, et kooli välisuks on lukus,
sisenemiseks peab laskma kella. Õpilastele ning
õpetajatele ja lastevanematele on majas liikumiseks
erinevad trepid.
Tunnid, mida külastasime, olid omanäolised ja
huvitavad. Põhirõhk arutlusel, tehti palju rühmatöid,
sekka näidati ka temaatilisi filmilõike, animatsioone ja
isegi muusikavideot. Kasutati ka draamaõppe elemente
ja näiteks väiksemad õpilased istusid või ka lamasid
sageli klassipõrandal. Seetõttu kannavad nad oma
riiete peal kaitseks kitleid – poisid tumesiniseid,
tüdrukud valgeid.

Õpilaste koolinädal ei lõpe reedega, koolis käiakse ka
laupäeviti. Koolipäevad on üsna pikad. Tunnid algavad
hommikul kell 8.30 ja mõnel klassil lõpevad 18.00.
Päeva sisse on arvestatud 1-tunnine lõunapaus.
Lõuna-Itaalias on traditsiooniline, et ema on kodune
ning valmistab sel ajal lõunatoidu, nii et paljud
koolilapsed viiakse koju sööma ja tuuakse pärast
lõunapausi jätkuvatesse tundidesse. Uued ajad on
aga kombeid muutnud ja koduseid emasid jääb aina
vähemaks. Töölkäivate emade lapsed saavad süüa
koolis. Koolitoidu maksavad kinni vanemad. Nii nagu
itaalia toidule kohane, koosnes ka koolitoit kahest
osast – esimeseks roaks ehk primo oli riis või pasta,
teiseks ehk secundo pakuti praevorsti paari keedukartuliviiluga, toorsalatit mozzarellaga või sinki. Iga
toidukorra juurde käis ka valge leib (pane) ja vesi.
Samuti pakuti puuvilja (õun, pirn), mille söögitädi l
astele ära kooris. Süüakse ühekordsetest nõudest.
Lauas oli korrapidaja, kes viis kasutatud nõud laualt
ära.

Osa õppetööst toimus aineid lõimides. Lõimitud õppeaineid on palju – emakeel, matemaatika, inglise keel,
prantsuse keel, tehnoloogia ja kunst. Põhirõhk on
emakeele, matemaatika ja võõrkeele õppimisel. Ühes
õppetunnis on üldjuhul lõimingus kaks õppeainet ja
klassis on mõlema aine õpetajad. Kirjutatakse A4
formaadis vihikutesse, väga palju on seal erinevaid
skeeme, jooniseid, kleebitud paljundusi. Vihikud jätavad väga korrektse mulje.
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Tavaline oli, et klassis viibis lisaks põhiõpetajale
ka abiõpetaja. Tema ülesandeks oli olenevalt klassist
tegeleda erinevate abi vajavate õpilastega või konkreetse
erivajadusega õpilasega. Sealsetes klassides oli õpetajate
sõnul nii düsgraafikuid, lihtsustatud õppekavaga kui ka
erinevate sündroomidega õpilasi. Mõningad tunnid on ka
eraldi üks ühele, nn rahunemisklassis. Erivajadustega
õpilastele on võimaldatud erinevaid käelisi tegevusi –
pabermassist valmistatud suured puud, restaureeritud
toolid. Tehtud tööd olid välja pandud kooli koridoridesse.
Meid saatnud õpetajad Alina, Rosella, Maddalena,
Arcangela ja direktor Lucia olid väga lahked tutvustama
meile oma kooli ja ümbruskonda. Ka teised õpetajad,
kelle tundides viibisime, andsid meile lahkelt selgitusi
või palusid seda teha õpilastel, kes rohkem inglise keelt
valdasid.
Lisaks kooli külastamisele tutvusime ka meile nädalaks
koduks olnud Gravina linna ja selle ümbrusega. Naaberlinn Matera on 2019. a Euroopa kultuuripealinn. Seal asub
11. sajandist pärit koobaslinn Sassi.
Umbes 80 km kaugusel asub Alberobello, mis kuulub
UNESCO maailmapärandi nimekirja. Linn on kuulus
trullide poolest – need on ümmargused ehitised
koonusekujuliste katuste ja kuplikujulise sisemusega, mis
on laotud kohalikust paekivist mörti kasutamata.
Alberobello lähedal asub Grotte di Castellana, kus tegime
3-kilomeetrise ekskursiooni koobastes, mille läbimine
võttis umbes 2 tundi. Koobastes imetlesime stalaktiite ja
stalagmiite.
Enne õpirändele minekut saime algteadmisi itaalia keelest
õpetaja Anneli Treumuthi juhendamisel. Lisaks keeleteadmistele jagas ta meiega lahkesti oma Itaalias elatud
aastate kogemusi, mis meile võõrsil olles vägagi kasuks
tulid.

