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16.03.2017 toimus rahvusvaheline matemaatikavõistlus KÄNGURU. Põlva Kooli õpilaste parimad tulemused: 
17. koht Joosep Podekrat (6.e) - BENJAMIN klass (4653 võistlejat) 
80. koht Annabel Kolsar (2.e) – PRE-EKOLIER klass (5737 võistlejat) 
98. koht August Jakobson (4.b) – EKOLIER klass (5737 võistlejat) 
194. koht Johanna Johanson (8.a) - KADETT klass (3274 võistlejat) 
333. koht Karl Kivisild (9.c) - JUUNIOR klass (2265 võistlejat) 
Kiitus õpilastele ja suur tänu õpetajatele Tiiu Miina, Age Priimus, Ene Rattur-Kübar, Katrin Veskioja ja Marely Kasemets. 

 matemaatikavõistlusel KÄNGURU edukalt esinenud õpilasi: 

Direktor kiidab! 

 käsitöö olümpiaadi vabariiklikus voorus edukalt osalenud õpilast: 

07.04.2017 toimus Tallinna Ülikoolis käsitöö konkursi vabariiklik voor, kus osales 20 õpilast. Põlva Koolist osales 
Anete Saar 8.b klassist, kes saavutas 7. koha. Kiitus õpilasele ja aitäh õpetaja Merje Ootsing. 

 7. klasside vene keele olümpiaadi koolivoorus edukalt osalenud õpilasi: 

27.04. 2017 toimus vene keele olümpiaadi koolivoor 8. klassidele. Parimad tulemused: 
I koht Indra Liz Nemvalts (8.b) 
II koht Getely Moro (8.b) 
III koht Mart Kirotar (8.a) 
 Kiitus kõikidele osalejatele ja suur tänu õpetajatele Anne-Liis Tamm, Riina Sarapuu ja Liidia Petrova. 

29.03.2017 toimus Tartu Ülikooli loodusmuuseumis populaarne üle-eestiline linnuviktoriin, kus selgusid parimad     
noored linnutundjad. Põlva Koolist osales nooremas vanusrühmas (6.-7. klass) 2 võistkonda: 
Põlva Kool 1 võistkond saavutas oma vanuserühmas 5. koha 26 punktiga. Võistkonda kuulusid Aadi Parhomenko,    
Karolin Kalk, Aurora Vierland. 
Põlva Kool 2 võistkond saavutas oma vanuserühmas 15 punktiga 15. koha. Võistkonda kuulusid Elias Lauri Kaupmees, 
Katleen Schmeiman, Maara Parhomenko. 
Kiitus õpilastele ja aitäh õpetajatele Annika Viikmaa ja Karl Tammiste. 

 vabariiklikul linnuviktoriinil edukalt esinenud õpilasi: 

Johanna Laanoja - koolinoorte maailmameister 

Lõuna-Itaalias Sitsiilias toimuvatel Rahvusvahelise Koolispordiliidu (ISF)      
maailmameistrivõistlustel osalevad Põlva Koolist Johanna Laanoja, Anete 
Saar, Hanna Lora Traagel, Kristiin Kalle, Evely Ostrov, Kairiin Märtson,   
Lorely Kõrvel. Kokku osaleb MM võistlustel pea 650 koolinoort 27-st riigist 
üle maailma.  
Meistrivõistluste avapäeval (24. aprillil) tuli tüdrukute nooremas vanuse-

klassis tavarajal võitjaks Põlva kooli esindav Johanna Laanoja (8.a).  
Tubli tulemuse tavarajal tegid Põlva Koolist ka teised osalejad: Anete Saar 
(8.b) 16. koht, Kristiin Kalle (8.a) 34. koht, Hanna Lora Traagel (8.a) 
44. koht ja Evely Ostrov (7.b) 48. koht.  
Tüdrukute vanemas vanuseklassis sai Lorely Kõrvel (9.a) 13. koha. 
Suurepäraseid tulemusi näitas Johanna Laanoja ka 27. aprillil toimunud      
lühirajal, kus teenis tavaraja kulla kõrvale lisaks ka hõbemedali. 
Täpsema ülevaate Eesti võistkondadest ning eelnevatest osalemistest ISFil 
ning tulemustest leiad siit.  
Tutvu ka võistluste ametliku koduleheküljega ning ülejäänud tulemustega.  

Õnnitlused maailmameistrile ja teistele tublidele osalejatele                 
kogu koolipere poolt! 

