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 füüsikaolümpiaadi koolivoorus edukalt osalenud õpilasi: 

09.01.2020 toimus füüsikaolümpiaadi koolivoor 8.-9. klassidele. Osales 16 õpilast. Arvestust peeti 8. ja              

9. klassidele eraldi. 

8. klasside arvestuses:    9. klasside arvestuses: 

I koht Lilian Hindrikson (8.a)     I koht Leo-Martin Pala (9.a) 

II-III koht Kaur Kenk (8.a)     II koht Märt Lillestik (9.a) 

II-III koht Merili Nagel (8.a)     III koht Maara Parhomenko (9.a) 

Palju õnne võitjatele! Kiitus kõikidele osalejatele ja aitäh aineõpetaja Jaak Kepp! 

Direktor kiidab! 

 bioloogiaolümpiaadi koolivoorus edukalt osalenud õpilasi: 

15.01.2020 toimus bioloogiaolümpiaadi koolivoor 6.-9. klassidele. Kokku osales 54 õpilast. Arvestust peeti      

klasside kaupa. 

 9. klasside inglise keele olümpiaadi maakonnavoorus edukalt osalenud õpilast: 

17.01.2020 toimus Räpina Ühisgümnaasiumis inglise keele olümpiaadi maakonnavoor 9. klassidele. Põlva Kooli 

parimana saavutas 

 

I-II koha Sirelin Petersell (9.a) 

 

Palju õnne!  

Aitäh õpetajad Kaire Hakk, Siiri Joosep ja Rael Anijalg. 

 keemiaolümpiaadi koolivoorus edukalt osalenud õpilasi: 

14.01.2020 toimus keemiaolümpiaadi koolivoor 8.–9. klassidele. Kokku osales 15 õpilast. Arvestust peeti eraldi 

klasside kaupa.  

8. klasside arvestuses:    9. klasside arvestuses: 

I koht Kaur Kenk (8.a)    I koht Leo-Martin Pala (9.a) 

II koht Lilian Hindrikson (8.a)   II koht Karoliina Kannik (9.a)  

III koht Krete Jaagund (8.a)     III koht Caroly Viljamaa (9.a) 

Palju õnne! Kiitus kõikidele osalejatele ja aitäh õpetaja Greta Pentsa! 

6. klasside tulemused: 

I koht Anne-Mari Rauba (6.b) 

II koht Els Rahel Parhomneko (6.b)  

III koht Rebeca Hiiesalu (6.d) 

7. klasside tulemused: 

I koht Henri Suur (7.a) 

II koht Kirke Karolin Tark (7.a) 

III koht Karl-Rasmus Suvi (7.b) 

8. klasside tulemused: 

I koht Lilian Hindrikson (8.a)  

II koht Kaur Kenk (8.a) 

III koht Karoliina Kets (8.a) 

9. klasside tulemused: 

I koht Maara Parhomenko (9.a) 

II-III koht Elias Lauri Kaupmees (9.b) 

II-III koht Katarina Podekrat (9.a)  

Palju õnne võitjatele! Kiitus kõikidele osalejatele ja aitäh aineõpetajatele Urve Lehestik, Annika Viikmaa,         

Bianka Pihla ja Karl Tammiste! 

http://www.polvakool.ee
http://www.facebook.com/polvakool
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 füüsikaolümpiaadi piirkonnavoorus edukalt osalenud õpilasi: 

18.01.2020 toimus Põlva koolis füüsikaolümpiaadi piirkonnavoor. Osales 11 põhikooli ja kaks gümnaasiumi õpilast 

kokku neljast maakonna koolist.  