Meil on hea meel, et projekti raames saime õpirändele minna kolmekesi koos, sest koostöös peitub edu.
Ruth Raudsepp, Annika Viikmaa, Maarika Asi-Lang

Põlva Kooli õpetajad

Põlva Kooli õpetajate õpirännetega saab tutvuda ka
õpirände blogide kaudu:
https://polvaopiranne.wordpress.com/

Digitüdrukud Tartus
30. märtsil 2018, Suurel Reedel, toimus Tartus 7.-12. klassi
tüdrukutele IT ettevõttes Fortumo IT-üritus „Digi on moes“,
kus tutvustati töötubades IT-alasid.
Haridustehnoloog teavitas Stuudiumi kaudu kõiki Põlva Kooli
7.-9. klassi tüdrukuid, võimalusest haarasid kinni vaid
4 tüdrukut: Merily Järveots, Evely Ostrov, Maara Parhomenko
ja Sirelin Petersell.
Osalejad said teada ja ise proovida, kuidas luuakse äppe,
tehakse veebilehti, milliseid tööülesandeid lahendab tarkvara
tootejuht ning kuidas disainitakse kasutajasõbralikku veebikeskkonda. Kõik tüdrukud said valida kolme töötoa vahel.
Võimalus oli töötubadesse kaasa võtta oma isiklik sülearvuti,
aga selle puudumisel said tüdrukud ka IT-firma sülereid
kasutada. Töötubade vahel pakuti suupisteid, sai tutvuda
uute inimestega ja teha fotoseina vastas pilte.
Tüdrukute arvetes oli ettevõtte Fortumo ruumid väga hästi
sisustatud ja mugavad, samuti oli seal palju head tehnikat,
mis aitas üritust läbi viia, lisaks avanes aknast kaunis vaade
Tartu linnale.
Töötubade lõpus tehti kokkuvõte ja tänati korraldajaid.
Meie kooli tüdrukutele see üritus väga meeldis ja nad
plaanivad edaspidigi sarnastel üritustel osaleda.
Tüdrukute muljete põhjal kirja pannud
haridustehnoloog Daily Tensing

