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 7.-9. klasside geograafiaolümpiaadi koolivoorus edukalt osalenud õpilasi: 

19.01.2021 toimus geograafiaolümpiaadi koolivoor 7.-9. klassidele. Kokku osales 40 õpilast. Arvestust peeti eraldi 

klasside kaupa.  

 

 

 

 

Õnnitlused võitjatele! Aitäh õpetajad Katrin Savi ja Annika Viikmaa! 

18.01.2021 toimus vene keele olümpiaadi koolivoor 7. klassidele. Osales 14 õpilast. Oümpiaadi parimad olid: 

I koht Eliisa Villako (7.a) 

II koht Sten-Marten Sõrmus (7.a) 

III-IV koht Agathe Ojasaar (7.a)  

III-IV koht Elise Marie Int (7.a)  

Palju õnne võitjatele! Aitäh vene keele õpetajad Anne-Liis Tamm, Riina Sarapuu, Lidia Jaaska ja Laine Kippari! 

 7. klasside vene keele olümpiaadi koolivoorus edukalt osalenud õpilasi: 

Direktor kiidab! 

 5.-9. klasside matemaatikaolümpiaadi koolivoorus edukalt osalenud õpilasi: 

20.01.2021 toimus matemaatikaolümpiaadi koolivoor 5.-9. klassidele. Kokku osales 45 õpilast. Arvestust peeti   

eraldi klasside kaupa.  

 

 

 

Palju õnne!  

Aitäh õpetajad Ene Rattur-Kübar, Deivi Pundonen, Tiiu Miina, Inga Varusk, Kristi Kurg, Age Priimus, Annika Muuga! 

 9. klasside inglise keele olümpiaadi koolivoorus edukalt osalenud õpilasi: 

21.01.2021 toimus inglise keele olümpiaadi koolivoor 9. klassidele. Osales 18 õpilast. Parimad tulemused: 

I-II koht Lilian Hindrikson (9.a) 

I-II koht Kaur Kenk (9.a) 

III koht Revo Holts (9.b) 

Palju õnne! Aitäh õpetajad Kaire Hakk, Rael Anijalg, Ülle Sarapik, Eve Jaansoo ja Siiri Joosep! 

7. klasside arvestuses: 

I koht Helen Pundi (7.a) 

II koht Anette Vaino (7.b) 

III koht Agathe Ojasaar (7.a)  

8. klasside arvestuses: 

I koht August Jakobson (8.a)  

II koht Henri Suur (8.a)  

III koht Mihkel Linnus (8.b)  

9. klasside arvestuses: 

I koht Kaur Kenk (9.a) 

II koht Marten Hinn (9.a)  

III koht Karoliina Kets (9.a)  

5. klasside arvestuses: 

I-II koht Berit Vasser (5.d) 

I-II koht Tim-Samuel Hõbemägi (5.a)

III koht Samuel Linnus (5.c) 

6. klasside arvestuses: 

I koht Marit Lõbu (6.d) 

II-III koht Hannes Hallap (6.b) 

II-III koht Tristan Leppik (6.b) 

7. klasside arvestuses: 

I koht Eliisa Villako (7.a) 

II-III koht Elise Marie Int (7.a)  

II-III koht Seleri Haidak (7.a) 

8. klasside arvestuses: 

I koht August Jakobson (8.a) 

II koht Mihkel Linnus (8.b) 

III koht Ardi Hindrikson (8.a) 

9. klasside arvestuses: 

I koht Anette Maria Soekarusk (9.a)  

II-III koht Lilian Hindrikson (9.a) 

II-III koht Kaur Kenk (9.a)  

 6. klasside ühiskonnaõpetuse olümpiaadi koolivoorus edukalt osalenud õpilasi: 

28.01.2021 toimus ühiskonnaõpetuse olümpiaadi koolivoor 6. klassidele. Olümpiaadil osales seitse õpilast.  

Parimad tulemused: 

I koht Johanna Oras (6.c) 
II-III koht Hanna Triin Soekarusk (6.d)  

II-III koht Tristan Leppik (6.b) 

Palju õnne! 

Suur tänu õpetaja Mait Kuusik! 

http://www.polvakool.ee
http://www.facebook.com/polvakool


Leht 2  

 Eesti Loodus fotovõistlusel edukalt osalenud õpilast: 

Ajakirja Eesti Loodus fotovõistlus on Eesti üks suuremaid     

loodusfotode konkursse, mis tänavu toimus 21. korda. Sel   

aastal osales Eesti Looduse fotovõistlusel rekordiliselt palju 

fotosid: üle 2100 pildi 353 autorilt, kellest 48 osales noorte 

arvestuses. 

Fotovõistluse pidulik lõpetamine toimus 02. detsembril Tartus 

Dorpati konverentsikeskuses, kuhu oli kutsutud Põlva Kooli   

8.b klassi õpilane Eliise Pesor, kes saavutas noorte kategoorias 

peaauhinnalise koha „Parim samblafoto“. 

