IQ test Põlula Kooli 9. klassis kodukoolis.
20. veebruaril käis 9. klassi õpilastel
külas psühholoog Maarika Kongi,
kes tegi kutsesuunitluse raames
õpilastele IQ ja isiksusetüübi testi. 6.
märtsil oli õpilastel koos vanematega
võimalus saada tagasisidet testi
tulemuste kohta.
Et laste tulevik läheb vanematele
korda, näitas kohalesaabunute
osavõtt ja aktiivsus psühholoogiga
kohtumisel.

Selleks, et peatselt lõpetavaid
neide-noormehi aidata elus
paremini hakkama saada,
jääb õpetajatel pingutada veel napilt
kolm kuud, vanematel märksa
kauem...
Jõudu tööle!

Koolipere kiidab

Martin Bastig,
Madis Part
Juhendaja õpetaja Madis Rohi
Maakondlikel aineolümpiaadidel osalejad

Jan-Erik Jõgiste - geograafias 5., keemias 19.,
bioloogias 12. koht, loodusteadused.
Juhendaja õpetaja Ivo Jõgiste ja Janne Libe
Janne Libe Rainer Paenurme – bioloogias 13. koht;
Juhendaja õpetaja Ivo Jõgiste
Gert Jõgiste – matemaatikas 15. koht, pranglimine
10 koht.
Juhendaja õpetaja Tuuli Hannus

Maarika Kongi teatas meeldiva
uudisena, et Põlula Kooli 9. klassi IQ
testis osalenute keskmine tulemus oli
111,5 punkti, mis ületab paljude
maakonna gümnaasiumide põhikooli
keskmise.

Maakondliku luulekonkursi “Tõesti Inglise keele olümpiaad- Katrin Kasemets, Romet
Pärn, Moonika Vahemets
vist me armastame reisimist”
Juhendaja õpetaja Lea Viisu
nominent

Mida järeldada?

Maakondlikul jalgpallivõistlusel
III koht

1.Meil on 9. klassis andekad noored.
2.Kodu ja kool on teinud ühtmoodi
head tööd, et sellise tulemuseni
jõuda.
3.Vaatamata eelarvamustele pole
mujal kaugeltki parem kui oma

Stiven Ditman IV kl
juhendaja õpetaja Inge Korka

Agur Unus,
Rainer Roostik,
Rando Roostik,
Jürgen Hartśenko,

E LU R A T A S

Kui meil on elus kõik hästi,
on meie veerev eluratas
tasakaalus. Terve ja ümara
rattaga on hea elust läbi
veereda. Või koguni
kihutada? Liigne kihutamine
lõhuks siiski vist ratta
hoopis ära!

Margit Bastig
Jan-Erik Jõgiste
Anete Jõgiste
Ketly Kollamaa
Kerli Pärn

väldib pahandusi.
Soovime õpilastele häid hindeid ja täis kühtu!!
Palju naeru ja rõõmuhõiskeid!
VI klass üritab käituda hästi ning olla teistega
sõbralik!!
VIII kl soovib uut jalkaväljakut.
Pärast kontserti sõime koos pidupäevatorti, mille
valmistasid meile kokatädid Lehte Senka ja Marina
Krõlova.

Pane siia skaalale märk, st
hinne 1-10 , selle järgi,
kuidas hindad iseenda
puhul üht või teist
valdkonda. Hinne 10
tähendab, et asjad on sinu
parima ettekujutuse
kohaselt just nii, nagu
olema peavad. Null on
muidugi teine äärmus.

Veiko Arm VI kl

MINA juures arvesta oma
tervist, füüsilist ja vaimset
vormi, valmisolekut tööks.
Kas oled ärgas, ettevõtlik,
tegutsemisjanuline,
tähelepanelik,
usaldusväärne? Madala
hinde pälvid kui oled sageli
uimane, viril, ei suuda
keskenduda, kaebad
peavalu, ei keskendu
millelegi, ei taha, ei viitsi.