8. klasside arvestuses:   9. klasside arvestuses: 

I koht Lilian Hindrikson (8.a)    I koht Leo-Martin Pala (9.a) (esindab Põlvamaad füüsika-  

II-III koht Kaur Kenk (8.a)               olümpiaadi lõppvoorus Tartus 04.–05. aprillil 2020) 

II-III koht Merili Nagel (8.a)    III koht Maara Parhomenko (9.a) 

    8.-9. klasside koondarvestuses: 

    I koht Leo-Martin Pala (8.a) 

    III koht Lilian Hindrikson (8.a) 

Õnnitlused võitjatele! Kiitus kõikidele osalejatele ja aitäh õpetaja Jaak Kepp! 

 vene keele olümpiaadi koolivoorus edukalt osalenud õpilasi: 

20.01.2020 toimus vene keele olümpiaadi koolivoor 8. klassidele. Kokku osales 9 õpilast. Seekordse olümpiaadi 

parimateks osutusid: 

 I koht Richard Uibo (8.a) 

 II koht Anette Maria Soekarusk (8.a)  

 III koht Lisbeth Lepp (8.a)  

Õnnitlus võitjatele! Aitäh vene keele õpetajad Anne-Liis Tamm, Lidia Jaaska ja Laine Kippari! 

22.01.2020 toimus matemaatika olümpiaadi koolivoor 5.–9. klassidele. Kokku osales 54 õpilast. Arvestust peeti 

eraldi klasside kaupa.  

5. klasside tulemused: 

I koht Anti Tohva (5.a) 

II koht Kristiin P iirsalu (5.e) 

3.-4. koht Hannes Hallap (5.b) 

3.-4. koht Marit Lõbu (5.d) 

6. klasside tulemused: 

I koht Eliisa Villako (6.d) 

II koht Enriko Saan (6.c) 

3.-4. koht Els Rahel Parhomenko (6.b)  

3.-4. koht Karoliina Ulmand (6.c)  

7. klasside tulemused: 

I koht Kirke Karolin Tark (7.a) 

II koht Mihkel Linnus (7.b) 

III koht Anni Mari Luik (7.a)  

9. klasside tulemused: 

I koht Indrek Nemvalts (9.a)  

II koht Sirelin Petersell (9.a)  

III koht Maara Parhomenko (9.a) 

Õnnitlused võitjatele ja aitäh kõikidele osalejatele! Aitäh õpetajad Ene Rattur-Kübar, Deivi Pundonen, Tiiu Miina, 

Inga Varusk, Kristi Kurg, Age Priimus, Annika Muuga! 

8. klasside tulemused: 

I koht Anette Maria Soekarusk (8.a)  

II koht Kaur Kenk (8.a) 

III koht Lilian Hindrikson (8.a) 

 matemaatika olümpiaadi koolivoorus edukalt osalenud õpilasi: 

 keemiaolümpiaadi piirkonnavoorus edukalt osalenud õpilasi: 

25.01.2020 toimus Põlva Koolis Eesti koolinoorte 67. keemiaolümpiaadi piirkonnavoor. Olümpiaad toimus kolmes 

vanuserühmas – 8. klass, 9. klass ja gümnaasiumiaste.  

Põlva Kooli õpilaste parimad tulemused: 

8. klasside arvestuses: 

I koht Lilian Hindrikson (8.a) (kutsutud 17.04.2020 TÜ Teaduskooli poolt korraldatud huvipäevale)  

III koht Kaur Kenk (8.a) 
 

9. klasside arvestuses: 

I koht Leo-Martin Pala (9.a) 

Palju õnne võitjatele! Kiitus kõikidele osalejatele ja aitäh aineõpetaja Greta Pentsa! 
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Õpiränne Küprosele 
Kui pisut enne südaööd Larnaca lennuväljal jalad       

maapinnale sain, sattusin 25-kraadise novembrisoojuse 

embusse. Lummavat soojust jätkus kõikideks päevadeks, 

mille veetsin koolitusel „Environmental and Outdoor 

Education“. Koolitusgruppi olid kogunenud paljude       

erinevate riikide õpetajad, kes kõik huvitusid keskkonna-

teemadest. Mul on hea meel, et taas olin nõuks võtnud 

koolitusele sõita üksinda - see on parim võimalus inglise 

keele praktiseerimiseks. Koolituse jooksul oli piisavalt 

vaba aega ja võimalusi grupikaaslastega suhtlemiseks, 

Nikosia õdusad tänavakohvikud rikkalike menüüdega 

aitasid sellele tublisti kaasa. 

