Õpetajate päev

Põlula Täht

Seekord toimus õpetajate päeva tähistamine meil
esmaspäeval, 7. oktoobril. Päeva korraldajad, IX
klassi õpilased, viisid käekõrval oma õpetajad
aktusele, kus õpilased esinesid tervituskontserdiga.
Kingituseks olid uuest kuumutusahjust (aitäh
rahastajatele – IRL ja Kultuuriministeerium!)
läbikäinud õpilaste poolt kujundatud lillevaasid
(aitäh autoritele!) , milles hilissügisene värske
daaliaõis (aitäh lillekasvatajale!).

Hea lugeja!
Jätkame alustatud traditsiooni anda
kord veerandis välja kooli ajalehte.
Käesolev õppeaasta algas 2.
septembril. Meie koolis alustasid
tööd 53 õpilast ja 15 õpetajat ning
4 tehnilist töötajat. Lasteaias 25
last, 3 õpetajat ja 2 õpetaja abi.

Veerandi lõpupäev
Hurraa! Käes on 18. oktoober ja algab selle õppeaasta esimene
koolivaheaeg. Tore, et meie koolis on veerandi lõpupäev teistest
koolipäevadest erinev. Toimus küll suur teadmiste kontroll, kuid mitte
kontrolltööna ja hindele, vaid kuldvillakuna. Nooremas kooliastmes
võitis mängu Birgit Jürna võistkond, kuhu kuulusid Birgitile lisaks Berit
Pohlak,Argo Unus ja Reio Rehe. Vanemas astmes olid võidukad IX
klassi õpilased.
Pärast sööki, aga algas playbox. Vaat see oli shou! Kõik esinejad olid
nagu tõelised profid! Laval oli liikumist, graatsiat, miimikat. Tore, et
kaasa tegid ka õpetajad.

Kahju oli kuulda, et mitte keegi neist tulevikus
õpetajaks saada ei taha. Õpetajatööd peeti liiga
raskeks.
Soovime IX klassi õpilastele õpitahet, et üheskoos
ja tulemuslikult 2014.a kevadesse ja kooli
lõpetamiseni jõuda.
Õpetajate nimel
Heili Eiche
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Põlula kooli leht

Muidugi oli meile, õpetajatele, kõige meeldivam
see, et IX klassi õpilased pakkusid meile
võimaluse sel päeval puhata, sest nemad üritasid
proovida õpetajatööd ja seega meid asendada.
Arvestades vaikusega, mis “kostus” nii tundide
ajal, kui ka vahetundides, said noored õpetajad
oma tööga hästi hakkama. Olime muidugi
õpetajate toas kohvitassi taga valvel vajadusel
välja tormama, milleks aga vajadust ei tekkinud.

Tänuks IX klassi õpilastele korraldasime täpselt
nädala pärast nende ja õpetajate ühise
nõupidamise. Istusime koos õpetajate toas teelauas
ja arutasime õpetajate päeva kordaminekuid ja ette
tulnud probleeme. Üllatavalt sisukalt oskasid
noored õpetajad analüüsida ja hinnata tolle päeva
õpetajatööd ja selles kontekstis nii mõndagi oma
varem ilmnenud probleemi.
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Toimusid muutused õpetajate
kaadris. Oma senise töö Põlula
Koolis lõpetasid Ilmar Järg,
muuseumitöö ja maleringi juhataja,
ning kehalise kasvatuse õpetajad
Laine ja Madis Rohi. Rõõmsa
elevusega võttis koolipere vastu
uue kehalise kasvatuse õpetaja
Kristjan Saluvee.
Õpilastest lahkusid meie koolist
Gert Jõgiste ja Hindrek Hannus.
Sõbrad otsustasid koos Gerti
vanema vennaga jätkata õpinguid
Rakvere Reaalgümnaasiumis.
Üheskoos , õpetaja Inge Korka
ettepanekul, leppisime õppeaasta
avaaktusel kokku, et käesoleva
õppeaasta töö põhimõtteks on
“MEIE HOOLIME” .
Sisulise töö suundadeks on
•Väärtuskasvatus
•töö abi vajavate õpilastega,
•koolikiusamise uurimine
koolis,
•õpilasesinduse tööle
rakendamine,
•ettevalmistus laulupeol
osalemiseks.
Kõik need töösuunad on tinginud
senine koolielu. Liialt palju on
ikka puudulikke hindeid, üksteisele
“ärategemist”, mis viib
pahandusteni ja mõistmatust, et
kool on tegelikult ikka tõsine