Pildil I koha saavutanud võistkond
Maalisaal
Rohkem pilte: http://bit.ly/2vvtb6X
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Eesti parim minifirma 2018
põhikooliõpilaste ettevõtte kohta väga hea tulemus,“ selgitas
Abel.
Võistluse teise koha saavutas
Kadrina
Keskkooli
õpilaste
ettevõte Motivatsioonilaks, mis
turustab motiveerivate sõnumitega smuutisid ning kolmanda
koha pälvisid Valga Põhikooli
noored ettevõttega Koduingel,
mis
pakub
dekoreeritud
suitsuandureid.
Minifirmat eristab tavapärasest
õpilasfirmast see, et tegutsetakse
õpilasfirma
programmiga
võrreldes lihtsustatud reeglite
järgi
ning
minifirmadesse
saavad kuuluda vaid põhikoolide
õpilased. „Neli aastat tagasi
polnud veel vajadust parimat
minifirmat valida, kuid nüüdseks
MF Kristallselge liikmed: Karoliina Musting, Anett Sammalkivi, juhendaja Kaia Tamm, on juba nende tase ja arv
Kristella Nupp ja Lisette Johanson.
märkimisväärselt
kasvanud,“
selgitas Maria Abel. „Seekord
Esmaspäeva õhtul selgusid Valgas võistluse „Eesti kandideeris finaali ligi 30 väikest ettevõtet, millest
parim minifirma 2018“ võitjad ehk neljandat aastat lõppvooru pääses 12.“
järjest valiti 7.-9. klassi noorte õpilasfirmade seast Finaalis osalenud minifirmade toodete/teenuste hulka
välja kõige innovaatilisema toote ja osavaima müügi- kuuluvad näiteks eripärased helkurid, küpsetised,
tervislikud
kartulikrõpsud,
ingliga
tööga minifirmad. Tiitli viis koju Põlva Kooli õpilaste kehakoorija,
magnetid,
stressipallid,
laste
ettevõte Kristallselge, mis toodab kristalltükkide kujulisi suitsuandurid,
sünnipäevade korraldamine ja palju muud. Möödunud
seepe.
Õpilasfirmade programmi koordineeriva JA Eesti aastal osutus võidukaks Põlva Kooli õpilaste minifirma
ürituste juhi Maria Abeli kinnitusel osutus võidu- Puujuurikas, mis tootis „tindijuurikaid“ ehk oksa sees
valemiks
väga
hea
meeskonnatöö,
põhjalikult olevaid pastakaid.
läbi mõeldud tootearendus ja -analüüs ning kiire
reageerimine klientide vajadustele ja soovidele. „Põlva
Kooli tüdrukud demonstreerisid lisaks edukalt, kuidas
nad haaravad osavalt kinni erinevatest müügivõimalustest. Seda tõendab muidugi ka fakt, et
ettevõtte loomisest sügisel on nad praeguseks suutnud
tekitada käivet üle 1500 euro eest. See on

„Kui aasta parima õpilasfirma esindajad sõidavad
Eestist esindama Euroopa õpilasfirma võistlusele, siis
minifirmadele veel sellist üritust loodud pole,“ märkis
Abel, kuid lisas, et võitjad saavad võimaluse sõita mais
Rootsis toimuvale suurele õpilasfirmade laadale.

Palju õnne ja edu!

Tekst: Junior Achievement Eesti kodulehelt
Fotod: JA Eesti ja MF KristallselgeFB lehelt
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7.a klassi õppekäik Tallinna
10. aprillil toimus 7.a klassil õppekäik Tallinna Külm- vahvlitopsi jäätist.
hoonesse ja telemajja.
Olles põhjalikult terve tehase läbi uurinud, suundusime
Tallinna Külmhoone on on pealinnas asuv jäätise- klassiga söögisaali jäätist maitsma ning Andresele firma
tehas. Tänapäevane ametlik nimi on ettevõttel Premia kohta küsimusi esitama. Nautisime kõik isuäratavaid
Tallinna Külmhoone AS, mille ta sai 2007.a.
Premia jäätisi ning vestlesime omavahel nähtust ja
Tänapäev: 2014. aastast on P remia ainuomanikuks kuuldust. Paar õpilast küsisid Andres Villemsonilt
Food Union Grupp. Lisaks jäätisetootmisele tegeleb majandusalaseid küsimusi ja firma tulevikuplaanide
Premia ka sügavkülmutatud köögiviljade ja eel- kohta, mille peale giid vastas lühidalt ja arusaadavalt.
valmistatud toidukaupade müügiga, mida turustavad: Kui jutud räägitud ning naljad tehtud, võtsime
kingitusena jäätised kaasa, jätsime Andresega hüvasti
Pealinna, Maahärra ja Vikingi kaubamärkide all.
ning läksime bussi, et suunduda järgmisesse sihtpunkti,
Premia on jäätiseturul suur liider, omades pea pool tumilleks oli Tallinna Telemaja.
runduslikust jäätiseletist 2017. a statistikaga.
Ajalugu: 1951.a asutati tootmis- ja teenindusettevõte nimega Tallinna Külmhoone
1956.a ehitati Peterburi tee 42 tehas, kus alustati jäätise
tootmist.
Tuur/ekskursioon jäätisetehases:
Pärast 4-tunnist sõitu Tallinnasse jõudes oli meil kõigil
uudishimu jäätisetehase ja tema varude vastu. Astusime
tehase parklas bussist välja ja läksime rahulikult jäätisetehase kompleksi peamaja fuajeesse, kus ootasime
klassijuhatajat, et kõik üheskoos minna tehasesse
ekskursioonile.