Johanna Laanoja - maailmameister 

Foto Eesti Koolispordi Liidu FB lehelt  

 8. klasside vene keele olümpiaadi koolivoorus edukalt osalenud õpilasi: 

17.04.2017 toimus vene keele olümpiaadi koolivoor 7. klassidele. Parimad tulemused: 
1.-2. koha jagasid Samuel Kolsar (7.a) ja Tigris Fjodorov (7.b) 
3.-6. kohta jagasid Kermo Saksing (7.a), Triinu Vijar (7.c), Kristiina Ojala (7.c) ja Aadi Parhomenko (7.a) 
Kiitus kõigile osalejatele ja suur tänu õpetajatele Riina Sarapuu, Lidia Petrova ja Anne-Liis Tamm. 

http://www.polvakool.ee
http://www.facebook.com/polvakool
http://www.polvamaa.ee/sport/-/asset_publisher/4P14Gj8tv330/content/rahvusvahelise-koolispordiliidu-maailmameistrivoistlustel-orienteerumises?redirect=http%3A%2F%2Fwww.polvamaa.ee%2Fsport%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_4P14Gj8tv330%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state
http://www.isfsports.org/orienteering
https://eventor.orienteering.org/Events/Show/5697


Leht 2 

 ujumisvõistlusel edukalt osalenud õpilasi: 

13.04.2017 toimusid Põlva ujulas Põlva Kooli klassidevahelised teateujumise võistlused. 

Edetabel kujunes järgmiseks: 

 

18.04.2017 toimusid Põlva maakonna koolide 1.-5.klasside jalgpalli meistrivõistlused.  
Poiste tulemused: 
I koha saavutas Põlva Kooli 2. võistkond koosseisus Johan Markus Härmits, Devon Dein Käo, Karl Markus Tuul,           
Holger Jänes, Krister Põkk, Markus Mäeots, Alfred Rinne, Hannes Põlluveer. 
III koha saavutas Põlva Kooli 1. võistkond. Võistkonda kuulusid Ardi Hindriskon, Roven Piho, Raul Markus Oras,         
Kevin Metsmaa, Timo Rasmus Tammeorg, Romet Kaar, Günther Künnarpää, Marten Tint. 
Tüdrukute tulemused: 
II koht Põlva Kooli 2. võistkond. Võiskonda kuulusid Ly Saarniit, Hanna-Lisete Sellis, Luiisa Marleen Lepp, Laura Rinne, 
Liisa Lang, Helis Marleen Saare, Kristel Kanarik, Gerely Kund. 
III koht Põlva Kooli 3. võistkond koosseisus Renata Sirp, Kertu Noormets, Merlin Käo, Selesty Punga, Laura Lisett Paidre, 
Mirjam Kolpakov, Maribel Kübe, Lilian Hindrikson. 
4. koht Põlva Kool 1. võistkond. Võistkonda kuulusid Eleen Põvvat, Isabella Puusepp, Heti Helena Hindrikus, Jaana       
Metskaev, Merli Mägi, Karoliina Orehhov, Krete Jaagund, Renate Krantsiveer. 

 EKSL korraldatud vabariiklikul 1.-5. klasside jalgpalli võistlusel edukalt osalenud õpilasi: 

 

26.04.2017 toimusid Põlvas Eesti Koolispordi Liidu korraldatud           

vabariiklikud 1.-5. klasside jalgpalli võistlused. 

Põlva Kooli tüdrukute võistkond saavutas III koha. Võistkonda kuulusid   

Ly Saarniit, Hanna–Lisete Sellis, Luiisa Marleen Lepp, Eliisa Villako,      

Liisa Lang, Helis Marleen Saare, Kristel Kanarik, Gerely Kund.  

Palju õnne! 

 Põlvamaa koolide 6.-9. klasside korvpalli MV edukalt osalenud õpilasi: 

21.04.2017 toimusid Põlva Spordikeskuse võimlas Põlva maakonna 

koolide 6.-9. klasside tüdrukute korvpalli meistrivõistlused. 

I koht ja kuldmedalid olid juba neljandat aastat järjest meie kooli    

korvpallitüdrukute saagiks. Maakonna meistritiitlit kaitsesid Gendra 

Vahtra, Liisa Teppo, Maarja Kongi, Getter Lepp, Karoli Villako, Laura 

Noormets ja Salme Rein. 

Kiitus kõigile!!! 

 Jüripäeva jooksul osalenud õpilasi: 

24. aprillil toimus järjekordne Põlva Kooli jüripäeva jooks, mis on kujunemas meie kooli traditsiooniks. Vaatamata        
keerulistele ilmaoludele osales sellel üritusel 35 võistkonda ehk ligi 350 õpilast. Ürituse läbiviimisel osalesid kohtunikena 
meie kooli õpetajad, kes koostöös Põlva politsei ja Kaitseliiduga, aitasid läbi viia suurepärase spordiürituse. Suured tänud! 
 