töötegemise ja õppimise koht. Kevadisel
õppenõukogul otsustasime rakendada
individuaalset õppekava nendele, kellel
tunnistustel “kahed”. Suvel saatsime
kodudesse teated 13-le õpilasele, kokku
28-s aines, et sügisest algab nendes
õppeainetes
õppimine
individualiseeritult. Muidugi eeldame
õpilaste püüdu õppida ja kodude
järjekindlat toetust ning abi selles osas.
Jätkub
koostöö
maakonna
õppenõustamiskeskuse spetsialistidega
ning kavatseme neid kaasata ka lasteaia
töösse.
Kahjuks tuli sel sügisel teha
ümbervalimisi õpilasesinduse liikmete
hulgas. Loodan väga, et õpilasesindus
sekkub tõsiselt kõigesse koolis
toimuvasse. Teeb ettepanekuid ja
analüüsib koolielus toimuvat: üritusi,
õppeedukust, tekkivaid probleem ja
annab neile omapoolse hinnangu.
Algklassiõpilastele alustas tööd
loodusesõprade ring õpetaja Sirle
juhendamisel. On ju mõisapark
tänuväärne keskkond loodusuuringuteks
ja looduse tundma õppimiseks.

Esimene koolipäev
Sellel aastal algas meie kooliaasta
esmaspäeval, 2. septembril. Nagu eelmistelgi
aastatel osalesid avaaktusel ka lasteaialapsed.
Esmakordselt tulid kooli, seega I klassi KevinKerdo Kollamaa ja Airiin Laugus. Neid olidki
õnnitlema tulnud endised mängukaaslased
lasteaiast. V klass sai ka uue õpilase - Jaanika
Nõmmik jätkab sellest sügisest õppimist meie
koolis. Kõik olid rõõmsad, kui nägid, et meile
tuli ka uus kehalise kasvatuse õpetaja –
Kristjan Saluvee. Pärast seda, kui I klassi
lapsed said kätte õpilaspiletid ja uued aabitsad,
tõotasid nad olla tublid, targad ja igati head.
Põnev oli vaadata ja kuulata, milliste
aabitsatega meie õpetajad kunagi oma
kooliteed alustasid. Kõik näitasid oma esimest
kooliraamatut ja lugesid ette mõne põneva loo.
Kokku tutvustati … endist aabitsat. Õpetajad
laulsid ka kooliajast meelde jäänud toreda
laulu “Tere, kool!”.
Nagu alati, istutas I klass elupuude alleele
lipuväljakule oma kaaspuu. Järgnes ühine
tordisöömine.
Katrin Kasemets

Nii väikese kooli püüd
pääseda
suvel
laulupeole, on tõsine
vä lj ak u ts e õ p etaj a
Merjele ja laulukoorides
osalevatele õpilastele.
Toetame neid nende
püüdlustes ja loodame
laulupeo rongkäigus
hüüda tervitusi oma
õpilastele.
Jõudu kõigile kõikide
e t t e v õ t m i s t e
õnnestumiseks!
Heili Eiche
Direktor

Esimene koolipäev

Tervisliku toitumise
programm
Õpilased I-IV klassini osalesid selles
programmis, mis ke stis 16.
septembrist kuni 4. oktoobrini. Meie
tegelesime porgandi, õuna ja sibula
tundmaõppimisega. Täitsime
erinevaid töölehti, saime teada palju
uut, aga kõige toredam oli alati
küpsetamise päev . Õunakook
kaneeliga on teadagi väga maitsev,
kuid sibulapirukad lausa sulasid suus
nagu ütlesid õpetajad, kes kiitsid seda
soolast suutäit.

