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10.01.2017 toimus matemaatikaolümpiaadi koolivoor 4. – 9. klassidele. Osales 70 õpilast. Parimad tulemused    
klasside arvestuses: 

 4.-9. klasside matemaatika kooliolümpiaadil edukalt esinenud õpilasi: 

Direktor kiidab! 

 5.-8. klasside inimeseõpetuse kooliolümpiaadil edukalt osalenud õpilasi: 

18.01.2017 toimus arvutipõhine inimeseõpetuse olümpiaadi koolivoor 5.-8. klassidele. Osales 66 õpilast.          
Parimad klasside arvestuses:  

12.01.2017 toimus keemiaolümpiaadi koolivoor 8. – 9. klassidele. Osales 17 õpilast. Parimad klasside arvestuses: 
8.klassid      9.klassid 
I koht Anete Saar (8.b)     I koht Raino Marten Rammo (9.d) 
II koht Daniella K. Ronhovde (8.c)   II koht Laura Noormets (9.a) 
III koht Marielle Suur (8.d)    III koht Karoli Villako (9.a) 
Kiitus kõikidele osalejatele ja aitäh olümpiaadi läbiviijale õpetaja Inga Tiivojale. 

4.klassid 
I koht August Jakobson (4.b) 
II koht Helis Marleen Saare (4.a) 
III-IV koht Ardi Hindrikson (4.a) 
III-IV koht Mihkel Linnus (4.b) 
5.klassid 

I koht Anette Maria Soekarusk (5.a) 
II koht Oliver Lätt (5.e) 
III koht Lilian Hindrikson (5.d) 
6.klassid 
I koht Maara Parhomenko (6.d) 
II koht Sirelin Petersell (6.b) 
III koht Sten Saar (6.c) 

7.klassid 
I koht Annette Vijar (7.a) 
II koht Mai Kirsing (7.a) 
III koht Jan Markus Salum (7.a) 
8.klassid 
I koht Johanna Johanson (8.a) 

II koht Kristo Pille (8.a) 
III koht Kristjan Koosapoeg (8.a) 
9.klassid 
I koht Raino Marten Rammo (9.c) 
II koht Karoli Villako (9.a) 
III koht Säde Liis Nelke(9.a) 

Kiitus kõikidele osalejatele ja aitäh matemaatikaõpetajatele Annika Muuga, Marely Kasemets, Marju Lepasson,  

Katrin Valdma, Age Priimus, Inga Varusk, Kristi Puna, Ene Rattur-Kübar, Deivi Pundonen, Kristi Kurg, Tiiu Miina. 

 8.-9. klasside keemia kooliolümpiaadil edukalt esinenud õpilasi: 

5. klassid 
I koht Marten Hinn (5.c) 
II koht Maris Pikk (5.a) 
III koht Erik Plakso (5.d) 
6. klassid 
I koht Maara Parhomenko (6.d) 

II koht Caroly Viljamaa (6.a) 
III koht Eeva Peršin (6.c)  

7. klassid 
I-II koht Aadi Parhomenko (7.a) 
I-II koht Triinu Vijar (7.c) 
III koht Jan Markus Salum (7.a) 
8. klassid 
I koht Kristin Kivioja (8.a) 

II koht Danielle Kristiina Ronhovde (8.c) 
III koht Gertrud Oberg (8.c) 

Kiitus kõikidele osalejatele ja aitäh inimeseõpetuse õpetajatele Annika Viikmaa, Tiina Villako, Ruth Raudsepp,   

Marju Lepasson , Merje Ootsing ja Kristi Kahar. 

 9. klasside inglise keele olümpiaadi maakonnavoorus edukalt osalenud õpilasi: 

13.01.2017 toimus inglise keele olümpiaadi maakonnavoor 9. klassidele. Meie koolist osales 6 õpilast. 

I koha saavutas Säde Liis Nelke (9.a klass). 

Tublilt osalesid Sander Ilves, Helena Kink, Robin Põvvat, Grette Lepp, Raino Marten Rammo. 
Kiitus kõikidele osalejatele ja aitäh inglise keele õpetajatele Kaire Hakk, Eve Jaansoo ja Rael Anijalg. 