 

Palju õnne võitjale! 

Suur tänu fotoringi juhendaja õpetaja Karl Tammiste! 

 UNESCO Läänemere Projekti veebiviktoriinil edukalt osalenud õpilast: 

15.10-15.12.2020 oli avatud UNESCO Läänemere Projekti  veebiviktoriin. Kokku nuputas viktoriinil 3748 õpilast 
kaheksast Läänemere-äärsest riigist. Kõige rohkem osalejaid oli Eesti koolidest – 2811. Rekord püstitati ka        
osalevate koolide arvu poolest – kokku osales 83 kooli üle Eesti. Viktoriin viidi läbi kolmes kooliastmes (4.-6. kl., 
7.-9.kl., 10.-12.kl.). 

Põlva Koolist osales 12 õpilast, kellest parima tulemuse sai 8.a klassi õpilane Kirke Karolin Tark. 

 

Kiitus kooli parimale osalejale ja suur tänu õpetaja Urve Lehestik! 

 noorte pianistide konkursil “EESTI KÕLA IX” edukalt esinenud õpilast: 

Eesti pianistliku kultuuri järelkasvu igakülgse arengu toetuseks ja 

eesti klaverimuusika väärtustamiseks korraldas Tallinna Muusika-

keskkool 26.–29.11.2020 vabariikliku noorte pianistide konkursi 

„Eesti kõla IX“. 

Konkursile olid oodatud klaveriõpilased kõikjalt Eestist vanuses kuni 

19 a. Konkurss toimus ühes voorus, kuues vanuserühmas ja kahes 

kategoorias. Repertuaari sisulise dominandi moodustas eesti        

heliloojate klaverimuusika. Selle kõrval väärtustas konkursi kava 

klassikalise stiili suurvormi ja Beethoveni loomingut. 

Konkurssi hindas rahvusvaheline žürii: Toomas Vana (Eesti, Saksa-

maa), Kari Tikkala (Soome), Rudolfs Vanks (Läti). 

Sellel konkursil osales Põlva Kooli 9.a klassi õpilane Lilian Hindrikson, kes saavutas viienda vanuserühma              

A kategoorias I koha ja eripreemia klassikalise suurvormi esituse eest (õpetaja Kadri Leivategija,        

H. Elleri nimeline Tartu Muusikakool). 

Kuna seekordne konkurss toimus kroonviiruse sunnitult veebis, siis on Liliani konkursiesitust võimalik ka           

kuulata-vaadata siit.  

Palju õnne ja edu edaspidiseks! Meeldivaid elamusi muusikas!  

 loodusteaduste olümpiaadi piirkonnavoorus edukalt osalenud õpilasi:  

28.11.2020 toimus veebipõhine loodusteaduste olümpiaadi piirkonnavoor. Tänaseks on selgunud lõplikud tulemu-
sed. Põlvamaalt osales 27 õpilast neljast koolist: Põlva Koolist, Räpina Ühisgümnaasiumist, Tilsi Põhikoolist ja 
Vastse-Kuuste Koolist. 

Meie koolist osales 14 tublit õpilast. Põlvamaa parimad õpivad meie koolis. 

 

I koht August Jakobson (8.a) (esindab Põlvamaad loodusteaduste olümpiaadi lõppvoorus Tartu Üli-
kooli Chemicumis 17.-18. aprillil 2021) 

II koht Mihkel Linnus (8.b) 

Palju õnne! 

Aitäh õpetajad Urve Lehestik, Bianka Pihla, Katrin Savi, Greta Pentsa, Annika Viikmaa, Karl Tammiste ja Jaak 
Kepp! 

https://www.youtube.com/watch?v=vGLOGS8YAjY&fbclid=IwAR2dHXCsbGXZ4-QrFWQiVZeLXUyW9cL3smVi-WzKuILcN16aGsZ9tYvDreo


Leht 3  

Septembris kuulutati maakonnas välja Heli Raidla nimeline mänguasja-

konkurss. Juba kümnendat korda lasid Põlva maakonna õpilased näppudel 

käia ja meisterdasid valmis erinevates tehnikates mänguasju, seekord    

teemal ÖÖKULL. Töid sai esitada ajavahemikus 23.–27.11.2020. 

Laekus 85 vahvat öökulli kuuest Põlvamaa koolist. Töid hinnati kolmes   

vanuseastmes. Põlva Koolist esitas oma töö 31 õpilast. Seekordne          

traditsiooniline tänuüritus tööde autoritele, mis pidi toimuma Saverna     

Põhikoolis, jäeti viiruse ohu tõttu ära. Auhinnad toimetati koolidele         

kohapeale. 

Konkursilt toodi ära viis auhinnalist kohta. Põlva Kooli parimad ÖÖKULLI autorid olid: 

Palju õnne võitjatele, kiitus kõikidele osalejatele ja suured tänud õpetajatele Merje Ootsing ja Tiina Saago! 