Jüripäeva jooksu tulemused 1.-5.klasside arvestuses: 

 

1. klassid 2. klassid 3. klassid 4. klassid 5. klassid 6. klassid 7. klassid 8. klassid 9. klassid  

1.b 
1.d 
1.e 
1.c 
1.a 

2.e 
2.b 
2.c 
2.d 
2.a 

3.d 
3.b 
3.a 
3.c 

 

4.b 
4.c 
4.a 
4.d 
2.a 

5.a 
5.e 
5.b 
5.d 

 

6.a 
6.b 
6.c 

 
 

7.a 
7.b 
7.c 

 
 

8.a 
8.d 

 
 
 

9.a 
 
 

    I koht 
  II koht 
 III koht 
   4. koht 
   5. koht 

 Põlvamaa koolide 1.-5. klasside jalgpalli MV edukalt osalenud õpilasi: 

 1. klassid 2. klassid 3. klassid 4. klassid 5. klassid 

     I koht 
   II koht 
 III koht 
   4. koht 
   5. koht 

1.c 

1.a 

1.d 

1.b 

1.e 

2.e 

2.a 

2.c 

2.b 

 

3.b 

3.d 

3.a 

3.c 

 

4.b 

4.c 

4.e 

4.a 

4.d 

5.a 

5.e 

5.b 

5.d 

 

Peale tunde toimus 6.-9. klasside õpilastele teate-
jooks ümber Põlva järve. Lisaks osalesid nendega 
koos ka 5.c klassi õpilased. Esikolmik kujunes järg-
miseks: I koht 9.a klass, II koht 7.a klass, III koht 
5.c klass. Suur täna kõigile võistkondadele, kes ei 
lasknud ennast hirmutada ettearvamatul ilmal, 
näitasid üles oma teotahet ja sportlikkust ning 
tundsid rõõmu üritusel osalemisest. 

Kiitus kõigile osalejatele!  



Leht 3 

Tore päev AHHAA keskuses 

Käisime 5. aprillil koos 3.b klassiga AHHAA Keskuses. 

Meie jaoks oli valmistatud elektriteemaline programm. 

Saime rühmades teha põnevaid katseid, koostada   

vooluringi, tekitada staatilist elektrit, uurida erinevate 

materjalide elektrijuhtivust. Eriti huvitav oli „võluda“ 

elektrit puuviljadest. Torkasime juhtmed sidrunisse, 

banaani, kartulisse ja kurki ning mõõtsime mõõte-

riistadega voolu tugevust. Kõigile meeldis väga skeemi 

järgi vooluringi koostamine. Kes ühendas osad õigesti 

kokku, sai propelleri tööle või uksekella helisema. 

Teadusteatris näidati meile, kui ohtlik võib elekter   

koduses majapidamises olla. Julgemad tüdrukud said 

käest kinni hoides proovida, kuidas inimese nahk juhib 

elektrit. Nägime ka, missmoodi staatiline elekter tõstab 

juuksed peas püsti. 

Õppepäeva lõpuks esitas iga rühm kokkuvõtte sellest, 

mida oli õppinud ja mis kõige rohkem meeldis. Paljud 

arvasid, et teadusteater oli kõige vahvam. 

Gertrud Jänes 

3.c klassi õpilane 

Loomaaia külastus 
Märtsi viimastel päevadel külastas 7.b klass Tallinna   

loomaaeda, kus neid ootas ees tutvumine roomajatega. 

Alustasime sõitu kell 7.45 Edu Keskuse parklast. Sõit 

kulges rahulikult ning enne loomaaeda sisenemist     

tegime väikese söögipausi, et maitsta kooli sööklast   

kaasa pandud saiakesi, banaani ja kõrrejooki. Peale  

kehakinnitust olime valmis õppimiseks. 

Mulle isiklikult roomajad eriti ei meeldi, 

seega ei olnud nendega tutvumise minu 

jaoks kõige mugavam. Palju oli aga neid, 

kellele see pakkus palju huvi ning kes    

julgesid roomajaid ka ise kätte võtta ja 

nendega koos pilti teha. 

Peale roomajatega tutvumist ootas meid 

ees töölehtede täitmine. Töölehtedel olevad 

küsimused olid erinevate loomade kohta üle 

loomaaia. Seega tuli meil täpsemalt uurida 

erinevate loomade kohta, näiteks elevan-

did, kängurud, jääkarud jt. Kohtusime ka 

jääkaru pisikese pojaga, kes oli nagu väike 

kutsikas ja eriliselt armas. 

Kui olime loomaaias oma projektiga lõpule 

jõudnud, siis saime natuke vaba aega ka 

Rocca Al Mare keskuse külastamiseks. Kes tahtis, sai 

käia poes või söömas ja siis oligi aega kodupoole teele 

asuda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oli väga lõbus ja õpetlik päev, jäin 

selle väljasõiduga väga rahule. 