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


Leht 2 

 füüsikaolümpiaadi koolivoorus 8.-9. klassidele edukalt osalenud õpilasi: 

19.01.2017 toimus füüsikaolümpiaadi koolivoor 8.–9. klassidele. Osales 12 õpilast. 

Parimad tulemused: 

I koht Ranar Pügi 

II koht Raino Marten Rammo 

III koht Robert Birnbaum  

Kiitus kõigile osalejatele ja aitäh füüsikaõpetajale Jaak Kepp.  

 UNESCO Läänemere Projekti veebiviktoriinis edukalt osalenud õpilasi: 

Põlva Kooli õpilased osalesid väga edukalt UNESCO Läänemere Projekti veebiviktoriinis (The Baltic Sea Project–

BSP). 

Kokku oli tänavu osalejaid 429, kusjuures 340 neist Eestist, 40 Leedust, 23 Soomest, 12 Saksamaalt, 8 Lätist,        

5 Taanist ja 1 osaleja Venemaalt.  

Auhinnati maksimumpunkte (100 p) saanud õpilasi, riikide vahel jagati välja 25 auhinda ja 4 neist said Põlva Kooli 

õpilased: 

Kris-Ly Kannik (9.a klass) 

Pirja Kindsigo (8.d klass) 

Karmel Kõivutalu (8.d klass) 

Kristel Sulamägi (8.d klass) 

Super tulemuse 90 punkti kogumisega tegid Põlva Koolist ka Eliise Kohala, Getter Lepp, Helena Kink, Helina Inno,   

Kairiin Märtson, Katariina Kinnunen, Sten Naruson, Säde Liis Nelke. 

Kiitus kõigile osalenud õpilastele ja aitäh bioloogiaõpetaja Urve Lehestikule! 

Viktoriini küsimustega saavad huvilised tutvuda siin.  

 ühiskonnaõpetuse kooliolümpiaadil edukalt osalenud õpilasi: 
26. jaanuaril 2017 toimus ühiskonnaõpetuse olümpiaadi koolivoor. Olümpiaadil osales 20 õpilast. Parimad         

tulemused: 

I koht Kristin Pintson (9.c) 

II koht Raino Marten Rammo (9.c) 

III koht Jaanika Seli (9.a) 

Kiitus kõikidele osalejatele ja aitäh aineõpetaja Grete Kärmas! 

 spordivõistlusel TV 10 olümpiastarti II etapil edukalt osalenud õpilasi: 

25. jaanuaril toimus Võru Spordihoones TV 10 olümpiastarti II etapp. Põlva Kooli õpilased saavutasid häid         

tulemusi: 

Liisa Lang - I koht 60 m tõkkejooksus, II koht kõrgushüppes 

Karoline Zolgo - III koht 60 m tõkkejooksus 

Merili Nagel - I koht kõrgushüppes 

Isabella Janell Turba - III koht kaugushüppes 

Regor-Marten Tobonik - I koht kõrgushüppes 

 keemiaolümpiaadi maakonnavoorus edukalt osalenud õpilasi: 

21. jaanuaril 2017 toimunud keemiaolümpiaadi maakonnavoorus osales kokku 32 õpilast 5 koolist:18 põhikooli- ja 

14 gümnaasiumiastmes. 

Põlva Kooli õpilaste parimad tulemused klasside arvestuses: 

8. klassid      9. klassid 

I koht Anete Saar      4.koht Raino Marten Rammo 

4.koht Daniella Kristiina Ronhovde   5.-6.kohta jagasid Laura Noormets ja Kristin Pintson 

5.koht Marielle Suur 

Kiitus kõigile osalejatele ja aitäh keemiaõpetajale Inga Tiivoja. 

http://bsp.teec.ee/wp-content/uploads/2011/04/BSP-WebQuiz-2016-QA-1.pdf
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7.a klass jõululaboris 

7.a klassi väljasõit Tartu Ülikooli Chemicumi  

algas 17. jaanuaril kell 8.00 Edu parklast. 