Intervjuu õpetaja Kristjan
Saluveega

VUPSS koolid Uhtnas

Õunanädal

13.septembril kogunesid naaberkoolid
Uhtnasse, kus toimusid 5 rõnga
olümpiamängud. Meilt osalesid Veiko,
Kevin, Airiin, Aiki, Ingrit, Keio, Stiven,
Elys, Karin ja Jaanika.Võisteldi viiel alal:
korvpolli vabavisked, lendava taldriku
vise, teatevõistlus , orienteerumine ja
noolevise. Meie kooli õpilased said I
koha nooleviskes. Olime väga osavad!
Mina olin niisugusel koolide
kokkusaamisel esimest korda ja mulle

1. Miks Te hakkasite kehalise
kasvatuse õpetajaks?
Pärast gümnaasiumi lõpetamist
hakkasin töötama treenerina ja
seetõttu läksin Tartu Ülikooli
kehakultuuri teaduskonda edasi
õppima. Õpetajaks hakkasin, kuna
olin ise spordiga tegelenud 20 aastat
ja mulle meeldib töötada noortega.
2. Missugune poiss Te omal ajal
koolis olite?

.

Tahaksime väga, et ka järgmisel aastal
ja kõigil järgmistel aastatel niisugused
teemanädalad toimuksid. Nägime küll,
et õpetajaid need teistsugused
koolipäevad väsitasid, kuid meil,
õpilastel, oli tore. Aitäh meie
klassijuhatajatele!

Igal juhul ei olnud ma eeskujulik,
kuid mitte ka “kraaka”. Kuna
trennid võtsid minult suurema osa
ajast ära, siis ei olnud aega koolis
palju “lollusi” teha. Igaljuhul
gümnaasiumi lõpetasin ära.
3. Kuidas Teile Põlula Koolis

Uljana Zaljaznaja ja Birgit Jürna

meeldib? Millised olid esimesed
elamused?
Põlula Kool on mõnusalt väike. Iga
õpilasega on aega tegeleda. Kes
tahab siin õppida, see saab!esimesed
elamused on väga positiivsed.
Väljas on piisavalt tingimusi, et
sporti teha, sisetingimustes on pisut
keerulisem, aga saab hakkama.
Kuidas õpilastega läbisaamine on,
siis seda peab õpilastelt küsima.

Intervjuu õpetaja Inge
Korkaga
1. Mis tunne Teil oli, kui Teid valiti
aasta õpetajaks?
Esialgu väga segased, sest ei saanud
aru, mis toimub. Muidugi on väga
meeldiv, kui sinu tegemisi
märgatakse ja tunnustatakse. Eriti
pidulik oli vastuvõtt Vanemuise
kontserdisaalis. Maakondlikul

üritusel Haljalas oli pidulikkust
vähem. Kõige suurem üllatus oli
oma kooli õpetajatepoolne
tänamine.
2. Mis Teile peale õpilaste ja
õpetamise elus rõõmu pakub?
Minu perekond ja minu kodu. Olen
suur iluaia huviline, kasvatan roose,
mida on praegu aias 70. Suur
silmarõõm on …..
3. Kui kaua Te kavatsete veel Põlula
Koolis õpetaja olla?
Kuni siin koolis tööd jätkub. Arvan,
et Põlulas on piisavalt tublisid
õpilasi, kelle pärast pingutada. Aitäh
õpilaste vanematele ja tublidele
kolleegidele, kellele võin alati
kindel olla.
Õpetajaid intervjueeris Mari-Liis
Annimäe