Viiepäevasest koolitusest kaks veetsime Küprose pealinn 

Nikosias, kolm aga saare kauni looduse rüpes – mere-

rannas, biofarmis ja Troodose mägedes. Loodus on alati 

hea õpetaja. Küprosel kui saareriigis on meri lähedal. 

Koolituse rannapäev sai veedetud saare kaguosas, Cape 

Gkreco lähistel. Seal mängitud maastikumäng õpetas 

ennekõike ainetevahelise lõimingu võimalusi.  

Talupäeva veetsime biofarmis. Põldudel tsitrused, oliivid, 

granaatõunad, viinamarjad, banaanid, põlluservadel   

viigikaktused koos tuntud ja tundmatute umbrohtudega. 

Lautades-aedikutes kõikvõimalikud suuremad ja        

väiksemad elajad. Kõik, taime- ja loomakasvatusest kuni 

turustamiseni, oli maksimaalselt ökoloogiline. Kümme 

punkti! Minu kui bioloogiaõpetaja mõte triivis taas      

tõdemuseni, et vajame ka Maarjamaal üht talu, kus   

koolilapsed võiksid tutvuda kõige tavalisemate kodu-

loomade, aiataimede ja talutöödega. Biofarmi õues-

õppeklassis keetsime seepi, meisterdasime kaneelipuust 

ehteid, jälgisime kitsepiimajuustu halumi valmistamist ja 

osalesime selle degusteerimisel.  

Ootasin kohtumist Küprose metsaga. See meenutas   

pigem meie parki. Olid männid, seedrid, plaatanid,      

tammed, eukalüptid, akaatsiad, jaanikaunapuud,      

maasikapuud ja veel paljud erinevad puud. Elurikkus 

tunduski jäävat ülemisse rindesse, ei olnud meie       

metsadele nii iseloomulikku samblavaipa ega          

alustaimestikku. Maastikumängides krõbises ja tolmas 

jalgealune ning „kunsti“ loomiseks tuli värvide ja    

materjali otsimisel olla leidlik. Mäestiku jahe õhk tõi 

meelde Eestimaa, aga lõhnad olid võõrad. 

Kultuuriprogrammi valisin kohaliku sümfooniaorkestri 

kontserdi, kus mängiti kohaliku helilooja Solon   

Michaelidesi loomingut - küproslaste hingeelu avav, 

meeliülendav, lihtsalt ilus. Muuseumidest külastasin 

kaasaegse kunsti galeriid, kus sain tunda päris mitme 

sajandi jooksul lõuenditele maalitud soojust. Küprose 

pika kultuuriloo kontekstis on paari sajandi            

jooksul valminud teosed tõepoolest kaasaegsed.     

Linnaplaani järgi otsisin üles ja kiikasin kirikutesse ja 

katedraalidesse, need jäid väiksele territooriumile 

müüridega ümbritsetud vanalinnas. Kõikjal oli võimalik 

märgata Küprose rammusat ajalugu. Viimaseks     

muljeks, mille enne lennukile tõttamist suutsin vastu 

võtta, oli lugu, mille jutustas vabadussammas. See oli 

sama lugu, mida muusika keeles jutustas Solon 

Michaelides teoses „In memoriam“. Küprose lugu. 

Olen väga tänulik õpirändel käimise võimaluse        

eest kõigile, kes projekti kirjutasid, rahastasid, mind 

abistasid, eest vedasid ja tagant tõukasid. Suur tänu! 

