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 ühiskonnaõpetuse olümpiaadi koolivoorus edukalt osalenud õpilasi:  

25.11.2022 toimus loodusteaduste olümpiaadi piirkonnavoor. Tänaseks on selgunud tulemused. Põlvamaalt osales 

8 õpilast (kõik Põlva Koolist). Tulemused: 

 

I koht Marit Lõbu (8.a) (esindab Põlvamaad loodusteaduste olümpiaadi lõppvoorus Tartus 22.-23. aprillil 2023) 

II koht Tristan Leppik (8.a)  

III koht Kristiin P iirsalu (8.a)  
 

Palju õnne! Aitäh õpetajad Urve Lehestik, Bianka Pihla, Katrin Savi, Greta Pentsa, Annika Viikmaa, Karl Tammiste 

ja Jaak Kepp! 

 loodusteaduste olümpiaadi piirkonnavoorus edukalt osalenud õpilasi: 

Direktor kiidab! 

12.-13.01.2023 toimus ühiskonnaõpetuse olümpiaadi koolivoor 6. ja 9. klassidele. Kokku osales 18 õpilast. 
 

 6. klasside arvestuses:     9. klasside arvestuses: 

 I koht Liisa Avikson (6.c)    I koht Seleri Haidak (9.a)  

 II koht Katriin P ikk (6.b)    II-III koht Egeli I lves (9.b) 

 III koht Manivald Jakobson (6.a)    II-III koht Anelle Kukk (9.b) 

 

Palju õnne! Suur tänu õpetaja Mait Kuusik! 

TÜ teaduskooli kaasabil toimus 16.01.2023 teaduskooli viktoriinide keskkonnas bioloogiaolümpiaadi koolivoor 6.-9. 

klassidele. Osales 74 õpilast. Arvestust peeti klasside kaupa. Tulemused: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Palju õnne! Aitäh aineõpetajad Urve Lehestik, Annika Viikmaa, Bianka Pihla ja Karl Tammiste! 

 6.-9. klasside bioloogiaolümpiaadi koolivoorus edukalt osalenud õpilasi: 

6. klasside arvestuses: 

I koht Kirke Jaakmees (6.c) 

II koht Mari-Elle Kont (6.c) 

III koht Pärtel Gross (6.b) 

7. klasside arvestuses: 

I koht Laura Lanno (7.b) 

II koht Erik Jaakmees (7.a)  

III koht Karel Kets (7.a) 

8. klasside arvestuses: 

I koht Tristan Leppik (8.a) 

II koht Johanna Oras (8.b) 

III koht Anti Tohva (8.a) 

9. klasside arvestuses: 

I koht Laura P lakso (9.b) 

II koht Helen Pundi (9.a) 

III koht Kristel Juhkason (9.b) 

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


Leht 2 

TV 10 0lümpiastarti II etapp 

25.01.2023 toimus Võru spordikeskuse kergejõustiku areenil TV 10 olümpiastarti II etapi piirkonnavõistlused.   

Põlva Koolist oli võistlemas 17 õpilast. Parimad tulemused: 

 TV 10 olümpiastarti Põlva- ja Võrumaa II etapp 

TN 60 m tõkkejooks: 

I koht Marielle Leesalu 10,77 

II koht Delisa Põld 10,98 

III koht Laura Aleksejev 11,42 

TN kaugushüpe: 

I koht Marielle Leesalu 4.40 

II koht Hanna Avikson 3.90 

TV 60 m tõkkejooks: 

I koht Carolin Käo 10,54 

TV teivashüpe:  

I koht Hiie Maarja Ööbik 2.50 

II koht Vanessa Järv 2.20 

III koht Sarah Zopp 2.00 

PN teivashüpe: 

I koht Evert Roodes 2.00 

II koht Karl Oskar Martin 1.90 

PV 60 m tõkkejooks: 

I koht Mihkel Padar 9,67 

II koht Karel Kets 10,75 

PV kaugushüpe: 

I koht Mihkel Padar 5.13 

II koht Karel Kets 4.78 

III koht Marcello Aleksejev 4.50 

28.01.2023 toimus TV 10 Olümpiastarti 52. hooaja II vabariiklik etapp Lasnamäe kergejõustikuhallis. Kokku osales 

300 noort 73 koolist. 