 Heli Raidla nimelisel mänguasjakonkursil „ÖÖKULL“ edukalt osalenud õpilasi: 

28.11.2020 toimus Värska kultuurimajas VII õpilasfirmade laat. Tänavuse aasta laada märksõnaks oli kindlasti 

“MASKID“. Lisaks tuli pidada kinni 2+2 reeglist ja kõigist teistest nõuetest, mille riik kehtestanud oli. 

Kui varasemalt on laat olnud rahvusvaheline, siis sel korral väljastpoolt Eestit osalejaid ei olnud. Kokku osales 23 

kodumaist firmat.  

Laada eesmärk ei olnud võistlemine, küll aga jagati noortele ettevõtjatele laada lõppedes mitmeid preemiaid. Laa-

dal hindas õpilasfirmasid žürii. 

Põlva Koolist osales laadal kaks minifirmat:  

 MF Huuleilu - omistati praktilise toote ERIPREEMIA 

 

 

 

 

 

 

 

 MF Loodusleek - mõjus lummavalt oma imeliste metsateemaliste geelküünaldega. Laada lõpuks olid küünlad 

müüdud! 

 

       Aitäh loomingulistele, toredatele ja töökatele õpilastele ning kindlasti nende vanematele abi ja toetuse eest!  

       Palju õnne ja edu! Suur tänu firmade juhendajale õpetaja Kaia Tammele! 

 VII õpilasfirmade laadal edukalt osalenud õpilasi: 

Pilleriin Käo (7.d)  
III koht  

(vanemas vanuseastmes) 

Berit Vasser (5.d) 
II koht 

(keskmises vanuseastmes) 

Lissandra Rammo (5.a) 
II koht  

(keskmises vanuseastmes) 

Aveelia Kommer (5.d)  
III koht  

(keskmises vanuseastmes) 

Luisa Nõmmik (5.b)  
III koht  

(keskmises vanuseastmes) 

MF Huuleilu - Kadri Kamja (8.b), Lisandra Koppel (8.b) (asendas puudujaid), Gedlin Jaanus (8.b), puudusid Kaisa Ilves 

(8.b), Kristel Kanarik) (8.b). 

MF Loodusleek - Isabella Puusepp (8.d), Eleen Põvvat (8.d), Iris Vares (8.b). 



Leht 4 

Põlva Inseneride Liit tunnustas Põlva valla reaalainete 
olümpiaadide võitjaid 

22. märtsil 1989. aastal tegevust alustanud Põlva      

Inseneride Liit (PIL) oli esimene regionaalne inseneride 

ühendus Eestimaal ja on ka tänasel ajal ainuke          

regionaalne inseneride ühendus 10. detsembril        

1988. aastal asutatud Eesti Inseneride Liidu liikmes-

konnas. 

Põlva Inseneride Liidus on kokku 48 erinevatest        

valdkondadest pärit inseneri. Alates 2017. aastast on 

liidu presidendiks Mikk Mehilane, kes oli ka PIL-i        

asutamise eestvedaja ja aastatel 1989-1994 esimeseks 

presidendiks  

13. aprillil 2017 moodustas PIL ka noortekogu, mis    

tänaseks on kasvanud 8-liikmeliseks ja seda juhib        

AS Põlva Vesi juhataja Kristo Kivisaar. Ka parimate   

reaalainete tunnustamise idee pärineb noortesektsiooni 

eestvedajalt Kristo Kivisaarelt, kes leidis ka tunnustamist 

väärivate õpilaste premeerimiseks toetajad. 

Kuna insenerivaldkondade aluseks on hea reaalainete 

tundmine, siis hoogustamaks õpilaste huvi reaalainete 

põhjalikuma omandamise vastu, pidas Põlva Inseneride 

Liit vajalikuks hakata tunnustama maakonna koolides     

8.-12. klassi parimaid reaalainete tundjaid       

2019/2020. õppeaasta tulemuste põhjal. PIL leidis maa-

konna koolidest kokku 12 õpilast, keda tunnustada PIL-i 

tänukirja, väikese motiveeriva preemiaga ja PIL 

30. sünnipäevale pühendatud raamatukesega. 

 

2. detsembril toimus PIL presidendi Mikk Mehilase ja 

seda olulist sündmust jäädvustaja osalusel tänukirjade ja 

preemiate üleandmine. Tänukirjade üleandmisel pööras 

ta PIL-i president Mikk Mehilane erilist tähelepanu      

noortesektsiooni aktiivsele tegevusele ja insenerikutse 

propageerimisele Põlvamaa koolides, eesmärgiga       

motiveerida noori rohkem tähelepanu pöörama just 

reaalainete põhjalikumale omandamisele, mis on aluseks 

insenerikutse omandamisel 

 

 

Põlva Koolist said PIL-i tänukirja ja preemia 2019/20. 