 

Urve Lehestik 

biloogiaõpetaja 
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Suitsu, tuld ja pauku 

Seda kõike said näha ja kuulda 1.a, 2.b, 3.a, 4.a,      

2.f - 3.f ja 9.f klassi õpilased, kes käisid 22. jaanuaril 

Mooste Kultuurimajas AHHAA Teaduskeskuse          

teadusteatri etendusel. Etenduse teemaks oli 

“Temperatuur”. 

Lastele tutvustati vedelat lämmastikku, kuiva jääd ja 

erinevaid keemilisi ühendeid. Etendusel räägiti tulest ja 

selle kustutamisest, tekitati leegiga erinevaid värvusi, 

tuletati meelde vee olekuid ja erinevaid temperatuure. 

Loomulikult käis kogu jutu juurde ka pidev katsete 

tegemine. Saalitäis lapsi elas suurte elevuskilgete- ja 

hõigetega kõigele sellele kaasa. Loomulikult ei      

unustanud esinejad pidevalt meelde tuletamast, et 

selliseid trikke kodus ei tehta. 

Etendus oli laste sõnul äge. Nii mõnigi õpilane ootab 

nüüd põnevusega keemia tunde. 

Sille Malvik 

4.a klassijuhataja 

Põlva Kooli võistkond osaleb TV 10 olümpiastarti sarjas 

juba kolmandat hooaega.  

21.01.2020 toimusid Võru- ja Põlvamaa TV 10     

olümpiastarti II etapi eelvõistlused Võru spordi-

hallis, kus Põlva Kooli esindas 15 õpilast. 

Poiste nooremas astmes (11.–12. aastased)       

saavutas Kerdo Roodes 2. koha 60m tõkkejooksus  

ajaga 10.85 ja teivashüppes jagas esikohta            

tulemusega 1.60. Mihkel Padar oli teivashüppes kolmas 

tulemusega 1.60. 

Vanematel poistel (13.–14. aastased) oli kavas    

tõkkejooks ja kaugushüpe. Mõlemal alal oli võidukas 

Johan-Markus Härmits, kes jooksis 60 m tõkkeid ajaga 

9.46 ja hüppas kaugust 5.02. Alfred Rinne saavutas    

2. koha kaugushüppes tulemusega 3.93 ja oli kolmas 

tõkkejooksus ajaga 11.96. 

Tüdrukute nooremas vanuseastmes saavutas   

Janette Kund kaugushüppes 1. koha tulemusega 4.04. 

60 m tõkkejooksus sai Triin Neeno 1.koha ajaga 11.74. 

Tüdrukute vanemas vanuseastmes saavutas   

Grete-Liis Paidre 60 m tõkkejooksus 2. koha ajaga 

12.03 ja Gertrud Jänes oli kolmas ajaga 13.19. 

25.01.2020 toimus TV 10 olümpiastarti II etapi      

vabariiklik finaalvõistlus Tallinnas Lasnamäe  

kergejõustikuhallis. 

Põlva Kooli parima koha saavutas poiste vanemas   

astmes Johan-Markus Härmits 60 m tõkkejooksus 

13. koha ajaga 9.56 ja oli kaugushüppes 26. kohal 

tulemusega 4.60. Osalejaid oli selles vanuserühmas 

63. 

Poiste nooremas vanuserühmas saavutas Kerdo 

Roodes teivashüppes tubli 23. koha tulemusega 1.81 

(kokku osales 41 võistlejat) ja 60 m tõkkejooksus oli 

samuti 23. kohal ajaga 10.85 (osales 61 võistlejat). 

Põlva Kooli võistkonda kuulusid veel Janette Kund 

(kaugushüpe 3.85, 39. koht 77 võistleja seas),         

Grete-Liis Paidre (60 m tõkkejooks 12.38, 50.koht 63 

võistleja seas), Triin Neeno (tõkkejooks 12.03, 

48. koht 67 võistleja seas), Mihkel Padar (teivashüpe 

1.60, 32. koht; 60 m tõkkejooks 11.48, 40. koht 61 

võistleja seas), Alfred Rinne (kaugushüpe 3.36; 60 m 

tõkkejooks 12.04). 