Sõbralaat

Põlula kodutütarde laager

Õuesõpe

Nagu meie koolil traditsiooniks,
tähistasime sõbrapäeva
sõbrapäevalaadaga. Tegevus toimus
põhimõttel: ostan-müün ja vahetan.
Kõige enam oli müügil ehteid ja
küpsetisi. Loomulikult osteti neid ka
kõige rohkem. Eriti rõõmustasid
tüdrukud III klassi Robini pakutud
kaunistuste üle. Kõlas ka laadamuusika
– väike II klassi Anete mängis kannelt.
Oli tõeline laat ja tõeliselt sõbralik päev!

Põlula kodutütred on oma
järjekordses laagris 15-17. märtsini
2013.
Traditsiooniliselt on kavas tegeleda
erinevate käsitöödega, valmistuda
lähenevateks ülestõusmispühadeks,
saada/ kinnitada mõningaid teadmisi
järgukatseteks ettevalmistumisel.
Kindlasti ei puudu mängud ja
isetegemine õhtute sisustamisel.

Esmaspäeval 11. märtsil käisid 1. – 6. klassi
õpilased, õpetajad Merje Kallip, Lea Viisu,
Janne Libe ja Sirle Taaksalu Palmses.
Toimusid õppeprogrammid
„Ilmastikunähtused" ja „Jälje
õppeprogramm". Meid juhendasid
Keskkonnaameti spetsialistid Krista
Kingumets (rääkis loomadest) ja Liina
Niinemägi (ilmast).

Rõõmsad laadalised

Nr 2

Erilist kiitust sellel veerandil väärivad

IX kl tüdrukud soovivad rõõmurohkeid

1.veebruaril sai meiekoolil 91 aastat täis
õppetööd Põlulas. Kogu koolipere
kogunes saali, laulsime hümni ja
direktor õnnitles kõiki. Õpilased
esinesid kontserdiga. Saali seinale
panime suure paberi, kuhu kõik klassid
kirjutasid oma head soovid
sünnipäevalapsele – oma koolile.

Põlula kooli leht

Mõedaku “Tulesõit” - Merje Kallip (n2), Ivo
Jõgiste, Jan-Erik Jõgiste, Kert Jõgiste

päevi ja kordaminekuid! Olge
mõnusad!
Õpime hästi ja eriti ei jookse I
kl
Palju rõõmsaid särasilmseid ja
tegusaid õpilasi.
III klass on korralik ja õpib
hästi.
II klass üritab vähem
ropendada
IV klass jookseb vähem ja

Põlula Kool 91

Põlula Täht

Sirle Taaksalu
Põlula KT rühmajuht Margit Bastig
ja rühmavanem Leili Aleksejev

MATERIAALSETELE
ASJADELE paned kõrge
hinde kui tunned, et kõik

Märts 2013
vajalik elamiseks,
õppimiseks, hobideks,
puhkamiseks on olemas.