õppeaastal 

 8. klassi lõpetanud Lilian Hindrikson, kes oli      

edukas füüsika, matemaatika ja keemia           

aineolümpiaadil; 

 8. klassi lõpetanud Kaur Kenk, kes oli edukas    

füüsika ja keemia aineolümpiaadil; 

 9. klassi lõpetanud Leo-Martin Pala, kes oli edukas 

füüsika, keemia ja matemaatika aineolümpiaadil; 

 9. klassi lõpetanud Maarja Pahomenko, kes oli 

edukas füüsika aineolümpiaadil. 

 

Tänukirja saanud õpilaste tulevikuvaadetest jäi      

eriliselt meelde Lilian Hindriksoni tulevikunägemus,   

lai silmaring, väga positiivne suhtumine reaalainete 

põhjalikumasse omandmisse, aga ka juba tema     

tuntus pianistina. 

Kooli direktor Koit Nooki tunnen juba ammustest    

aegadest kui väga pühendunud, laia silmaringi ja   

tulevikku suunatud tegevusega koolijuhti. Seda kõike 

sain kuulda ka õpilastele tunnustuste üleandmise   

järel. 

4. detsembril toimus Mooste kooli ja 8. detsembril 

Põlva Gümnaasiumi parimate reaalainete tundjate 

premeerimine.  

Põlva Inseneride Liit tänab ka toetajaid, kelleks on 

Inseneribüroo Telora, Keskkonnalahenduste OÜ, RTV 

Ehitus OÜ, ehitusettevõte HVK OÜ ja PIL-i asutajaliige 

Ants Veskioja. 

Jüri Varik 

volitatud mehaanikainsener 

PIL- liige 1989. aastast 



Leht 5  

Meemivõistlus 
Esimest korda toimus novembris Põlva koolis meemi-

võistlus "Koolielu katku ajal", kus 5.-9. klassi õpilastel oli 

ülesandeks teha ise temaatiline meem, kasutades mõnda 

kunstiteost. Meemide puhul on tegemist interneti-

huumoriga. Põneva sisuga töid laekus üle saja, mistõttu 

parimate väljavalimine oli väga keeruline ja otsustasin   

selle jätta õpetajatest žürii hooleks.  

Anonüümse hääletuse teel osales meemide hindamisel 

lausa 51 õpetajat. Õpilased olid väga üllatunud       

õpetajate suurest huvist! 

6. detsembril said tulemused kokku võetud. Silma 

paistis igapäevast koolielu parodeerivate tööde      

populaarsus õpetajate hulgas. 

Esimese koha saavutas Laura Nemvalts 

(9.a) tööga "Õpetajad minemas       

puhkusele", kus kasutatud maalil on 

kujutatud Napoleoni hobuse seljas, 

pälvides 17 õpetaja maksimum-

hinnangu. 

Teise ja kolmanda koha tasavägises 

võitluses jäi lõpuks vaid ühe häälega 

peale Ly Saarniit (9.b), kes sai 2. koha 

tööga "Kui sul on tööd vastamata ja 

õpetaja tuleb koridoris vastu", ühenda-

des prantsuse sürrealisti René Magritte 

maali järelevastamise ideega. 

Kolmas koht läks Anelle Kuke 

(7.b) tööle "Tunnikas", kus on 

väljendusrikkalt kujutatud   

matemaatikaõpetaja kannatusi 

koolitunnis. 

Egert Sing (7.b) sai meemiga "Vaatad 

kontrolltööd" eriauhinna klassiõpetaja 

Kristi Punalt. 

Roland Johansoni (7.c) "Kool Covid-19 

ajal" vääris minu arvates eriauhinda 

profetlikkuse ja... 

...Indrek Hiieste (7.d) meem tabava 

huumori eest. 

Õpetaja Grete Kärmas sai julge osaleja eriauhinna. 

Et huvi oli suur ja põnevaid töid väga 

palju, siis arvan, et sarnast võistlust 

võiks ka edaspidi korraldada. 

 

Yyhely Hälvin 

kunstiõpetaja  



Leht 6 

9. klasside akrüülmaalinäitus "Loojangust tõusuni" 

Novembri keskpaigast kuni jaanuari alguseni võis Põlva Kooli 

Kesk 25 õppehoones imetleda näitust, kus olid väljas 9. klas-

side õpilaste poolt sügise jooksul  valminud akrüülmaalid. 

Õpilased said ise valida meeldiva teema. Tööd peegeldasid 

hästi noorte huvisid, unistusi ja maailmapilti. Et kõige rohkem 

sooviti kujutada kauneid loodushetki, siis sellest tuli ka      

näituse pealkiri, aga tegelikult oli käsitletavate teemade ring 

märksa laiem - alates abstraktsetest kompositsioonidest kuni 

lemmikloomade ja multikategelasteni. 