Põlva Kooli võistkond asus peale I etappi 18. kohal 

(kokku 33 koolivõistkonda) ja peale II etappi          

säilitasime oma koha. 13 parimat kooli pääsevad peale 

IV etappi finaalvõistlusele, mis sel aastal toimub    

Kuressares. Selleks tuleb III ja IV etapil korralikult 

pingutada. 

Aitäh kõigile vanematele, kes laupäevasel vara-

hommikul noorsportlased bussile saatsid! Ja tänud 

tublidele osalejatele, et esindasite Põlva Kooli         

vabariiklikul võistlusel! 

Toomas Kivend 

kehalise kasvatuse õpetaja 

TV 10 olümpiastarti 49 hooaeg 
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Matemaatika ainenädal 20.01–24.01 
Sel nädalal selgitasid 5.-9. klasside matemaatika     

õpetajad välja rühmade parimad peastarvutajad.    

Need olid: Anti Tohva, Hannes Hallap, Cristelle Juks, 

Marit Lõbu, Kristiin Piirsalu, Maribel Gondiu, Karl      

Kadak, Els Rahel Parhomenko, Agathe Ojasaar,      

Markkus Kaha, Ardi Hindrikson, Andero Haidak,       

Daniel Martin Šott, Karlis Kalk, Isabella Puusepp,    

Andris Neerot, Martin Veiko, Marten Tint, Selesty    

Punga, Oliver Lätt, Leo-Martin Pala, Mia Kristin Prozes, 

Daniel Sibul ja Kelly-Kaidleen Aasma.  

Kolmapäeval, 22.01 toimus olümpiaadi koolivoor.   

Nutikamad klasside arvestuses olid: 

5. klassides: Anti Tohva (5.a), Kristiin P iirsalu 

(5.e), Hannes Hallap (5.b) ja Marit Lõbu (5.d); 

6. klassides: Eliisa Villako (6.d), Enriko Saan 

(6.c), Karoliina Ulmand (6.c) ja Els Rahel Parhomenko 

(6.b); 

7. klassides: Kirke Karolin Tark (7.a), Mihkel    

Linnus (7.b) ja Anni Mari Luik (7.a); 

8. klassides: Anette Maria Soekarusk (8.a), Kaur 

Kenk (8.a) ja Lilian Hindrikson (8.a); 

9. klassides: Indrek Nemvalts (9.a), Sirelin     

Petersell (9.a) ja Maara Parhomenko (9.a). 

Neljapäeval voltisid õpilased järjehoidja – roti, sest 

algas ju Hiina kalendri järgi rotiaasta.  

Reedel oli võimalus nii õpilastel kui ka õpetajatel oma 

teadmised proovile panna Kahhoot viktoriinil.  

Õpetajate Kahhooti võitsid Siret Rammul ja Greete 

Kärmas.  

A maja II korruse stendilt võib veel praegugi lugeda 

naljalugusid Jukust ja matemaatikast.  

 

„Juku, mis on liiter?“ 

„Liiter, õpetaja on enam-vähem sama mis meeter,  

ainult vedeliku kujul.“ 

Matemaatika õpetajad 
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Töövarjutus Rootsi koolis – Nortetskolan’is 
Erasmus + toel osalesid viis Põlva Kooli õpetajat –   

Kaire Hakk, Kristi Kurg, Maiu Menning, Margit Paju ja 

Iive Kõima – nädal aega jaanuaris 2020 õpirändel,      

et tutvuda Nortenskolan’is Rootsi koolikorralduse        

ja kooli igapäevatööga. Õppereis kestis seitse päeva 

(19.-25.01), millest kaks kulus sõidule ning viis päeva 

oli hommikust õhtuni täis tundide külastusi, arutelusid 

õpetajate ja teiste koolitöötajatega. Üllatav oli näha, 

kui vabalt suhtlesid õpetajad ja õpilased inglise keeles. 