Jäätise valmistamise masin

Sissepääsu juures tervitas meid giid Andres Villemson,
kes on tuntud firmas kui tootmis- ja tehnikajuht. Enne
ekskursiooni palus Andres meil selga panna kitli, pea- ja
jalakatted, sest eelnimetatu oli kohustuslik tehases
viibides kanda, et mitte levitada mikroobe ja baktereid.
Pärast riietumist alustas Andres ekskursiooni ning viis
meid hanereas läbi 1. korruse kontorite ja väikese
söögisaali, kuni lõpuks peatusime tehasesse viiva
koridori juures ja kuulasime giidi juttu sanitaarnõuetest.
Andres suunas meid käsi pesema.
Sisenedes tehasesse nägime tohutuid masinaid ja
lõputuid torustikke. Andres alustas juttu jäätise
valmistamisest ja näitas ühe masina töövõimet. Samas
mainis ta, et nende firma tööjõud on suures osas
ukrainlased. Järgnevalt peatus Andres mitmes kohas,
kus masinad olid välja pandud ekskursiooni jaoks.
Siis jõudsime tehase teise otsa, kus seisis vana
pakendamismasin 60. aastatest ning üks vana jäätise
valmistamise masin 50. aastatest, mis kahjuks polnud
enam kasutusel, suur modernne külmik/hoidla ning
pakendamise
osakond,
kus
parasjagu
töötasid
ukrainlased.

Lintkonveieri peal transporditakse
jäätis massiivsesse külmikusse

7.a klass

Andres seletas meile liini töökäigu. Vana masina abil
pakendatakse kergelt külmutatud koor ning pannakse
poolfabrikaadid korvidesse lintkonveieri peale. Sealt
transporditakse jäätis külmikusse/hoidlasse 12 minutiks
-10
temperatuuri juurde kuni lintkonveier toob
eksemplarid pakendamise osakonda, kus nad suunatakse kastidesse ning seejärel veokitesse.
Andres tahtis meile näidata veel üht huvitavat asja vahvlitopsi
jäätise
valmistamist.
Vahvlitopsijäätist
valmistav masin oli jällegi 50-ndatest, kuid perfektses
töökorras. Giid seletas meile, et Eesti on viimane
riik Euroopas, kus valmistatakse veel traditsioonilist

Oliver ja Peeter kingituseks
saadud jäätist bussi viimas
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Tallinna Telemaja asub Gonsiori 27 juba 1965. aastast. Praegu asuvad seal ERR-i (Eesti Rahvusringhäälingu)
peakontorid ja filmimisstuudiod.
Tänapäev: Eesti Rahvusringhääling on avalik -õiguslik
juriidiline isik, mis loodi vastavalt Eesti Rahvusringhäälingu seadusele 1. juunil 2007 Eesti Televisiooni ja
Eesti Raadio ühendamisel.
ETV kanalid on ETV2 ja ETV+.
Ajalugu: Esimene ametlik proovisaade oli eetris
19. juunil 1955. Enne seda tulid televisiooni saated ja
uudised otse Moskvast.
Tuur/ekskursioon telemajas:

1. stuudio

Telemajja kohale jõudes saime teada, et olime saabunud
liiga vara. Seega tuli meil veeta aega telemaja ümbruses.
Vaatasime ringi pargis umbes tunnikese ja nautisime
kevadet.
Telemajas võttis meid vastu giid, kes oli pikka aega
töötanud Eesti Televisioonis ning kursis terve maja
sise-eluga. Mulle jättis huvitava mulje 2. korrus, kus oli
eksponeeritud näitlejate ja tähtsate töötajate käejäljed
savitahvlitel koos näitleja/töötaja allkirjaga.
Edasi liikudes sattusime 1. stuudiosse, mis oli ehitatud
silmas pidades kaja kõrvaldamist ning mille laes rippusid
70. aastate prožektorid, mis näisid kulunud, kuid giidi
sõnul üsnagi kvaliteetsed. Esimeses stuudios ei olnud palju
vaadata, nii et peale giidi väikest loengut kulges meie tee
järgmisesse stuudiosse. Teine stuudio oli täidetud
filmimis- ja helitehnikaga ning pöörlevate foonidega.
Stuudiot
kasutasid
salvestuseks
“Ringvaade”
ja
“Terevisioon”. Kogu meie klass proovis kasutada
väljalülitatud kaameraid professionaalidena ning näidelda,
et justkui räägivad ETVs reaalajas. Giid seletas filmimise
keerulisusest
ning
vajalikust
professionaalsusest.
Järgnevalt suundusime 1. korruse lattu, kus hoiti
igasuguseid rekvisiite ja muud vajalikku televisiooni
saadete salvestuseks. Sõites liftiga 3. korrusele saime
loa minna ka ühte ETV+ stuudiosse, mis oli mõeldud
uudis- või vestlussaadete jaoks. Seisatasime üheskoos ja
arutlesime asjade üle ning giid juhatas meid nukutuppa.
Ekskursiooni lõpuks andsime giidile üle väikese kingituse.
Oli huvitav ja silmaringi avardav reis.

Helitehnika

Monteerimis-stuudio

Artur Johannes Prangel
7.a klassi õpilane

Peeter Pragi kaameramehena

Sireli Salum staarina
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Saksa keele päev
6. aprillil toimus meie koolis maakondlik saksa keele
päev teemal „Estland 100“
e „Eesti 100“. Üritusel
osalesid 6.-7. klassi õpilased Ruusa ja Kauksi Põhikoolist ning Põlva Koolist.

nu-

Üritus algas õpetaja Tiina Villako laululaste
etteastega, et teha „peaproov“ laupäeval toimuvaks
laulukonkursiks „Lautstark“. Lapsed esinesid lauluga
„Das Wandern ist des Müllers Lust“.
Siis tuletasime meelde numbreid, laulsime ja
mängisime numbrimängu 1-24, sest 24. veebruar
oli ju meie kodumaa tähtis päev. Järgnes töö
kolmes rühmas, et lahendada Eesti-teemaline
sõnaotsimismäng, täita lünktekst ja piltülesanne
Eesti
kohta.
Seejärel
kirjutasid
kõik
oma

tiseadmesse kolm Eestiga seotud sõna, millest Mentimeter’i
abil moodustus kena sõnakaart.
Järgmisena valmistuti kuuldemänguks: jagati rollid,
harjutati veidi, lisati juurde taustamüra ja salvestati see
nutiseadmesse. Kui kõik kolm kuuldemängu ära kuulatud,
võisime tõdeda, et õpilased said ülesandega kenasti
hakkama. Kauksi kooli õpetaja näitas veel, kuidas teha
piltsõnastikku ja pildid liikuma panna.
Lõpetuseks said õpilased tänukirjad ja maiustamiseks
komme, mis olid Eestile omaselt sinimustvalges paberis.
Aitäh Tiinale ja muusikaõpetajale
kordaminekule kaasa aitasid!

Ulvile,

kes

ürituse

Rael Anijalg
saksa ja inglise keele õpetaja

Meeleolukas tsirkuseetendus
10. aprill oli väga vahva päev, sest siis tuli meie kooli tsirkuseetendus. Tsirkuseshowd vaatasid 1.–4. klasside lapsed Koolimaja
tee1 ja Lina 21 õppehoonetes.
Kloun Ummi humoorikas etteaste oli kaasahaarav ja elevust tekitav.
Tema tegemistes laval võis näha osavaid žongleerimisvõtteid, mustkunsti ja palju nalja.
Täname Kloun Ummit ja ootame teda ka järgmisel aastal meile!
Tsirkus oli, on ja jääb!