Täname Keskkonna Investeeringute 

Keskust, kes toetas meie õppekäiku.  
 

Diana Kool 

7.b klassi õpilane 

Meie kooli 9. klassi õpilastel oli võimalus KIK-i     

projekti raames külastada Tartu Ülikooli loodus-

muuseumi ja osaleda Eesti maavarade õppe-

programmis. Meile räägiti Eestis leiduvatest       

maavaradest, kivimitest ja geoloogilistest ajastutest. 

Saime kohapeal erinevaid kivimeid katsuda-vaadata, 

ka mikroskoobiga. Peale programmi saime          

võimaluse külastada loodusmuuseumi, kus lisaks 

topistele, olid ka elusad loomad. Minu klassile     

kujunes kõige huvitavamaks kilpkonn ja maod. Oli 

väga huvitav päev ning kindlasti tulid kogutud    

teadmised kasuks eriti nendele, kes teevad kooli-

aasta lõpusgeograafia eksami. Täname huvitava   

väljasõidu eest õpetaja Kaia Tamme! 

Kristin Pintson 

9.c klassi õpilane  

TÜ Loodusmuuseumis 



Leht 4  

„Vene köök“ Põlva Koolis 

Kas te olete kunagi saanud maitsta kapsatorti või 

kartuli „pastlaid“? Ilmselt ei ole, sest need road 

on eestlastele võõrad ja on osakeseks hoopis 

kuulsast, maitsvast ja omanäolisest vene köögist. 

Põlva Koolis sai seda kõike maitsta! 

7. aprillil kogunesid Põlva kooli õppekööki 

7.klassde võistkonnad kaheksast Põlva maakonna 

koolist (Põlva Kool, Räpina G, Värska G,           

Kanepi G, Krootuse PK, Mikitamäe PK, Saverna 

PK ja Orava PK). Tegemist oli maakondliku vene 

keelele ja köögile pühendatud üritusega.        

Kodutööna olid õpilased juba välja valinud       

retseptid ja neid ka koduköökides katsetanud. 

Samuti olid retseptid kodus kaunilt vormistatud 

suurteks värvilisteks plakatiteks. Saabusid     

võistkonnad. 

Peale lühikest köögiga tutvumist läkski lahti     

tõeline kokkamine. Mida kõike siin võis näha! 

Erinevaid pannkooke, erinevate täidistega.        

Nii soolaseid kui magusaid. Isegi pannkoogitort 

toodi välja. Sõrnikud on vene köögi uhkuseks ja 

neid valmis samuti mitmes variandis. Valmistati 

ka mitmesuguseid köögivilja salateid, mis        

üllatasid oma erinevate komponentidega, kuid 

osutusid väga maitsvateks. Peale paaritunnist 

kokkamist olidki toidud degusteerimiseks    

valmis. Kutsusime ka kooli direktori, õppejuhi 

ja õpetajaid degusteerima ja hindama. Kõike 

sai maitsta ja ka hinnata. Kuulda oli vaid     

üllatushüüdeid ja heakskiitvaid hinnanguid „Kui 

maitsev! Selle retsepti pean küll kaasa võtma!“ 

Õpilased olid hakkama saanud nii lihtsamate 

kui ka keerulisemate vene köögi hõrgutistega. 

Päeva lõppedes olid nad küll väsinud kuid    

õnnelikud. Jagati ka tunnustust osavõtjatele. 

Korrastasime köögi ja asutigi koduteele.       

Seekord me kokkamises kohti ei jaganud vaid 

hindasime retsepte lihtsalt „läikidega“ ehk   

täpikestega. Loodame, et järgmisel aastal    

saame jälle kokku ja naudime imelist vene   

kööki. 

Kokkamiseni! 

Anne Liis Tamm 

vene keele õpetaja 



Leht 5 

Põlva Kooli noored pürgivad laulu– ja tantsupeole 

2017. aasta suvel toimub Tallinnas XII noorte       

laulu- ja tantsupidu. Põlva Kooli lastekoor on selleks 

suursündmuseks teinud tublisti ettevalmistusi koori 

iganädalastes proovides ning laulupäevadel. Koor on 

nüüdseks osalenud kahes eelproovis ning koos      

ettelaulmisega näidanud oma oskusi laulupeo       

dirigentidele. 

19. aprillil toimuski Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuses   

II eelproov ning ettelaulmine, kus kooril tuli esitada 

loosi tahtel kaks laulu laulupeo repertuaarist (peol on 

lastekoori kavas 13 laulu).  

Meie koori kuulanud ja hinnanud dirigent Ingrid Roose 

kiitis lastekoori ilusat kõla ning tänas laulu “Ta lendab 

mesipuu poole” siira esituse eest. Laul “Päev läeb   

puudele punane” oli tema hinnangul lauldud selge 

teksti ja ilusa dünaamikaga. 

