AASTARAAMAT
2021/2022

10. juuni - Kooliaasta lõpetamine. Parimate õppurite tunnustamine, õpetajate ja koolitöötajate
tänamine, klassijuhatajatund.
09. juuni - Käesoleva õppeaasta viimane eesti keele tund õues. Üks kompositsioonidest leidis
aset ka suvepuhkuse plakatil. - õp. Maarika
06. juuni - Matkapäev Meenikunno rabas
03. juuni - Spordipäev 1. - 8. klassile - õp. Ants
01. juuni - Lastekaitsepäev Tallinna loomaaias ja Mamma Mia Laulu- ja Huvistuudio 10.
aastapäeva kontserdi "Et kestma jääks see..." külastus
26. mai - Viimane koolikell! Edu eksamitel! - õp. Irina ja 8. klass
24. mai - TERE KOOL! 1. klassi astuvate laste tutvumine kooliga - õp. Siia
13. mai - Põlvamaa noorte laulu- ja tantsupidu
09. mai - Tähistame Euroopa päeva. I kooliaste pani kokku pusle Eesti ja tema naabrid. 4.-9. kl. Euroopa riikide vanasõnad ning Euroopa reis. Kasutati QR-koode ja lõpetuseks kahoot - Me
elame Euroopas. Ülesandeid saab vaadata sellel lingil - õp. Irina
06. mai - Emadepäeva tähistamine. Aitäh emadele, kes osalesid peol. Aitäh ka esinejatele
õpilastele ja õpetajatele ning kõikidele, kes olid abiks päeva kauniks kujundamisel!
03. mai - Õppereis Teaduskeskus AHHAA-sse.
22. aprill - 4., 5. ja6. klassi klassiöö. Tegevused käisid kindla kava järgi. - õp. Maarika
22. aprill - ülekooliline koristuspäev "Teeme ära". Aitäh Õpilastele ja õpetajatele! Kooliümbrus sai
palju kenam ja puhtam.
31. märts - Koolikotivaba päev. Õppetarbed pidid kaasas olema, kuid koolikotti võis asendada
vastavalt oma fantaasiale - õp. Enna
30. märts - Põlva Kooli laboris jäätist tegemas. Õpiti, et sool on hea jahutaja - õp. Maarika
23. märts - 4.-5.-6. Otepääl tuubitamas - õp. Maarika
16. märts - 4.- 9. kl. õpilastele Vanemuise teatri draamatund "Valmisolek on kõik". Draamatunnis
räägiti näitlejatööst. Teatri noored näitlejad alustasid tundi soojendusharjutustega, mille abil ka
tunnis osalejad said virgutada nii keha kui vaimu. Meenutati teatrikunsti ajalugu, nähti paari hõrku
stseeni näitekunsti klassikast. Valmisolek on kõik! - õp. Maarika Müürsepp
14. märts - Emakeelepäev - õp. Enna ja õp. Maarika
17. veebr. - 9. klassi õpilaste maakondlik inglise keele olümpiaad. Osalesid Edward ja Tom - õp.
Irina
14. veebr. - Ülekooliline sõbrapäeva kirjandustund - "Sinuga ja sinuta" - õp. Maarika
11. veebr. - Teatri ühiskülastus "Vennad Lõvisüdamed" - Noorem teatrisõber sai kaasa elada
Nangijaalas toimuvale värvikale põnevusloole Kibuvitsaoru vabastamisest kurja türanni Tengili
rõhumise alt, vanem vaataja aga mõtiskleda sõprusest, vendlusest, üllusest ning inimelu
kaduvusest - õp. Enna
13. jaan. - Õpilased ja õpetajad kohtusid Kauksi raamatukogus luuletaja, prosaisti, näite-,
ajakirjaniku, kunstnik ja muusiku Aapo Ilvesega. Aitäh esinejale ja õp. Ennale.
22. dets. - Kauksi kooli õpilased koos õp. Siiaga ehivad laste enda meisterdatud ehetega kuuske
Põlva linna keskväljakul
22. dets. - Jõulupidu. Aitäh Minna Emiliale, kes esitas suurepärased muusikalised etteasted (laul,
flööt, viiul) ning õp. Antsule, kellelt hoogsad lõõtsalood. Aitäh ka õp. Ennale kava kokkusättimise
eest!
21. dets. - Kooli jõulupidu Ahunapalu kelgukoerte talus
20. dets. - IV advent - 9. kl. - õp. Gunnar ning sellele järgnev maitsev pidulik jõululõuna
valmistatud kokatädide poolt.
14. dets. - III advent, jõululaat - 4.-5.-6. kl. - õp. Maarika
06. dets. - II advent - 7.-8. kl. - õp. Irina

29. nov. - I advent 1.-3. kl. - õp. Siia
24. nov. - 4. - 6. kl. õppereis Vastseliina piiskopilinnusesse - õp. Maarika
22. nov. - Stiilinädal 22.-26. novembril - Cathy ja Birgit 9. kl.
22. okt. - Kahoot "Loodus meie ümber" - aitäh õpetaja Irinale, kes viktoriini ette valmistas,
tublidele õpilastele, kes osalesid ning õp. Maarikale, õp. Ennale ja õp. Gunnarile.
20. okt. - 4.-7. klassi õpilased Põlva Kooli uurimislaboris katseid tegemas - õp. Maarika
15. okt. - 9. klassi tüdrukud Birgit ja Cathy enda loodud mängu testimas - õp. Maarika
14. okt. - Lugemiskoerte programmi infotund "Lugemine käppa" Kauksi külaraamatukogus 1. - 6.
kl. - õp. Enna
13. okt. - 4., 5. ja 6. klassi õpilased Tartu loodusmuuseumis - õp. Maarika
06. okt. - Lastevanemate koosolek 16.00
Päevakord:
1. Külaline Põlva Rajaleidjakeskusest – Kristiina Lattu
2. Põlva valla noorte heaolu saadik – Maris Neeno
3. Ülevaade käesolevast õppeaastast- Jaanus Prükk
4. Vanemate esindajate valimine kooli hoolekogusse- Jaanus Prükk
05. okt. - Õpetajate päev. Aktus saalis. Üllatuskülalisena astus koolipere ette Arhanna Sandra
Arbma, kelle laulud soojendasid kõikide õpetajate südamed. Arhanna õpetaja on Margot Suur.
Päev jätkus tunniplaani alusel ning tunde andsid noored õpetajad 9. klassist. Aitäh õpetaja
Ennale, kes koos 9. klassiga korraldasid väga kena päeva.
29. sept. - Sügisene spordipäev - õp. Ants
17. sept. - Maailmakoristuspäev - õp. Enna ja klassijuhatajad
1. sept. - tarkusepäev
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