Osalesid õpilased kõikidest paralleelidest (9.a, 9.b, 9.c, 9.d) 

ning maalid olid üleval B-maja 3. korruse seintel, õpetajate 

toas ja raamatukogus ning muutsid pimedat aega kindlasti 

natuke värvikamaks. Sel aastal oli see 9. klasside kunstitunni 

lemmikülesanne, sest andis võimaluse rakendada nii õpitud 

teadmisi kunstist kui ka luua midagi kaunist oma koduseinale. 

Yyhely Hälvin 

kunstiõpetaja 



Leht 7 

7. loodusklassi sügispoolaasta õppekäigud 

7.b klassi kõige esimesest õppekäigust Jääaja          

Keskusesse kirjutasime septembrikuu Infolehes. 

Meie klassi esimene laager toimus 12.-13. oktoobril  

Palupõhja looduskoolis, mis asub Alam-Pedja     

looduskaitsealal, Põlvast umbes 80 km kaugusel.  

Laagri esimeseks tegevuseks oli matk Selli-Sillaotsa 

rajal. Matka alguspunktis, Sellil, lehvitas meile must 

metsisekukk. Hingasime linnaõhu kopsudest välja ja 

matk läbi metsade ja üle soode võis alata. Saime näha 

taimi, mida kunagi varem polnud märganud ja         

kuulsime, kuidas luiged üle me peade lendasid.        

Suuretüki rannas, kuhu vanasti ulatus Võrtsjärv, on 

nüüd vaatetorn, millest meiegi saime nautida vaadet 

Laeva soole. Soo pealt korjasime kuremarju, aga Jõhvi 

saariku sammassaalis meenutasime suve, lauldes    

Valgre laulu „Mul meeles veel“. Matk oli vaheldusrikas, 

seltskond siiski stabiilselt tore. 

 

Palupõhja looduskool, meie ajutine kodu, osutus      

hubaseks majakeseks. Tüdrukud kolisid ülemisele ja 

poisid seadsid end sisse alumisele korrusele. Koolikokad 

olid meile päris palju toiduaineid kaasa pannud, millest 

me ise toidud pidime valmistama. Eelnevalt arutasime 

läbi, mida süüa teeme. Iga toidukorra jaoks valisime 

söögitegijad ja nõudepesijad. Püüdsime toimetada     

võimalikult keskkonnasõbralikult. Pärast kohanemist 

läksime ümbrust uurima. Võtsime kaasa ka               

vee-analüüsi kohvri, milles olevate kemikaalidega     

analüüsisime Emajõe ja saunatiigi vett. Emajõe vee 

kvaliteediga võis rahule jääda, aga selgus, et tiigis oli 

päris palju nitraate ja fosfaate. See on põhjendatav tiigi 

lähedal asuva karjamaaga ja võimalik, et ka saunast on 

tiiki sattunud pesemisvahendeid. 

Õhtupoole panime päästevestid selga ja läksime       

kanuude ja paatidega sõitma. Kuigi alguses oli päris 

raske sõuda, sai see meil kähku selgeks. Emajõel oli 

rahulik ja vaikne, vesi oli peegelsile, puhus õrn tuul. 

Kuulasime looduse hääli ja nautisime vaikust. Eriti    

vaikne oli vanajões. Sõitsime, kuni päike hakkas      

loojuma. Kaldale jõudnud, juhtus äpardus ja üks kanuu 

kukkus ümber. Ümberkukkumise hetkel tüdrukud ei 

tundnudki, kui külm vesi tegelikult oli. Ruttu joosti    

tuppa, kus hõõruti end kuivaks, riietuti ümber ja joodi 

sooja teed. Üldiselt oli kanuuga sõitmine väga rahustav. 

Õhtul otsustasime teha lõkke. Esimene lõke kustus 

kahjuks ära, aga teisena süüdatud lõke saatis      

meid terve õhtu. Lõkke ääres laulsime, grillisime ja 

rääkisime üksteisele, mida igaüks tänasest päevast 

endaga kaasa võttis. See oli väga elamuslik, saime 

naerda ja tutvuda lähemalt klassikaaslastega.  

Öö möödus rahulikult. Järgmisel päeval oli udune ja 

tibutas isegi natuke vihma, kuid see ei takistanud 

meie tegevusi. Meile tuli külaline – loodusemees   

Vahur Sepp. Otsustasime temaga kohtuda õues,   

looduskooli väliklassis. Mässisime end villa-

tekkidesse, tegime sooja teed ning läksime Vahur 

Seppa kuulama. Ta selgitas üsna veenvalt, miks 

peab loomi küttima. Seejärel rääkis ta lugusid      

põtradest, karudest, huntidest, ilvestest, kobrastest 

ja teistest Eestimaa imetajatest. Saime katsuda    

erinevate loomade nahku, uudistada koljusid ja     

kuulata tema poolt imiteeritud loomahääli. Vahur 

Sepa teadmised looduse kohta on hämmastavalt 

põhjalikud, sest ta on väga palju aega looduses   

olnud. 