Põlva Kooli õpilased võistlesid väga tublilt ning suuremate koolide arvestuses on Põlva Kooli võistkond jätkuvalt 

teisel kohal Rakvere Reaalkooli järel. Suuremate koolide arvestuses osaleb 28 kooli võistkonda. 

Parima tulemuse saavutas Mihkel Padar poiste vanema vanuse 60 m tõkkejooksus, kus jooksis ta välja auhinnalise 

III koha ajaga 9,13. Kaugushüppes jäi napilt esikuuikust välja tulemusega 5.13 ja kokkuvõttes 7. koht 

55 võistleja konkurentsis. 

Marielle Leesalu saavutas tüdrukute nooremas vanuserühma kaugushüppes 4.52 7. koha, kokku osales 80       

võistlejat. 60 m tõkkejooksus sai Marielle ajaga 10,68 19. koha. 

Evert Roodes tegi tubli võistluse poiste noorema vanuse teivashüppes ja 2.20 ületamine andis talle 8. koha.        

Tõkkejooksus sai Evert ajaga 11,20 40.koha. 

Carolin Käo tüdrukute vanema vanuse 60 m tõkkejooksus ajaga 10,73 21. koht. 

Delisa Põld TN 60 m tõkkejooks 11.05 29. koht. 

Karl Oskar Martin PN teivashüpe 1.60 (28.) ja 60 m tõkkejooks 11.35 (45.) 

Hanna Avikson TN kaugushüpe 3.76 (46.) 

Marcello Aleksejev PV 60 m tõkkejooks 11,40 38.koht ja kaugushüpe 4.33 30. koht. 

II etapi kokkuvõtvat saadet näeb ETV kanalil neljapäeval, 2. veebruaril kell 16:30. 

Palju õnne ja edu järgmiseks etapiks! 

 TV 10 olümpiastarti 52. hooaja II vabariiklik etapp 

Autasustamine: Mihkel Padar ülemine rida paremal  



Leht 3 

Väljasõit Valgamaale 
Põlva Kooli emakeele ja ajaloo õpetajad korraldasid    

3. jaanuaril uue aasta alustuseks toreda motivatsiooni-

retke. Plaani koostas ajalooõpetaja Mait Kuusik, kes 

tunneb Valgamaad ja teab sealseid vaatamisväärseid 

kohti. 

Kõigepealt jõudsime Sangaste lossi juurde. Lahke   

bussijuht viis meid igal pool ukseni, kuna teed olid 

klaassiledad. Õige ka, sest muidu oleks ehk tulnud 

hoopis aega arstipunktis veeta. Sangaste muuseumi 

rahvast oli tabanud gripilaine, kaas arvatud giidi. Nii 

lubati meid igale poole iseseisvalt jalutama ja hooneid 

uurima. Väga hea mulje jättis äsja avatud ringtalli    

ehitatud avastuskeskus. Leidsime kohe, et sinna oleks 

väga hea ka õpilasi ekskursioonile viia. Seal oli       

käsitletud nii mõisnik Bergi kui tema suguvõsa        

tegevust, samuti 19. sajandi olulisemaid leiutisi.     

Mõnele eksponaadile sai käed külge panna, mõnda 

teksti oli huvitav lugeda tänu efektsele ajajoonele.   

Palju nägime huvitavat pildimaterjali.  