huvijuht Diana Pehk
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Ajaloohuvilised külastasid Maarjamäe lossi ja lennusadamat
Põlva kooli ajalooringi õpilased ja teised ajaloohuvilised
külastasid 17. aprillil toimunud õppereisi käigus Maarjamäe lossi ning tutvusid sealse püsiekspositsiooniga
„Minu Vaba Riik“. Kokku osales reisil 13 õpilast.
Maarjamäe lossil on põnev ja kirju ajalugu. Loss kuulus
alates 1873. aastat kuni 1917.aasta revolutsioonisündmusteni
Peterburist
pärit
krahv
Anatoli
Orlov-Davõdovile, mille järel renditi see välja.
1933. aastal avati Maarjamäe lossis pidulikult linna
elegantseim restoran-hotell Riviera-Palais. Restorani
reklaamiti toona kui ilusat väljasõidukohta, kus
korraldatakse suurejoonelisi vastuvõtte, kirjandusliku ja
muusikalise kavaga pidusid, jaanituld ja ilutulestikke.
Külastajaid meelitati küdevate kaminate ja valgustatud
klaas-tantsupõrandaga.
Riviera-Palais suleti 1937. aastal, kuna suvemõis osteti
riigile, et avada endises suvemõisas Eesti Vabariigi
Sõjaväe Lennukool. Lennukooli tegevuse Maarjamäel
lõpetas Eesti Vabariigi okupeerimine. 1940. aastal läks
Maarjamäe Nõukogude armee kätte. Kui sõjavägi
hoonetest loobus, ehitati loss tihedalt täis ühisköökidega
kortereid. Alumisel korrusel tegutses pisike toidupood,
mille laoruumiks oli endine kaminasaal. Kunagine suur
korras territoorium koos hoonetega jäi rääma ja hakkas
lagunema.

Ajalooringi õpilased Maarjamäe lossi suvesaalis

Lossikompleksi
esimene
järk
renoveeriti
Poola
restaureerijate poolt aastatel 1983–1988. Hoonete
välisilme koos suurejoonelise trepistikuga taastati
vanade fotode ja jooniste järgi, kuid sisemus ehitati
ümber muuseumi vajadustest lähtudes. Valmis ka
juurdeehitus, kus paiknesid läbi kahe korruse ulatuv
kinosaal, mida dekoreerivad Ants Mölderi pronksskulptuurid „Tööline“ ja „Kolhoositar“ ja mõned
täiendavad näituseruumid.
Lossi endisesse suvesaali telliti tolleaegse kultuuriministri poolt ajastu vaimule vastav pannoo „Rahvaste
sõprus“, mille autoriks Evald Okas. Loss ühendati
galerii kaudu 19. sajandi esimesest poolest pärineva
klassitsistliku kõrvalhoonega, kuhu ehitati tööruumid.

Põlva Kooli ajalooringi õpilased Maarjamäe lossi ees

Eesti
Vabariigi
taasiseseisvumise
järel
uuendati
kiirkorras kogu endine püsiekspositsioon. Maarjamäe
kaldarinnatisel
olevad
kõrvalhooned
renoveeriti
muuseumi hoidlateks ning järge ootab kogu territooriumi
heakorrastamine.
Eesti Ajaloomuuseumi Maarjamäe loss avas Eesti
Vabariigi
100.
sünnipäeval
uksed
elamusliku
ajalookeskusena. Läbi 100 aasta kulgev suurnäitus
„Minu Vaba Riik“ võimaldab arutleda nii mineviku kui
ka tuleviku üle. Lapsed saavad oma riigi üles ehitada
mängulises Laste Vabariigis, kuhu õnnestus ka Põlva
kooli õpilasgrupil pilk heita ja lasta alla sealsest
liumäest.
Pärast Maarjamäe lossikompleksi külastust tehti lõunapaus ning pärast seda ootas ees tutvumine lennusadamaga, mis pakkus palju põnevat eriti allveelaeva
„Lembit“ ja kai ääres seisva laeva „Suur Tõll“ viibimine.
Mait Kuusik
ajalooõpetaja

Ajalooõpetaja Mait Kuusik allveelaevas Lembit
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ja H E A 77 lille
TORE ja HEA ringi õpilased meisterdasid Kevadkontserdiks
77 kootud lille. Nöörikudumismasinaid hakkasid toredad ja
head ringiskäijad väntama juba eelmise aasta novembrikuus. Valmis kümnete meetrite kaupa värvilist nööri,
milles sai ära kasutatud hulgaliselt taaskasutatud ehk
harutatud ja äraviskamisele mõeldud lõnga. Lilledele
südamike meisterdamine käis veel isegi paar päeva enne
Kevadkontserti.

Mõnusat
vaheaega!