 

Laagri lõpetuseks tegime söejoonistusi laagri-

muljetest ning looduslikest materjalidest käevõrusid. 

Seejärel toimus arvestus, kus õpetaja kontrollis meie 

teadmisi ja pidime õpitud taimed ära tundma.       

Kõige lõpuks tegime lõpuringi, kus igaüks rääkis oma 

eredaimast laagrimuljest. 

Suuretüki vahitornis  

Vahur Sepp 
Palupõhja looduskooli väliklassis  

Looduslikest materjalidest käevõrud  
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   Kokkuvõtteks: 

 Õppisin tundma oma klassikaaslasi, olema iseseis-

vam ja nautima loodust.  

 See oli üks toredamaid ja meeldejäävamaid laagreid 

mu elus.  

 Meil oli väga tore ja lõbus, seltskond oli hästi       

sõbralik, me kõik saime väga hästi läbi.  

 Ootan juba järgmist väljasõitu. 

 Sellised laagrid on just kõige paremad õppimiskohad.  

 Laager jääb pikaks ajaks meelde. Kui oleks võimalik 

veel minna, läheksin kindlasti ja soovitan igaühel 
sinna minna.  

 Laagris õppisime tundma nii loomi ja taimi kui ka 

klassikaaslasi.  

 Laager oli küll ainult kaks päeva pikk, kuid selle aja 

jooksul jõudsime teha palju. 

 

Detsembris alguses otsustasime külastada Ootsipalu 

hiiglasi ja Härma müüre. Põlvast poole tunni      

bussisõidu kaugusel asub Ootsipalu org, kus elavad   

hiiglased - maailma kõrgeim harilik mänd (46,6 m) ja 

Eesti kõrgeim (48,6 m) harilik kuusk. Arvamus, et     

Eestimaal ei ole mingeid erilisi vaatamisväärsusi, sai 

Ootsipalus ümber lükatud – need puud olid väga kõrged 

ja võimsad! Taeva poole vaadates tundusid nad       

tõepoolest hiiglaste moodi ja meie tundsime end väga 

väikestena. 

 

Edasi võtsime suuna Piusa jõe ürgoru maastiku-

kaitsealale, et uudistada Härma müüre. Viimased paar 

kilomeetrit pidime matkama jalgsi mööda jõe äärt     

kulgevat metsateed. Päike paistis, metsaalune oli vara-

talviselt vaikne, vaid jõgi vulises - on ju Piusa Eestimaa 

suurima langusega jõgi. Rännak tasus ära, sest müürid 

osutusid üle ootuste vägevateks. Härma Mäelmine 

ehk Keldri müür on Eesti kõrgeim (43 m) liivakivi-

paljand. Hämmastav, et väikese Eestimaa looduses 

on tekkinud midagi nii suurt! Mööda muinasjutulist 

rada ronisime Mäelmise müüri peale, kust avanes 

imeline vaade jõele ja lammile. Tagasi bussi poole 

minnes põikasime läbi ka Härma Alumise ehk Kõlgus-

niidu müüri juurest, see oli väiksem, aga isegi       

värvikam ja kaunimgi kui Mäelmine müür. Looduses 

matkamisest jäi hinge vaba ja rõõmus tunne. 

 

Õppekäigu viimaseks sihtkohaks oli Taarka Tarõ   

Köögikõnõ, kus lahke pererahvas pakkus meile väga 

head teed ja väga häid pannkooke. Kookide peale 

saime panna oma aia marjadest tehtud moosi või 

soolast lihakastet. Laud oli kaetud savinõudega.     

Ahi oli soe ja leso ka. Perenaine Rieka Hõrn kõneles 

meile seto kommetest ja oma vanaaegsest tarest, 

kus kõik oli kaunistatud vaipade, linikute ja pitsidega. 

Eriti uhkelt oli kaunistatud pühasenurk. Kõik oli    

huvitav, samas hubane ja kodune. Aituma! 

 

7.b klassi õpilased ja  

klassijuhataja Urve Lehestik 

Maailma kõrgeim mänd  

Eesti kõrgeim kuusk  

Härma Mäelmine müür  

Härma Mäelmise müüri peal  
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Lahe koolipäev 

2020. aasta 11. novembri geograafiatund oli Põlva 

Kooli õpilastele tavaõppest erinev, nimelt oli          

aineõpetaja asemel klassi ees tunde andmas kaks   

Tartu Ülikooli särasilmset geograafiatudengit. 