Kuigi laulupeole pääsemisest saab koor teada alles mai 

kuus, andis dirigent Toomas Voll oma kommentaarides 

lootust, et temaga kohtume kindlasti uuesti laulukaare 

all. 

Lastekoori dirigendid Ulvi ja Kadri tänavad tublisid  

laululapsi, kes on panustanud oma väärtuslikku aega 

proovidesse ning soovivad Põlva Kooli esindada noorte 

laulupeol. 

Kadri Niine 

muusikaõpetaja 

Põlva Kooli 2.-3. klassi rahvatantsurühm on sügisest 

kevadeni hoolsalt tantsusamme harjutanud ning     

küpseks tantsinud mitu uut lugu. Meie suur soov on 

pääseda suvisele tantsupeole  Tallinnas. 13. aprillil 

näidati õpitud tantsud ette XII Noorte Tantsupeo     

liigijuhtidele. Tantsijate tulemused selguvad samuti 

mai algul. Pöidlad pihku! 

Karin Simso 

rahvatantsurühma juhendaja 



Leht 6  

Sakse keele päev 

20. aprillil kogunesid kuus õpilast 6. ja 7. klassidest        

Mesikäpa Halli ees bussi, et sõita Kauksi Põhikooli, kus    

toimus Põlva maakonna koolide saksa keele päev. 

Lisaks võõrustajatele olid üritusest osa saama tulnud Põlva 

Kooli, Ruusa Põhikooli ja Räpina Ühisgümnaasiumi õpilased. 

Avasõnad lausus Kauksi Põhikooli direktor. Esmalt esinesid 

kõik koolid ühe kodus ette valmistatud numbriga, millele 

järgnes tutvumismäng. Mängule järgnes söögipaus ja siis 

läksime Kahooti mängima, mille abil kontrolliti teadmisi   

Saksamaa kohta. 

Kauksi kooli seinale jäid rippuma plakatid, kus kirjas      

“Hea saksa keele tunni retsept” õpilaste arvates, mis valmis 

rühmatööna. 

Viimasena õppisime saksa keelt mesilastega, kus tuli kasuks 

programmeerimisoskus. 
 

Indrek: “Mina arvan, et see päev oli tore ja seltskondlik, kus 

sai palju huvitavat teha ning uut ja põnevat teada. Mulle 

meeldis kõige rohkem töötuba mesilastega ja viktoriin 

Kahoot. Samuti sai ettekandega oma hääldust proovile   

panna ning plakati tegemisel sai testida sõnavaraoskust.” 
 

Elias Lauri: “Mulle meeldis, et me saime Kahootiga oma 

teadmisi Saksamaa kohta testida. Saime programmeeri-

mist harjutada ja tutvuda uute inimestega. Sain nii uusi 

teadmisi kui sõpru!” 

Päeva aitavad meenutada kaasa saadud tunnistus ja   

meened. Aitäh, Salme, Sandra, Kaialiisa, Caroly, Indrek ja 

Elias Lauri. Innukat saksa keele õppimist! 

Tiina Villako 

saksa keele õpetaja 

Jutuvestja konkurss 

1.– 9. klasside jutuvestja konkurss 

toimus 21. aprillil, teemaks oli sellel 

aastal KANGE NAINE. Konkursi 28   

jutuvestjat esinesid väga julgelt oma 

vahvate juttudega.  

Lugude jutustajad olid: Ronja Pastak, 

Lovisa-Maria Koit, Eliise Leppik, Tristan 

Leppik, Anti Tohva, Raimond Änilane, 

Kristiin Piirsalu, Alari Põvvat, Helle-Mai 

Ojamaa, Devon Kuur, Cristelle       

Mangelsoo, Kadi-Liis Juhkam, Martin 

Belov, Aveelia Kommer, Martti Pavlov, 

Isadora Janett Turba, Egon Jakko Sing, 

Krislin Jaagund, Kerttu Kattai, Madis 

Veski, Kristjan Kaine, Marcus Adamson, 

Eleen Põvvat, Jürgen Koosapoeg, Sireli 

Salum, Emily Vinne, Eliise Haabmaa, 

Sandra-Liis Peterson. 

 

Põlvamaa Jutuvestjate konkursil 28. aprillil esindavad Põlva Kooli 
järgmised õpilased: 

Kristiin Piirsalu – juhendaja Katrin Veskioja 

Marcus Adamson – juhendaja MarelyKasemets  

Jürgen Koosapoeg – juhendaja Maarika Asi-Lang. 

Täname kõiki lugude jutustajaid ja nende juhendajaid! 