keskpunktiga arvestades
tasakaalus? Äkki sinu
eluratas ei veeregi, sest
kujutab endast ühes
suunas väljavajunud
SUHTED TEISTEGA
saavad hinde selle järgi, sepikut. Või
on sinu eluratas liiga väike
millise kvaliteediga on
10-pallilisel skaalal.
Sinu suhted praegusel
hetkel sulle oluliste Liikumine edasi on sel
juhul küll sujuv, kuid
inimestega –
aeganõudev. Võib juhtuda,
vanavanemate,
vanemate, õdede- et ei jõuagi oma
vendade, õpetajate, unistusteni.
koolikaaslaste,
naabritega jne.
Sea endale eesmärk teha
oma eluratas võimalikult
TÖÖ tähendab Sinu ümmarguseks ja suureks.
Selleks pead kõiki nelja
põhitööd st.
valdkonda tähtsustama ja
ÕPPIMIST. Kui
hästi sa õppimisega neile vastavalt oma
elueesmärgid püstitama.
hakkama saad?
Kas sinu õppetöö kulgeb Kõige enam tuleb
nii nagu kujutad seda ette tähelepanu pöörata
valdkonnale, mis ratast
oma parimates
lömmi ajab. Paraja
unistustes? Või libistad
suurusega tasakaalus
end õpetajate abiga lati
alt läbi – peaasi, et saad eluratas kindlustab
kuidagi edasi? Millised on mõnusa, sujuva,
tempoka edasiliikumise
suhted õppetöö käigus?
oma eesmärkide
On kõikide osapooltega
hea läbisaamine või käib suunas.
kogu koolielu lihtsalt
närvidele?
Olles kuulanud hr Ülo
Sinisalu juttu ning taas
Kui oled hinded skaalal
lugenud ja kogunud
ära märkinud, joonista
mõtteid Peep Vainu
antud eluratta sisse oma raamatust „Kõige tähtsam
eluratas, liikudes mina
küsimus“, kirjutasin selle
hinde
loo kõigile meie õpilastele,
aga eriti tänavustele
juurest kumera joonega
potentsiaalsetele
järgmise hinde juurde
lõpetajatele mõeldes.
ning sealt edasi kuni kõik
punktid on ühendatud.
Uuri, kas sinu eluratas
Heili Eiche, direktor
veereb sujuvalt st kas on
ümar? Kas kõik
valdkonnad on

Eesti Vabariik 95
Suure juubeli vääriliselt oli
meiegi koolipäev pidulik.
Pärast kolmandat tundi
kogunesime saali, kus toimus
traditsiooniline kätlemine.
Kogu kooliperet võtsid vastu
direktor Heili Eiche ja
Õpilasesinduse president
Agur Unus. Tervitama
tulnuid luges kõlava häälega
ette Moonika Vahemets
Kätlemisele järgnes kontsert,
mille esimene osa tutvustas
sõna- ja
laulukompositsioonina Eesti
Vabariigi
okupatsiooniaastaid ja
taasiseseisvumist. See oli

tõeliselt sisukas sõna- ja
lauluseade. Kuulasime
huviga .
Suur üllatus ootas sööklas –
kaunilt kujundatud peolaud aitäh õpetaja Inge Korkale!- ,
kaetud tõeliselt maitsvate
hõrgutistega - aitäh
kokkadele Lehte Senkale ja
Kristi Einmanile!.

Õpetajate vastlapäev

Koolikalli

“Tagasi kooli”

Mälumäng “Kuldvillak”

Kohtumine huvitava inimesega

1.veebruaril möödus täpselt üks aasta,
kui Mõedaku spordibaasi perenaine
Evi Torm kinkis meie kooli
töökollektiivile sertifikaadi õigusega
külastada ja kasutada spordibaasi
ruume ja rajatisi. Üks kord ja
põhjalikult. Kasutasime selle õiguse
ära 11. veebruaril, kus tähistasime oma
kollektiiviga vastlapäeva. Suusaradasid
kulutasid õpetajad Merje, Tuuli, Ivo ja
Madis. Mäe pikkust mõõtsid tuubidel
õpetajad Heili ja Lea. Kui kihutatud oli
juba nõrkemiseni, lasti meid
saunaruumidesse. Seal siis kuumutasime
ennast ikka korduvalt ja korduvalt.
Mõnus väsimus ainult suurendas
organismi tervistavat toimet ja rahulolu.

Kunda Gümnaasium kutsus 21. jaanuaril,
ülemaailmsel kallistamise päeval, üles
kõiki meie maakonna koole tähistama
seda päeva suure puntrakallistamisega.
Mõned suuremad poisid häbenesid
kallistamist, vaatasid eemalt pealt ja
lõpuks põgenesid saalist. Need, kes
kallistasid, tundsid ühtekuuluvustr ja
soojust. See oli sünergia soojusest, see
oli rohkem kui kõikide ühine tunne
kokku.