Seejärel lubati meid Sangaste lossi, kus esikus hiilgas 

veel jõulupuu. Jalutasime suures ajaloohõngulises   

hoones ja vaatasime igasse ruumi, mille uks just lukku 

polnud pandud. Ikka veel oli tube ja nurki, milleni   

restaureerimisjärg polnud jõudnud. Samas oli väga 

huvitavaid taastatud ruumidetaile, nagu näiteks      

seinakaunistused idamaises saalis. Hea oli omavahel 

nalja visata, et jalutame väikeses ühepereelamus, aga 

tõsi ta ju on. Kui sinna kõrvale panna muldpõrandaga 

rehetare, kus eesti talupoeg elas, siis tõesti: elame 

praegu ajal, kus päriselt hätta ei jää keegi. Meil on oma 

riik ja oma rahvas, kelle jaoks see riik loodud on. 

Teiseks hariduslikuks ettevõtmiseks oli Valga linna-

muuseumi külastamine. See oli väga kena, huvitav ja 

hoolitsetud väljapanekuga hoone. Giidi väitel üks  

väheseid Valgas säilinud juugendstiilis maju. Meile 

meenutati olulisi kirjanikke, riigitegelasi, teadlasi,   

kes on Valgamaalt pärit. Valga on olnud tähtis      

kaubateede keskpunkt, vilka äri- ja kultuurieluga linn. 

Küll oleks hea, kui osa neist aegadest tagasi tuleks. 

Päeva jätkasime Valgas kosutava lõunaga ja vaba 

vestlusega tööteemadel. Viimaseks ettevõtmiseks oli 

Veemõnula külastamine Tõrvas. Kaks tundi spaad 

möödus imeruttu. Õhtuks olime jälle kodus, rõõmsad 

ja kosunud. Kolleegidega väljaspool koolimaja aega 

veeta on alati väga tore. 

Maia Punak 

emakeele ja ajaloo aineühenduse juht 

100 tasuta suusatundi 
Eesti Suusaliit on käivitanud projekti, kus üle Eesti    

õpetatakse tasuta inimesi suusatama, pakkudes       

erinevaid päevi ja erineva tehnika õppimise võimalusi. 

Sellest võimalusest  haaras kinni 5.b klass ja käis      

19. jaanuaril suusatamist õppimas. Mammaste          

Suusa-keskusse sõitsime bussiga, kus meid ootasid 

õpetajad Karoli Villako ja Evelyn Arulepp. 

Suusatund algas mäkke üles ronimisega ning enne, kui 

tunniga algust tegema sai hakata, tuli selgeks saada 

laskumine. Kui mäest üles ja alla liikumine selgeks sai, 

alustasime uisutehnika õppimist suusastaadionil. Laste 

jaoks oli see kergem, kui eelnev tegevus mäel.  

Peale seda, kui suusad liueldes liikuma saime,         

suundusime metsarajale suusamatka läbima. Matkarada 

oli enamasti lauge ja mõnus. Oli küll üks järsem       

laskumine, kus kartlikumad õpilased võtsid suusad alt 

ja liikusid suusad süles alla, kuid rada sai kõigil läbitud. 

Värske õhk ja kunstlumi andsid meile mõnusa         

enesetunde. Algteadmised meeldetuletatud, jääme 

ootama värsket lund, et oma oskusi edasi lihvida. 

Aitäh Eesti Suusaliidule toreda algatuse eest ning    

suured tänu meie tunni õpetajatele Karolile ja Evelynile! 

 

 

5.b klass ja klassijuhataja Ulvi Musting 



Leht 4 

2.a klassi matkasellid 

2.a klass alustas liikumisaastat esimese matkaga            

18. jaanuaril. Matkaraja pikkus tuli lausa 9 km, sest      

kõnniti ümber Põlva järve, siis Lina tn 21 õppehoone juurde 

ning lõpuks tagasi koolimajja. Matka käigus vaadeldi     

loodust ja pandi end proovile erinevatel radadel. 