     Diana Pehk, huvijuht 



Leht 7 

Vastseliina piiskopilinnus viib meid keskaega 

Aprillikuus toimus ajalooringi 

aktiivsemate õpilaste osalu-

sel õppesõit Vastseliina, et 

külastada sealset keskaegset 

piiskopilinnust. Tehti ring-

käik linnuses, käidi külastus-

keskuses asuvas muuseumis 

ja kõrvalasuvas kabelis. 

Vastseliina linnuse ehitamist 

alustati 675 aastat tagasi 

25. märtsil 1342. aastal  

Vana-Liivimaa ja Pihkvamaa piirile Tartu    

piiskopi maadele. See piir oli ühtlasi ka lääne-

kiriku poliitiliseks eesliiniks, rajajooneks    

Rooma ja Konstantinoopoli kirikute vahel.   

Linnuse rajamise initsiaatoriks oli Liivimaa 

ordumeister Dreileben, kelle suhted Pihkvaga 

olid selleks ajaks teravaks läinud. Pealegi oli 

pihkvalastel piiri lähedusse valminud vägev 

Irboska kivilinnus. Kivilinnuse asupaigaks  

valiti Riiat ja Pihkvat ühendav sõja- ja kauba-

teede sõlmpunkt looduslikult hästi kaitstud Piusa ja 

Meeksi jõe vahelisel neemikul. Vastseliina kaudu suhtles 

kogu Lõuna-Liivimaa Pihkva ja sealt edasi teiste vene 

aladega. Linnust hakati nimetama „Jumalaema           

linnuseks“ ning ajapikku uueks linnuseks – Vastseliinaks 

(Nienhuse, Novõi gorodok, Novum Castrum). 

Vastseliina linnuse kabeli siseõue poolsele seinale oli  

kahe raudnaelaga kinnitatud altaririst. Kord toimus selles 

kabelis väidetavalt suur ime. 1353. aasta sügisööl nähti 

kahte valges rüüs inimkuju risti seinalt altarile ümber 

asetamas. Selle juhtumi tõesust kinnitas mitu inimest, 

ühe kirjelduse järgi kostnud kabelist aeg-ajalt ka       

kütkestavat meloodiat ning riivistatud ukse taga säranud 

imeline valgus. Ime krooniks oli seina külge kinnitatud 

altariristi sattumine vabalt seisva altari kividele ilma, et 

miski oleks seda toetanud. Tol ööl sai Vastseliina linnus 

endale reliikvia, mida linnuse meeskond hoolikalt valvas. 

Püha risti kabeli külastus andis 1 aasta ja 40 päevase 

indulgentsi ehk ajaliku patukaristuse amnestia, mille  

esmakordselt kinnitas paavst Innocentius VI 1354. a.   

Nii sai Vastseliina kabelist üks olulisemaid palverännaku 

kohti Põhja-Euroopas. Valge risti juures olevat abi     

saanud ka pimedad ja kurdid. 

1558. aastal Liivi sõja alguses osutus linnus krooniku 

väitel jõuetuks 80 000 Ivan Julma sõdalase ees. Päästes 

linnuse suurematest purustustest alistus garnison      

venelastele. 1582. aastal hõivasid linnuse Jam Zapolski 

rahulepingu tulemusena poolakad. 1625. aastal hakkas 

linnus Poola–Rootsi sõja tulemusena kuuluma Rootsi   

kuningriigi koosseisu. Linnuse lõplikeks hävitajateks said 

Põhjasõja (1700–1721) alguses Peeter Esimese väejuhi 

Šeremetjevi sõdurid. Napilt mõned aastad varem, veel 

Põhjasõja eel, oli linnuses külalisena viibinud Peeter   

Esimene, kes aga vastuvõtuga sugugi rahule polnud  

jäänud ja ilmselt seetõttu otsustas linnuse purustada. 

 

Vanim ehitus linnuses on peatorn. Selle kuni 

4,5 m paksuste seintega tornist on säilinud 

kuni paari meetri kõrgused maakividest müüri-

katked. Kolmel võlvitud lagedega korrusel  

asusid kelder, kabel ja relvaruum ning nende 

peal kolm kaitsekorrust. Tänaseni on          

suhteliselt hästi säilinud hobuserauakujuline 

suurtükitorn, mille välisküljel on märgatav   

Valge Rist i  kujut is ,        

i n sp i ree r i tud  pühas t      

imeristist, mis pidi abi    

osutama linnuse kaitsmisel. 

Linnuse ehitamisel pole 

kokku hoitud aega ega  

vahendeid saavutamaks 

harmooniliselt kaunist    

tulemust. Pilku paeluvad eri 

värvi kivid, petikud ja   

niššid, mis siinses regioonis 

on täiesti ainulaadsed ühe 

kaitseehitise juures. Linnus 

saavutas oma väljanägemise 16. sajandi alguseks. 