Reedel 01.03. 2013 käis Põlula Koolis
külalisõpetaja Eesti Kaitseväe
Vahipataljoni nooremseersant Lauri
Lepparu. Nooremseersant pidas loengut
algul 1. – 5. klassi ja pärast 6. – 9. klassi
õpilastele Ta tutvustas meile Kaitseväe
„elu” ja olukorda. Sõjaväelased

21. veebruaril toimus koolis mälumäng
vanematele õpilastele. Mäng oli
pühendatud EV 95. aastapäevale.
Küsimused koostas kõige suurem
asjatundja, ajalooõpetaja Kristina VarikKilm. Vastajate rühmad moodustati 6-ks
loendamise teel. Sellega moodustusid
enam-vähem võrdsete võimetega
grupid . Küsimused ei olnud väga
lihtsad ja peamurdmist oli
parasjagu. Võitjateks osutus JanEriku rühm, kus peale Jan-Eriku
pingutasid oma mälu Kristiine
Pajuri, Laura Kens, Airiin-Aileen
Roostik, Ille Altsaar, Romet Pärn.

Härra Ülo Sinisalu tuli meie kooli 19.
veebruaril. Ta külastas meid projekti
“Tagasi kooli “ raames. Ta rääkis väga
huvitavat juttu. Kõigepealt pani ta meid
mõtlema iseenda st oma MINA peale.
Kes ma olen konkreetselt ja nähtavalt
ning kes ma olen iseendale ja teistele
oma varjatud sisemusega. Lihtsamalt
öeldes: Igaüks näeb, kellena ma paistan,
vähesed saavad aru, kes ma tegelikult
olen. Ü. Sinisalu joonistas tahvlile
püramiidi, mille keskele kirjutas MINA.
Püramiidi põhja piirasid sõnad TEANOSKAN ja SAAN -VÕIN. Sellel

Poni koolis
12.02 tuli esimest korda väike valge Poni
koos oma peremehe Georg Mõlderiga
kooli. Vapralt sammus ta kooli poole.
Umbes 30 meetrit enne koolimaja keeras
ta järsku ümber nagu tahaks öelda, et see
koht pole tema jaoks. Peremees pidi
pikalt meelitama ja keelitama enne kui
Ponike jälle silmad kooli poole pööras.

Vastlasõit
Pärast laata ootas kõiki kooli sööklas
kuum hernesupp ja vastlakukkel. Kõhud
täis, kiiresti riidesse ja bussi peale. Sõit
läks muidugi Mõedakule. Enne võistluste

Aga siis juba tulidki sõidule soovijad
õpilased kohale. Jälle ei meeldinud
väikesele ratsule seltskond. Kuuleka
loomakesena võttis ta siiski peremeest
kuulda ja leppis oma esimese tööpäevaga
kooli juures. Sõidusoovijaid oli palju,
igalühel kaasas porgandeid või kuivikuid
või koguni pisut raha.

Julia Vihman
VI klass

Esimestel ratsutajatel oli tegemist, et
sadulas püsida, sest ratsu polnud
ratsutamistööga harjunud. Peagi sai ta
aru, et siin on päris meeldiv laste
seltskond ning oli valmis edaspidigi kooli
tulema.

algust said kõik kõvasti treenida. Ikka
viuh mäest alla ja igaüks oma jõudu
mööda mäkke tagasi. Kelgul tegi kõige
pikema liu Romet Pärn, tuubil jälle
Romet ja Miina Part ja liulaual Mari-Liis
Annimäe.

kannavad suvel rohelist vormi ja talvel
valget vormi, värvid on valitud looduse
järgi.