Tunde anti viiele klassile ning keskseks teemaks    

osutus linnaplaneering, selle kujundamine ning       

rahastuse leidmine. Pärast tunni esmast sissejuhatust 

jagati õpilased rühmadesse ning igale grupile jaotati 

temaatilised kaardid, mille pealkirjad varieerusid   

transpordist esteetilise linnakujunduseni. Õpilaste   

ülesandeks oli ettenähtud rahastuse piires välja       

selgitada, milliseid arendustöid oleks Põlva linnale    

vaja ning mida etteantud projektidest välja jätta.   

Pärast esitles iga grupp oma tööst kokkuvõtet, kaitses 

oma seisukohti ning jagas seda teiste gruppide        

liikmetega. 

Õpilaste jaoks oli lahe koolipäev väga hariv ning    

meeldiv kogemus, mis pani neid geograafiat teisest 

vaatevinklist vaatama ning sellest rohkem huvituma. 

Õpilastele väga meeldis nii-öelda ümberpööratud    

klassiruumi metoodika põhjal õppida, see tõi meeldiva 

vahelduse nende koolipäeva ning lõi silmad särama. 

Lilian Hindrikson 

9.a klassi õpilane 

Mini Negavati konkurss „Autodesse uppuv maakera“ 

Põlva Kooli väikeklass (3.f ja 4.f) koos klassijuhataja 

Eliis Vanaga võtsid osa Mini Negavati videokonkursil 

„Autodesse uppuv maakera.“ Ülesandeks oli kokku 

panna videoklipp, kus kajastatakse oma nägemust 

sellest, kuidas siis päästa ikkagi maakera autodesse 

uppumisest. Meeskond otsustas luua auto nimega 

Greenbox2020. Nagu nimigi ütleb (tõlkes "Roheline 

kast 2020") on valmistamisel kasutatud ainult loodus-

sõbralikku materjali ning auto näebki välja nagu kast. 

Nimetatud sõiduk on keskkonnasõbralik kasutades 

liikumiseks tuule-ja päikeseenergiat. Lisaks on autol 

kaks erinevat funktsiooni, mille abil saab sõita nii me-

rel kui ka õhus. Konkursile saadeti kokku 73 videot! 

Olenemata videode rohkusest jäi tulevikuauto idee 

„Greebox2020“ kohtunikele silma ning pälviti 

ERIAUHIND- TalTechi külastus ja teadustöötuba. Video 

on leitav ka Youtubest (Greenbox 2020, video). 

Eliis Vana 

3.f ja 4.f klassijuhataja 

Pildil töö autorid Krister Kübard, Kristel Vaino, 
Henri Heinväli, Karl-Markus Ilves, Edvard Kallari, 
Richard Orti.  
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Jõulutegevused distantsõppe ajal 

Möödunud aasta jõulud olid tavapärasest teistsugused. 

Selleks, et kogu koolipere saaks jõuludele vastu astuda 

tervelt ja rõõmsalt, ei saanud pidada traditsioonilisi 

jõululaatasid ning ära jäid ka jõulupeod. Kuna kõik 

õpilased omandasid uusi teadmisi distantsõppes,     

toimusid ka jõuluteemalised tegevused veebi teel.  

22. detsembril, viimasel päeval enne jõuluvaheaega, 

sai oma aega sisustada erinevate jõuluteemaliste    

tegevuste ja ülesannetega. Soovi korral sai osa võtta 

õpilasesinduse korraldatud stiilipäevast, mille teemaks 

oli „Varajane jõuluhommik!“. 

Ehkki jõulupidusid traditsioonilisel viisil ei toimunud,    

ei jäänud siiski ära jõuluvana tervitus. Ka jõuluvana  

on moodne mees ning saatis oma parimad tervitused 

kooliperele sel päeval just video vahendusel. Läbi    

videosilla tervitas kooliperet ka Põlva Kooli direktor 

Koit Nook. 

Kui videotervitused said vaadatud, oli õpilastel võim-

alus oma jõuludealased teadmised proovile panna jõu-

luteemalises Kahoodis. Kahoot sisaldas 20 küsimust 

ning oli õpilaste seas ülimalt populaarne. 

Kuna pikalt arvuti taga istumine on kehale väsitav, siis 

ei saanud ka sel päeval alahinnata vahetunni olulisust. 

Õpilastel oli soovi korral võimalik osa võtta aktiivsest 

vahetunnist läbi liikumisväljakutse. Õpilastele edastati 

liikumisbingo ruudustik, kust iga õpilane sai välja vali-

da endale ühe kõige meelepärasema harjutuse/ üle-

sande. 

Aktiivne vahetund oli asjakohaseks soojenduseks 

järgmiseks ülesandeks. Nimelt said õpilased osa võtta 

fotojahist. Õpilastele anti nimekiri 14 jõuluteemalisest 

esemest. Õpilaste ülesandeks oli oma elamisest leida 

15 minuti jooksul võimalikult palju loetletud esemeid, 

sättida need ühele fotole ja klõpsata neist pilt. Kõigi 

osalejate vahel loositi välja 10 magusat auhinda. 