Sellest ajast pärinevad ka alles jäänud kirdetorn, 

kuhu on tänasel päeval rajatud vaateplatvorm ning 

osaliselt säilinud põhjatorn, kagutorn ning           

lõunamüür. 16. sajandil ehitatud hobuserauakujuline 

suurtükitorn linnuse kirdenurgas on tänaseni       

kaunistatud valge risti kujutisega. 

Linnuse kõrvale on plaanis rajada palverändurite 

maja. Mullatööde käigus tuli hiljuti nähtavale kuue 

inimese skeletid, mis viidi uurimisele ja tuvastati neil 

selged vägivalla tunnused. See annab tunnistust 

jõhkrate hukkamisviiside kasutamisele varauusaja 

sõdades. 

Külastuskeskuses asuv muuseum tutvustab nii     

linnust ja keskaega laiemalt kui ka kohalikku       

hilisemat ajalugu. Näha saab keskaegset relvastust, 

piinamisriistu ja tutvuda tolle ajastu eluga. 

Ekspositsioon pakub põnevat ajaloo avastamist   

kõigile. 

Mait Kuusik 

ajalooõpetaja 

Erik Plakso ja Greg-Mattias Murumets piiskopilinnuse 

suurtükitornis  

Vaated piiskopilinnusele 
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Õpilaste ja õpetajate lustakas mõõduvõtmine 

21. aprillil toimus Põlva Avatud Noortekeskuses õpilaste ja 

õpetajate vaheline lahing! Võisteldi lauamängus, piljardis, 

Just Dance’s, munavalge kloppimises ja lauatennises. 

Õpetajate eest asusid tulle Karl Tammiste, Ave Kõlli,   

Hele Peegel, Sille Malvik ja Annika Muuga. Õpilaste        

au kaitsesid Kristin Pintson, Patric Kurvits, Ranar Pügi, 

Hanna-Renata Kottise ja Markus Villako. Seekordses  

mängus tegid õpetajad õpilastele sõbralikult ära! Õpilased 

said küll alavõidu lauatennises, kuid kõik muud alad    

lõppesid õpetajate võitudega. Auhinnaks osalejatele oli 

kodus võistluse jätkamine, sest iga osaleja sai pätsi leiba, 

vorsti ja kurki - saatsime nad võileibu meisterdama.    

Olen kindel, et sellega said kõik hakkama! Õpilasesindus 

tänab õpetajaid ja õpilasi, kes olid nõus võistkonda tulema 

ning rõõmsalt mängus osalema, oli väga tore! 

Õpilasesinduse nimel ÕE president Kristin Pintson 

Õpilasesindus innustas kooliperet südamekuul rohkem 

liikuma. 17. - 23. aprill oli õpilasesinduse poolt     

kuulutatud sammuvõistluse nädalaks. Rõõm on peale 

üritust tõdeda, et osalejaid oli palju ning esindatud 

olid ka õpetajate ja koolitöötajate au. Õpilaste      

tulemustest on näha, et rohkem liigutakse just     

koolipäevadel ning nädalavahetusel puhatakse.     

Koolitöötajad ja õpetajad aga liikusid stabiilselt terve 

nädala. Tublimad kogusid nädala jooksul üle 140 000 

sammu! Tõeline saavutus! Sammuvõistlusnädala   

raamesse jäi ka Põlva südamekõnd, kus kõik hoolsasti 

samme kogusid - nii õpetajad kui ka õpilased. On tore 

kuulda, et osalejatelt tuli positiivset tagasisidet:   

sammuvõistlust hinnati kõige rohkem kooliperet 

ühendavaks ürituseks, mis sellel õppeaastal olnud! 

Kõige tublimad sammujad võtab õpilasesindus       

endaga kaasa tõukerattamatkale ning nad saavad 

autasustatud ka õppeaasta lõpuaktusel! 

Põlvas jätkuvad kõnnikolmapäevakud, õpilasesindus 

soovitab kõigil ka ilma võistluseta samme edasi    

koguda. Õpilasesinduse liikmed osalevad, osale Sina 

ka! 