Mäe peal oli väga lõbus! Kogusime
jõudu, tervist ja energiat veerandilõpu
spurdiks.
Elys Sammul
IV klass

Naistepäev
8. märtsil õppepäeva alguseks kella
kaheksaks oli kogu koolipere poiste poolt
palutud saali. Kõik poisid olid laval ja
lugesid tervitusluuletusi. Alustas Romet
Pärn, jätkas Agur Unus ja kõiki tervitas
ka õpetaja Merje Kallip. Seejärel laskusid
poisid lavalt alla ning kinkisid, soovides
head naistepäeva, kogu naisperele uhked
punased lepatriinu õhupallid. Kaks tundi
saime koolimajas imetleda lepatriinude
lendu, seejärel hakkasid poisid neid
pastakatega torkima ja tulistama. Kuni
päeva lõpuni jätkus poiste sõjakas
meeleolu. Sellest hoolimata õnnestus
Naistöötajaid ootas 1. tunni järel miiting
mõnel lepatriinul ellu jääda ja koos mõne õpetajate toas. Miitingu korraldasid
õpetajad Ivo Jõgiste ja Madis Rohi.
tütarlapsega koju minna.
Sõnum kõikidele ja igaühele eraldi oli
Kristiine Pajuri VIII kl seatud luulevormi ja ette kanti

lauluvormis kitarri saatel.
Loomulikult oli kohvi kõrvale
toodud erakordselt ainulaadne
maitsev tort. Koju kaasaviimiseks
ulatasid mehed igale
tähtpäevaosalisele roosi.
Vallavanem katkestas sel päeval
puhkuse ja külastas ning tervitas
oma naistöötajaid lilledega. Meie
töölauda ehib nüüd
võõrasemaõieline orhidee.
Aitäh kõigile pingutuse eest muuta
see päev eriliseks ja pidulikuks!
Kooli naispere

Veel rääkis ta varustusest, katsetest,
relvadest, masinatest ja füüsilisest
vormist. Kõige põnevamana tundusid
meile relvad. Lauri Lepparu soovitas
meil teha hoolega sporti ja „kuulata
käsku”, st täita õpetajate antud
ülesandeid., sest sõjaväes on käsu
täitmata jätmine karistatav. Sporti peab
tegema, sest muidu on füüsiline vorm
vilets ja tervis kehv, seda nii meestel kui
naistel, tänapäeval võetakse sõjaväkke
rohkem naisi kui varem. See oli üks tore
koolipäev ja me ootame väga toredaid
külalisõpetajaid kooli esinema.

22. veebruaril proovisid
mälumängus oma võimeid
nooremad õpilased. Nendele
koostas küsimused õpetaja Inge
Korka. Üsna tasavägises heitluses
võitsid sander Part, Reio
Rehe,Keio Rehe, Robin Koov, Karin
Kriisa, Airiin-Aileen Roostik.
Kingituseks meie mõttehiiglaste
rühmadele oli suur Kalevipoja
śokolaad .Mari-Liis Annimäe
Anna-Liisa Kaasik
VI klass

Ülo Sinisalu vastas hästi humoorikalt
küsimustele maailmalõpu kohta. Puud
joonistades selgitas ta meile finantskriisi
ja majanduskriisi olemust ja põhjust.
Põhjuseks ongi mõttekriis, millele
omakorda järgneb paratamatult kogu
tsivilisatsiooni kriis.

Uljana Zaljaznaja

10.02.2013 kell 9.20 algas
Idamaade Uus Aasta, seekord
Maoaasta.
Esmaspäeval voltisime kogu kooliperega
kokku pika vesimao, mis roomab nüüd
koridori lae all ja ootab sissepääsu
muusikaklassi. Nooremad õpilased
valmistasid maopuzzle. Selle
kokkupanemises toimus ka võistlus.
Kiireim oli Anna-Liisa Kaasik, järgnes

piiratud alal me saamegi toimetada. Kui
me tahame, et väli suureneb, siis peame
laiendama oma silmaringi ja palju
õppima. Aga see kõik sõltub igaühe
TAHTEST. Kellel tahet ei ole, sellel
jääbki tegutsemisala väga väikeseks.

Gert Jõgiste
VI klass

Elys Sammul, kolmanda koha sai Kevin
Vahemets.

Elas kord üks väike madu,
kellel meeldis vihmasadu.
Ta tahtis saada suureks
nagu tema sõber .
Ükskord oli ta õues
oma ema põues.
Piilus välja põuest
ja nägi oma isa õues.
V klass luuletas niisuguse
tähtpäevalise loo