Tänud kõigile, kes jõulueelsetest tegevustest osa võt-

sid! Hoiame pöidlad pihus, et järgmisel aastal saaksi-

me taas laatadel kaubelda ning jõulupidu nautida! 

Helen Reinhold 

huvijuht 

Laura Nemvalts – TORE tugiõpilaseeskuju 

Sel aastal tähistab Noorteühing Tugiõpilaste Oma 

Ring Eestis (TORE) oma 25. sünnipäeva, mis on    

ühtlasi rõõmsaks päevaks ka kõigile Põlva Kooli    

TORE-ringi õpilastele. Küll aga suurendab meie    

rõõmu aga imeline uudis. Meie kooli 9.a klassi       

õpilane ja TORE-ringi liige, Laura Nemvalt, võitis 

noorteühingu poolt TORE tugiõpilaseeskuju auhinna! 

Auhind anti Laurale üle TORE sünnipäeva             

otseülekandes ning huvilistel on võimalik seda järele 

vaadata MTÜ Noorteühing TORE Facebooki lehel. 

 

Palju õnne ja jätkuvat sihikindlust! 

https://www.facebook.com/TOREkad/videos/317450509708926
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„Mängult ja päriselt“ 

26. detsembril toimus Põlva Kooli Kesk 25 õppehoone 

raamatukogus Maia Punaku näidendikogumiku 

„Mängult ja päriselt“ esitlus.  

8.b klassi õpilased Mihkel Linnus ja Kadri Kamja 

kandsid ette väikese lõigu näidendist ning Maia rää-

kis, kuidas elu ja olukorrad on ajendanud teda näi-

dendeid kirjutama ja kuidas neist lõpuks kogumik 

sai.  

Näidendikogumik on tänuväärne materjal pidevas 

repertuaarivaeguses kannatavatele kooliteatritele. 

Autor on osanud valida põhikooliõpilastele sobivad 

teemad, kogumik koondab tänapäeva noori kõneta-

vaid värske sisuga näidendeid nii lugemiseks kui ka 

laval esitamiseks. Siin on muinasjuttude lootusetu 

sassimineku farss, koolikiusuteemalisi noortetükke ja 

suhtedraamasid, sekka paar loomtegelastega jõulu-

näidendit ja isegi absurdisugemetega draama. 

Keelekasutus on moodne ja humoorikas, nii et teis-

melistel on lihtne samastuda ja mõnus mängida. 

Huvilised saavad näidendikogumikuga tutvuda kooli 

raamatukogus või endale soetada kirjastus Maurus 

kodulehelt  

Palju õnne ja teravat sulge! 

Põnevad bioloogiatunnid uurimislaboris 

Põlva Kooli uurimislabor pakub häid 

võimalusi teadmiste kinnistamiseks, 

uurimuslike oskuste ja käelise     

osavuse omandamiseks. Pildid on 

tehtud 9. klassi bioloogiatunnis, kus 

uuritakse kanatiiva luid, liigeseid ja 

lihaseid ning 8. klassi bioloogia-

tunnis, kus õpilased avastavad     

turbasambla vedelikuimavuse      

põhjuseid. 
8.a klassi bioloogiatund 

9.a klassi bioloogiatund 

https://kirjastusmaurus.ee/oppematerjalid/mangult-ja-pariselt-naidendikogumik-11-16-aastastele/?fbclid=IwAR3sO-F6fP5VZF95DJ5Ob2qprle8BTn3m3PfOoWFYFp3OEq_5UKs5tbvTXA
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Õpilasesinduse info 

Peagi on käes sünnipäeva nädal, mis on              

õpilasesinduse jaoks alati olnud väga rõõmus ja töine 

aeg. Seda ikka selleks, et õpilaste jaoks oleks see 

nädal tavapärasest teistsugusem. 

Õpilasesindus tegi oma Instagrami kontol küsitluse, 

kus õpilased said edastada soovilaule, mida nad    

tahaksid kindlasti kooli sünnipäevanädalal kooli-

raadiost kuulda. Valik saadetud soovilugudest      

kõlavad Kesk 25 õppehoone kooliraadiost pikkadel 

vahetundidel 1.-5. veebruarini. 

Õpilasesindus julgustab kogu kooliperet osalema     

ka sünnipäevale pühendatud stiilinädalal. Kooli sünni-

päevanädalal on võimalik igast õppehoonest ka    

spetsiaalselt sünnipäevanädalaks dekoreeritud foto-

seinad, mille juures on võimalik oma lahedat riietust 

jäädvustada.  

 1. veebruar – glamuurne või pidulik riietus 

 2. veebruar – sinivalge riietus 

 3. veebruar – laheda soki kolmapäev 

 4. veebruar – värvikirev neljapäev 

 5. veebruar – mugav reede 

Oma vinged pildid võite saata aadressile:  

opilasesindus@polvakool.ee   