Marely Kasemets 

2.a klassijuhataja 

Kohtumine Rainer Rahasepaga 

4.-25. jaanuaril oli 2. klassidel võimalus minna Põlva 

Keskraamatukokku, kus toimus kohtumine kirjanik 

Rainer Rahasepaga. Rainer tutvustas lastele oma 

raamatut „Mesilane Jako“. Nimelt on Jako 9-aastane 

mesilase-poiss, kes õpib samuti 2. klassis. Lapsed 

õppisid selgeks nii mõnegi setukeelse sõna.  

Aitäh, Rainer, toredate kohtumiste eest!  

Suur tänu ka raamatukoguperele lahke vastuvõtu 

eest! 



Leht 5  

Vestlus roomajatest 

17. jaanuaril oli meil külas koos elusate sisalike ja     

madudega Toomas Pranstibel, kes rääkis roomajate elust 

ja nende kasvatamisest. Toomas on kasvatanud      

maailmas suurt populaarsust võitnud sisalikke ja       

madusid juba ligi 30 aastat. Praegu on tema hoole all 

veel erinevad ämblikud ja eksootilised linnud. Vestluse 

käigus saime teada palju huvitavaid fakte roomajatest 

elust. Elevust tekitas see, kui lubati madudele pai teha! 

Diana Pehk 

huvijuht 

Õpilasesindus mõlgutas mõtteid 

Jaanuar möödus õpilasesindusele rahulikult. Koos tehti 

uue aasta plaane ning arutleti ees ootavate ürituste üle. 

20. jaanuaril korraldas õpilasesindus ülekoolilise        

koolikotivaba päeva. Sel päeval võis kooli tulla ükskõik 

millega, peale koolikoti. Õpilased olid väga loovad - kes 

tuli kooli kelguga, nukuvankriga, suure kastruli või     

prügikastiga. 

Veebruaris ootab ees kooli 7. sünnipäev, sõbranädal ja 

Vabariigi 105. aastapäeva aktused. 

 

Põlva Kooli õpilasesindus 



Leht 6  

Tulevased sisekujundajad 

2.c klassi õpilased disainisid ja ehitasid tööõpetuse tundides matemaatikanädalaks tubasid, kööke, terrasse ja   

jalgpalliväljakuid. Tulevased sisekujundajad! 

Ruth Raudsepp 

2.c klassijuhataja 



Leht 7  

Tulevik on kosmoses! 
Jaanuaris ilmestasid kooli stende 6. klasside põnevad 

kosmosekollaažid. Inimestel jääb Maal varsti kitsaks 

ning kuhu siis mujale, kui ikka kosmosesse!            

Mõtisklesime, kuidas elu võiks siis küll välja näha.    

Esmalt maalisid õpilased taustaks kosmosevaate.    

Seejärel joonistasid ühepunktiperspektiivis ruumi     

kosmoselaevas, mille lagi on klaasist ja kleepisid selle 

taustale. Lõpuks said kõik lisada pildile ajakirjadest 

leitud tegelasi või elemente. Ühe ülesandega sai nii 

palju tehnikaid õpitud! Pilte tegid 6.a, 6.b, 6.d, 6.e 

klassid. 

Tööd tulid lõbusad ja natuke ulmelised! 

Juhendas õpetaja Yyhely Hälvin. 



Leht 8  

Vahvat jäneseaastat! 
22. jaanuaril algas idamaade kalendri järgi jäneseaasta 

ning sellest inspireerituna joonistasime kunstitundides 

meiegi. Jänes on kunstiajaloos üsna sage tegelane, 

sümboliseerides piltidel näiteks viljakust, uut algust ja 

puhtust. 

Õpilased otsustasid iga üks ise, mida jänes neile      

tähendab ja kuidas teda kujutada. Fotodel on 5.a, 5.d, 

6.a, 6.b, 6.c, 6.d, 6.e, 7b., 7.c ja 9.b klasside           

joonistused. 

Rohkem jäneseid saab näha Kesk 25 õppehoone      

fuajees. 

Juhendas õpetaja Yyhely Hälvin. 



Leht 9  