Kool asub Kesk-Rootsis Dalarna piirkonnas Mora      

linnas, kus asub ka Vasaloppeti suusamaratoni         

finišipaik. Koolimaja on ühekorruseline madalate     

lagede ja paljude soppidega Rootsile omaselt           

punast värvi ning valgete aknaraamidega.  

Koolis õpib 650 õpilast ja töötab 100 õpetajat. Klassis 

on 17-32 õpilast, kuid eriti nooremates klassides on 

sageli klassis ka abiõpetaja, vanemates klassides aga 

lähevad mõned õpilased teise ruumi eripedagoogi  

juurde õppima. Kuigi inimesi on majas korraga üsna 

palju, oli koolis ebatavaliselt vaikne. Koolipäev algab 

kell 8, kuid kuna tunnid on erineva pikkusega – 40-70 

minutit – on hajutatud ka vahetunnid ja nii polegi kõik 

õpilased korraga koridorides. Ka vahetunnid on erineva 

pikkusega – 10 minutist 30 minutini. Kui on vähemalt 

20-minutine vahetund, peavad (ja viibivadki) õpilased 

õues. 

Ka Rootsi lapsed armastavad vahetunnis oma telefoni-

des surfata, kuid klassi sisenedes jätavad selleks    

otstarbeks tahvli juures olevasse kasti.  

Erinevalt meie õpilastest ei ole sealsetel õpilastel suuri 

koolikotte õpikute ja töövihikutega, mida ruumist    

ruumi tassida, kuna kõik õppevahendid (õpikud-

vihikud, kirjatarbed) on klassis ja koduseid ülesandeid 

vihikutesse teha ei anta. Kodusteks ülesanneteks on 

pigem erinevate tekstide lugemine. Kaasas kantakse 

vaid iPadi, mille õpilased saavad koolilt kasutamiseks 

iga kolme aasta tagant uue: 1., 4. ja 7. klassis kogu 

kooliajaks. Ja tõesti, tundides kasutatigi iPadi         

erinevaid programme õppimiseks, aga ka õpikud ja 

vihikud ning kirjapulgad olid kasutuses.  
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Kuigi koolikorralduses, õppevahendites ja õppe-

protsessis oli üsna palju erinevat võrreldes Eesti      

kooliga, siis õpilased olid sarnased Eesti õpilastega.    

Ka Rootsis soovivad mõned õpilased kõndida jopede ja 

mütsidega, kapuutsid peas, kuid sealses kultuuri-

ruumis ei ole see probleem. Erinev oli aga see, et 

omavahel rääkisid nii õpilased kui õpetajad nii tunnis 

kui vahetunnis vaikselt.  

Kõikjal koolis oli mõeldud ka müra vähendamisele,    

sest müra väsitab. Sel põhjusel pole ka koolikella.   

Õpilased ja õpetajad räägivad nii tunnis kui omavahel 

suhteliselt vaikselt. Müra vähendamisele on mõeldud 

juba koolimaja ehitamisel. Kasutatud on müra-

summutavaid materjale nii laes, seintel kui põrandatel, 

isegi õpilaslaudade alla on paigutatud müra            

summutavad paneelid. Eks oma osa on ka kooli         

ja ühiskonna kultuuril, kus ollaksegi üksteise suhtes 

tähelepanelikud, peetakse viisakaks võimalikult vähe 

üksteist häirida. Juba algklassidest on õpilased       

harjunud omavahel vaikselt suhtlema. 

Erinevalt Eesti koolist pole 7.-9. klassidel igal klassil 

klassijuhatajat, vaid on kõigi paralleelide peale üks 

kuraator, kes tegelebki meie mõistes ainult          

klassijuhataja tööga - jälgib õpilaste kooliskäimist ja 

edasijõudmist, vahetab infot kolleegidega, suhtleb 

vanematega, viib läbi 2 korda aastas õpilaste ja     

vanematega arenguvestlusi, vajadusel suhtleb     

omavalitsusega sotsiaalküsimustes. 