Kohtumiseni kõnnikolmapäevakutel! 
Õpilasesinduse nimel ÕE president Kristin Pintson 

Sammuvõistlus - kokku 2 miljonit sammu! 
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Päev Tallinna muuseumides 

Hiljuti käis meie loodusklass õppekäigul       

Tallinna muuseumides. Kõigepealt suundusime 

vanalinnas asuvasse Eesti Loodusmuuseumi, 

kus asusime tutvuma näitusega „Müstiline    

ürgmeri“. Alguses istusime maha ja kuulasime 

giid Tiiu Liimetsa huvitavat juttu. Näitusel    

tegime ajarännaku Eesti ala merepõhja        

poole miljardi aasta tagustest aegadest kuni 

tänapäevani, see tähendab, et alustasime kõige 

vanemast ajast kui elusolendid olid lihtsad ja 

vähe arenenud. Tutvusime Eesti alade          

liikumisega, siin elanud taimede ja loomadega 

ning ka aegade jooksul toimunud kliima-

muutustega. Saime teada näiteks seda, et 600 

miljonit aastat tagasi paiknes meie Eestimaa 

hoopis lõunapoolkeral. Näitusel olid huvitavad 

videod ja muistsete loomade elusuurused    

mudelid. Näitus oli väljanägemise poolest väga 

ilus ja huvitav. Giid küsis meilt ka küsimusi, algul me 

ei  julgenud vastata, kuid hiljem julgesime ja giid 

isegi üllatus meie teadmistest.  

Nagu hiljem selgus, meeldis paljudele klassi-

kaaslastele kõige rohkem just müstilise ürgmere   

näitus, sest see teema oli kõige huvipakkuvam ning 

näitus ise kõige huvitavamalt koostatud. 

Edasi läksime Läänemere ruumi. Seal saime ise ringi 

käia, uudistada ja uurida ning giidilt küsimusi küsida. 

Läänemere kohta anti meile töölehed, mille me    

paaristööna ära täitsime ja õpetajalt hiljem ka hinded 

saime. Loodusmuuseumis oli mitmeid huvitavaid   

saale, kus olid väljapanekud erinevate Eesti          

koosluste kohta. Sai uudistada ja uusi asju avastada. 

Muuseumitunni lõpus saime vaba aega, et vaadata 

seda, mis enim huvi pakub.  

Vanalinnas asus ka Eesti Tervishoiumuuseum, kuhu 

suundusime pärast lühikest lõunapausi. Tervishoiu-

muuseumis vaatasime püsinäitust „Avameelselt Sinu  

kehast“. Seda tutvustas meile väga tore giid Jegor, kes 

rääkis lihtsate sõnadega, aga huvitavalt. Saime palju 

teadmisi oma keha ja tervise kohta. Siin muuseumis   

saime asju ise kätega katsuda ja järgi proovida.         

Kõige ülemisel korrusel oli näitus „Loomulik surm“, kus 

hakkasime mõistma, et surm on loomulik elu osa.      

Soovitame vaadata muuseumi virtuaaltuuri ja seejärel ka 

ise kohale minna.  
 

Arabella, Heleen, Indra Liz, Marion ja Marten 

8.b klassi õpilased 

6. aprillil käis Põlva Kooli õpilas-

esinduse esindus kohtumas Põlva 

maavanem Igor Taroga. Kohtumisel 

osalesid Kris-Ly Kannik, Sandra    

Pavlov ja Kristin Pintson, lisaks ka 

maakonna teiste koolide esindajad. 

Äärmiselt huvitava kahetunnise    

vestlusringi teemadeks olid haldus-

reform ja sügisesed valimised.     

Maavanem soovitas noortel piisava 

vanuse korral kindlasti valima minna, 

seda soovitame ka meie! 

 

Kristin Pintson 

ÕE president  

Õpilasesinduse kohtumine maavanemaga 

http://www.tervishoiumuuseum.ee/et/com-virtuemart-menu-configuration/naitused/virtuaaltuur
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NUTIVABA ala II ja III on avatud! Ja neid on veel... 

Põlva Kooli Kesk 25 õppehoones on tänaseks nutivabasid alasid juurde tekkinud. Kõigepealt ülesanne kõigile – tule 

ja leia need üles! Ning siis kasuta sihtotstarbeliselt, see tähendab naudi lauamängude mängimist või keksu hüppa-

mist koos sõpradega. Saab ka trips-traps-trulli mängida. Saab ka teineteisega vestelda. Peaasi on, et oled kasvõi 

hetkeks NUTIVABA! 

Rõõmsat kasutamist ja kasulikku nutivaba aega soovivad  

          Õpilasesindus ja  

     ja ÕE kutsuvad heegeldama 

Alates 2. maist hakkame võistlema, kes heegeldab pikema keti.  

Võistlevad järgmised võistkonnad:  

1) TOREkad 

2) Õpilasesinduse liikmed 

3) Vabatahtlikud 

4) Õpetajad 

Vali endale sobiv võistkond ja tule heegeldama! 

Võistleme-heegeldame ruumis B-35 alates 2. maist ja lõpeta-

me 8. mail. Heegeldada saab vahetundide ajal ja kõik vajalikud 

töövahendid on olemas. Täpsemad juhised saab kohapeal! 

Tublimad saavad kiidetud ja valmisheegeldatud lõngaketid    

leiavad kasutust meie järgmises heategevusprojektis. 

 Heegeldamiseni! 