Kohale jõudes tuli meil natuke oodata, kuni 

meid vastu võeti. Jõudes labori ukse taha jagati 

meile kitlid ja seletati põhilised ohutusnõuded. 

Seejärel lubati meil tegutseda. 

Esiteks saime meisterdada enda valmistatud 

segust säraküünlad, mis õnnestusid meil väga 

hästi. Järgmiseks hakkasime peitma klaasist 

jõuluehet. Selleks seletati meile kõigepealt, mis 

on valguse murdenurk ning siis pidime laskma 

laseri läbi erinevate vedelike, et määrata nende 

murdumisnäitaja. Kuigi vahe polnud väga suur, 

oli ikka päris huvitav näha, kuidas vedelik    

muutis laseri trajektoori. Selgus, et kõige     

parem on klaasist ehe peita õli sisse, sest selle 

murdumisnäitaja on peaaegu sama, mis klaasil. 

Viimaks põletasime ära võistluse jaoks tehtud 

pikad säraküünlad, millest kõige kauem säras 

küünal 74 sekundit. Väiksemad säraküünlad 

pakiti meile kaasa tulevase klassiõhtu jaoks. 

Seejärel käisime ja kui kõhud täis suundusime 

auditooriumisse, kus demonstreeriti meile     

erinevaid huvitavaid katseid valguse ja tulega. 

Jõululabor oli väga huvitav kogemus! 

Mihkel Liivago 

7.a klassi õpilane Säraküünalde    valmistamine 

Vedeliku murdumisnäitaja määramine laseriga  

T.O.R.E. ja õpilasesinduse liikmed     

osalesid 24. jaanuaril Põlva noorte-

keskuses toimunud sotsiaalmeedia   

teemalisel koolitusel „Sometimes lose 

always win ehk ebaõnnestumised     

internetis ja kuidas nendega edasi    

elada...“ 

Koolitajaks oli Põlva Avatud Noorte-

keskuse meediaringi juhendaja Kristina 

Masen.  

Sotsiaalmeedia teemaline koolitus 



Leht 4 

Talverõõme nautimas 

20. jaanuaril käisid 5.b, 6.ac ja 7.c klassidest õpilased 

üheskoos Otepääl Winteplace keskuses snowtuubitamas 

ja kelgutamas. Lisaks lumerõngal kihutamisele said    

õpilased kohapeal uudistada kahte lumest valmistatud 

iglut ning Ahhaa keskuse poolt välja pandud pisemat sorti 

teadusnäitust. 

Oli üks hästi rõõmus ja aktiivne pärastlõuna! 

RIKSWEB on Põlva kooliraamatukogude info- ja   
kataloogisüsteem. 

Rikswebis on võimalik sirvida raamatukogu             
e-kataloogi, kasutada erinevaid otsivõimalusi,     
vaadata statistikat, sirvida uudiskirjandust jpm. 

Täpsema juhendi andmebaasi kasutamiseks leiad 

RIKSWEBI menüüst Kasutusjuhend. 

E-kataloogi saab sisse logida: ID kaardiga või      
kasutajanime ja parooliga. 

Kasutajanimeks võib olla kas perekonnanimi,       
lugejanumber või isikukood. Esmase parooli        
saamiseks pöördu kooliraamatukogusse, seda saad 
soovi korral hiljem ise muuta. 

RIKSWEBist on võimalik vaadata: oma isikuandmeid, 
oma laenutusi ja tagastamistähtaega, varasemaid 
laenutusi, andmeid enda poolt reserveeritud        
teavikute kohta. 

RIKSWEBis saab teha järgmisi toiminguid: muuta 

parooli ja reserveerida teavikuid. 

NB! Otsinguid teavikute kohta saab andmebaasis 
teha ka ilma sisse logimata. 

 

Anne Ojaste 

Raamatukogu juhataja 

Raamatukogu „kolis“ internetti 

http://6.ac/
https://www.webriks.ee/polvakoolid/
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Teaduslahing 2017 - KÄED KÜLGE teadusvõistlus            

7.-9. klassidele 

Esmaspäeval 23. jaanuaril toimus   

Tartu Ülikooli Akadeemilises Spordi-

klubis Teaduslahing 2017 eelvoor       

4 maakonna - Tartumaa, Jõgevamaa, 

Valgamaa, Põlvamaa õpilastele. Osales 

üle 120 õpilase. 