9. klassi keskpaigas tuleb õpilasel valida suund,    

milles ta hakkab pärast põhikooli õppima. Suuna   

valikul aitab 9. klassi õpilasi kooli karjääriõpetaja, kes 

vestleb õpilase ja tema vanema(te)ga. Arutatakse 

läbi õpilase tugevad ja nõrgad küljed. Pärast põhikooli 

lõpetamist on õpilasel võimalik valida, kas             

jätkab akadeemilise gümnaasiumiharidusega või    

valib 15 eri õppesuuna vahel nn kutsesuunitlusega 

gümnaasiumihariduse. Ülikooli minna soovijad valivad 

akadeemilise hariduse. Ka kutsesuuna valinud       

õpilased saavad jätkata õpinguid ülikoolis, kuid sel 

juhul on vaja läbida lisakursusi. 

Muljeid on oluliselt rohkem, kui siia kirja sai. Püüame 

neist osagi jagada kolleegidele ja õpilastele kooli   

kodulehel oleva blogi ja vahetu suhtluse kaudu ning 

ehk mõnegi hea praktika ellu viia. 

Osalenute muljed pani kirja Iive Kõima 
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Teateid õpilasesinduselt 

Hea koolipere! 

Õpilasesinduse jaoks möödus jaanuarikuu koosolekuid       

pidades ning plaane sepistades, mida toredat võiks koolielu 

elavdamiseks ette võtta. 

Rõõmuga saame teatada, et ootame teisipäeviti ajavahemikul 

11.40-12.00 kõiki suuri ja väikeseid tantsusõpru aulasse, sest 

alates 4. veebruarist hakkavad toimuma tantsuvahetunnid. 

Eelnev tantsuoskus ja kogemus pole oluline. Eesmärk on   

veeta üheskoos liikuvalt ning toredalt koos aega. 

Kooli sünnipäevanädalal (03.02-07.02) on kõigil võimalik 

klõpsata endast toredaid fotosid sünnipäevanädalale         

pühendatud fotoseina juures. Ootame kõikide toredaid fotosid 

aadressile opilasesindus@polvakool.ee. 

Ja veel: rõõmuga saame teatada, et alates uuest    

nädalast läheb käima üks põnev konkurss! Nimelt on 

aeg küps, et leida meie armsale koolile päris oma laul. 

Koolilaulu konkursil võivad osaleda nii õpilased,       

õpetajad, vilistlased, lapsevanemad kui ka lihtsalt   

Põlva Kooli fännid. Konkursil osalemiseks valmista ette 

laulu sõnad ja/ või viis ja saada oma looming hiljemalt 

3. aprilliks aadressile helen.reinhold@polvakool.ee 

Põlva Kooli koolilaulu konkursil osalemise       

juhend: 

 Konkursil osalemiseks on kolm võimalust. Esitada 

võib nii: 1) laulu sõnad 2) laulu meloodia 3) nii laulu 

sõnad kui meloodia (kõige eelistatum variant) 

 Laul peab olema lauldav kõigi kooliastmete jaoks 

 Laulul peaks olema vähemalt kolm salmi ja refrään 

 Laulu refrään peaks sisaldama nime “Põlva Kool” 

 Oma tööle lisada juurde täisnimi, klass/ametikoht ja 

telefoninumber 

mailto:opilasesindus@polvakool.ee
mailto:helen.reinhold@polvakool.ee
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Õpilasesindus soovib kogu kooliperele õnne 

Põlva Kooli 4. sünnipäeva puhul! 

Loodetavasti saame oma esimesel juubelil 

kõik koos laulda meie kooli laulu! 

Ja veel: kui sa ei jälgi meid veel Instagramis 

(@polvakooloe), siis on viimane hetk seda 

teha. Instagrami vahendusel saad jooksvalt 

hoida kätt pulsil meie toimetamistel ning  

ühtlasi meid paremini tundma õppida! 