VUPSS
Õunapäev

Spordipäev

Õppereis Rakveresse
Oktoobrikuu esimesel päeval käisid kõik
õpilased esimeset kuni viienda klassini
ekskursioonil Rakveres. Oleme Rakveres
küll palju käinud, kuid üheskoos käia ja
vaadata on hoopis huvitavam. Kõigepealt
käisime tarvast tervitamas. Sealt
jalutasime edasi Politseimuuseumisse.
Võtsime üksteiselt sõrmejälgi ja
lahendasime vastavalt ümbriku valikule
erinevaid ülesandeid. Ülesannete
lahendamiseks moodustasime vabal
valikul grupid. Lahenduse käigus saime
kokku numbrid, mis avasid seifi. Nagu
ikka, oli seifides varandus. Seekord siis
kommid meie töö vaevatasuks.
Edasi liikusime teatrisse. Vaatasime
õpetlikku lugu “Sööbik ja pisik”.
Pärast etendust läksime poodi, mille nimi
oli “Päts”. Vaat see oli midagi uut! Saime
vaadata, kuidas tehakse leiba, saia ja
igasuguseid kakukesi. Jälgisime ka kauba
pakendamist.

Päeva lõpus olime rõõmsad sisuka
koolipäeva üle. Aitah õpetaja Sirlele ja
õpetaja Ingele, kes meile põneva
koolipäeva korraldasid.

Osalesime maakondlikel
spordivõistlustel
11.09.13 Väikekoolide maakondlik
kergejõustikuvõistlus. Sander Part II kl
400 m jooksus II koht
05.10.13 Maakonna kõikide koolide
jalgpallivõistlus. II koht

Pildistamine
2. oktoobril tulid KUMA foto
rõõmsameelsed noored tüdrukudfotograafid meie kooli, et meie õpilasi
p ild istad a. See o n igasügisene
traditsioon. See oli vahva, kuidas
fotograafid meid juhendasid ja abistasid.
Ikka selleks, et tuleksid ilusad pildid.
Tehti portree-, sõbra- ja klassipilte.
Mõni klass otsustas teha ka klassist
naljapilte. Ootame nüüd põnevusega,
mis välja tuli.
Karin Karu

Ilusal sügispäeval, 17. septembril,
toimus huvitav ja hoopis teistsugune, kui
eelmistel aastatel, spordipäev. Põhiline
võistlus oli orienteerumine. Selleks
pidime hästi tundma oma kooli ümbrust
ja selle ajalugu. Koolimaja seinal oli
kooli maa-ala kaart ja kõik võistkonnad
valisid vabalt kontrollpunktide raja
läbimise järjekorra. Võistlus käis aja
peale. Tore, et võistkonnad olid
moodustatud võrdsuse põhimõttel. Nii
pidid suuremad kogu aeg abistama
väiksemaid. Oli ikka rabelemist ja
võistkondadel üksteisest
möödajooksmist. Kõige kiiremaks ja
osavamaks oli VIII ja II klassi
koondvõistkond. Nemad – Karin, Katrin,
Rainer, Kristjan, Romet VIII klassist ja
Nele-Liz, Kerli, Argo ,Sander II klassist
- saidki I koha. Igas kontrollpunktis oli
kohtunikuks õpetaja. Läbida tuli seitse
kontrollpunkti: staadion – mõisaaegne
külarahva kooskäimise ja pidutsemise
koht, viinavabriku varemed, A.
Traksmaa mälestuskivi – mõisaaegse
keldri asukoht, moonakate maja, küla
mälestuskivi, rahvamaja varemed pargis

– mõisaaegne magasiniait, ja praegu
raskesti määratav pargiosa, kus mõisa
ajal olevat olnud tenniseväljak. Igas
kontrollpunktis pidime läbi lugema
ajaloolise materjali selle paiga kohta ja
sooritama mingi ülesande. Näiteks tuli
kartuliga tabada korvi. Iga korvi jäänud
kartul andis võimaluse avada
mõistatuses üks täht. Saime kokku
vanasõna: Tarkus tuleb tasapisi.

Tenniseväljakul kirjutasime luuletust.
Kuigi orienteerumisvõistlus oli piisavalt
väsitav, järgnesid veel võistlused
jooksus ja mäkketõusus. Kõik klassid
said energia taastamiseks kommikotid.
Võitjatele olid ka väikesed śokolaadid.
Aiki-Eilika Unus