Teaduslahing on võistlus koolinoortele, 

mis toob õpilased põnevasse loodus- ja 

täppisteaduste maailma. Igapäevaelus 

ette tulevatele probleemidele ja       

teaduslikele küsimustele pannakse 

käed külge ning leitakse läbi           

katsetamise ja  meeskonnatöö        

lahendus. Teaduslahingus võtavad 

mõõtu 7. – 9. klasside kolme-

liikmelised võistkonnad.  

Meie koolist osales kolm 3-liikmelist 

võistkonda: 

Võistkond „Linatehas“ – Mihkel Liivago 

(7.a kl), Ranar Pügi ja Raino 

Marten Rammo (9.c kl). 

Võistkond „Sipelgad“ – Kaija 

Laaneväli, Pirja Kindsigo ja   

Marielle Suur (8.d kl) 

Võistkond „Bikoko“ – Markus 

Villako (7.a kl), Karoli Villako ja 

Robert Birnbaum (9.a kl) 

Sellel päeval ei pidanud       

võistlusest osa võtnud õpilased 

kooli minema, vaid said ennast 

rahulikult võistluseks ette     

valmistada. Väljasõit Mesikäpa 

Halli parklast oli 9.45. Kohale 

jõudsime 10.30. Meiega tuli kaasa    

õpetaja Annika Viikmaa. 

Võistlus algas teaduslahingu tutvusta-

misega ning näidati ka eelmise aasta 

teaduslahingust kokkuvõtvat videot. 

Seejärel valisime omale kohad ning 

võistlus võis alata.  

Iga ülesande lahendamiseks oli 20    

minutit.  

Ülesandeid oli viis: 

 keemia katsed - tiitrimine; 

 astronoomiline ülesanne, kus pidi 

tähti ja tähtkujusid otsima; 

 toidupakendite alusel kilokalorite 

arvutamine; 

 puuklotsi tiheduse järgi puuliigi 

kindlaks tegemine; 

 tõukerattasõiduga kalorite 

kaotamise arvutusülesanne. 

Ülesandeid oli väga huvitav     

lahendada ning need olid         

hästi koostatud. Iga ülesande  

juures olid oma keerulisemad     

ja lihtsamad osad ning palju oli   

ka uurimist.  

Lisaks oli ka välja kuulutatud   

selfievõistlus, kus pidi postitama 

võimalikult laheda pildi teadus-

lahingust ning alla panema 

#teaduslahing. Ka selfievõistluse 

eest ootab põnevaimate piltide 

tegijaid auhind.  

Kui jõudsime ülesanded ära    

lahendada, ootas kõiki   

võistkondi auhind. Igaühele 

kingiti spork - multi-

funktsionaalne lusikas-nuga-

kahvel kombo, mis asendab 

matkal eraldi söögiriistade 

kaasas kandmist. Lisaks sai 

voltida tetraeedrit. Võistluse 

lõppedes kutsuti kõiki    

võistkondi eraldi- ja ühis-

pildile. Võistlus lõppes     

umbes kell 14 ning siis    

alustasime tagasisõitu. Oli 

vahvat nuputamist pakkuv 

päev. Eelvooru tulemused 

selguvad veebruari alguses. 

 

Pirja Kindsigo 

8.d klassi õpilane  

Fotod: Markus Villako 
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Stiilipäev „Ametid“ 

Endiselt jätkuvad traditsioonina igakuised stiilipäevad. 

Seetõttu oli võimalus kohata 18. jaanuaril koolis palju 

erinevaid ametimehi- ja naisi. Meie kooli oli sattunud nii 

tugidoktoreid, presidente, ärimehi kui ka sportlasi. Oli 

tõeliselt kirju koolipäev! 

Veebruaris juba uus teema! Jälgi reklaami! 

Tugidoktorid 

3.a klass 

1.d klass 

8.a klass 


