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geograafiaolümpiaadi piirkonnavoorus edukalt osalenud õpilasi:

09.12.2017 toimus Põlva Koolis geograafiaolümpiaadi piirkonnavoor. Olümpiaad viidi läbi arvutipõhiselt, kokku
osales 58 õpilast. Parimad tulemused klasside arvestuses:
7. klassid
I koht Artur Johannes P rangel
II koht M aara P arhomenko

8. klassid
I koht Aadi P arhomenko
III koht Mai Kirsing

9. klassid
I koht Katrin Kulberg

Kiitus kõikidele osalejatele ja aitäh aineõpetajatele Katrin Savi ja Kaia Tamm!



füüsikaolümpiaadi koolivoorus edukalt osalenud õpilasi:

09.01.2018 toimus füüsikaolümpiaadi koolivoor 8.–9. klassidele. Osales 16 õpilast. Tulemused klasside arvestuses:
8. klassid
I koht M arkus Villako
II koht Jan M arkus Salum
III koht Aadi P arhomenko

9. klassid
I koht Mart Kirotar
II koht Kristjan Koosapoeg
III koht Kristo P ille

Kiitus kõikidele osalejatele ja aitäh olümpiaadi läbiviijale füüsikaõpetaja Jaak Kepp.



4.-6. klasside matemaatika kooliolümpiaadil edukalt osalenud õpilasi:

10.01.2018 toimus matemaatika olümpiaadi koolivoor 4. – 6. klassidele. Kokku osales 37 õpilast. Tulemused
klasside arvestuses:
4. klassid
I koht Aron Oberg (4.a)
II-III koht Anne-Mari Rauba (4.b)
II-III koht Enriko Saan (4.c)

5. klassid
I koht August Jakobson (5.b)
II koht Henri Suur (5.a)
III koht I sabella P uusepp (5.b)

Palju õnne! Aitäh õpetajatele Ester Kalder,
Ene Rattur-Kübar, Deivi Pundonen, Age Priimus!



Kaire

Palo,

Tiina

6. klassid
I koht Kaur Kenk (6.d)
II koht Lilian Hindrikson (6.d)
III koht Anette M aria Soekarusk (6.a)
Vasser,

Maili

Kaupmees,

Inga

Varusk,

7. klasside vene keele kooliolümpiaadil edukalt osalenud õpilasi:

16.01.2018 toimus vene keele olümpiaadi koolivoor 7. klassidele. Osales 65 õpilast ja parimad tulemused olid:
1.–2. koht Eeva P eršin (7.c)
1.–2. koht Elisabeth P ehk (7.a)
1.–2. koht M arleen Vasser (7.c)
1.–2. koht Berit Hindov (7.c)
3. koht M aara P arhomenko (7.)a
Kiitus osalejatele! Aitäh vene keele õpetajad Riina Sarapuu, Lidia Jaaska ja Julia Liubchenko!



8.-9. klasside keemiaolümpiaadi koolivoorus edukalt osalenud õpilasi:

17.01.2018 toimus keemiaolümpiaadi koolivoor 8. – 9. klassidele. Osales kokku 18 õpilast. Tulemused klasside
arvestuses:
8. klassid
9. klassid
I koht Annette Vijar (8.a)
I koht Marielle Suur (9.d)
II koht Aadi P arhomenko (8.a)
II koht Danieli Ronhovde (9.c)
III koht Triinu Vijar (8.c)
III koht Anete Saar (9.b)
Palju õnne! Aitäh õpetaja Inga Tiivoja olümpiaadi eduka õnnestumise eest!

Leht 2
 füüsikaolümpiaadi piirkonnavoorus edukalt osalenud õpilast:
20. jaanuaril 2018 toimus füüsikaolümpiaadi piirkonnavoor. Osales 13 põhikooli. Põlva Kooli parim tulemus:
III koht Aadi P arhomenko (8.a)
Palju õnne ja aitäh õpetaja Jaak Kepp!

 TV 10 olümpiastarti II etapil edukalt osalenud õpilasi:
24.01.18 toimus Võrus TV 10 olümpiastarti maakondlik II etapp. Põlva Kooli õpilaste parimad tulemused:
Helen Pundi – I koht 60 m tõkkejooksus, I koht kaugushüppes;
Richard Holler – II koht 60 m tõkkejooksus, II koht teivashüppes;
Regon Marten Tobonik – III koht 60 m tõkkejooksus, III koht teivashüppes;
Joosep Podekrat – II koht 60 m tõkkejooksus, II koht kaugushüppes;
Markos Käis – III koht 60 m tõkkejooksus;
Egert Leo Pärna – III koht kaugushüppes.

 Korvpallivõistlusel „Osavaim korvpallur“ edukalt osalenud õpilasi:
Esimene võistlus uuel 2018 aastal toimus
25.
jaanuaril
Põlvas
Mesikäpa
hallis.
Sinna kogunesid maakonna koolide parimad
korvpallurid, et selgitada välja „Osavaima
Korvpalluri“ tiitlit. Võisteldi 4.- 5. klasside,
6.- 7. klasside ja 8.- 9. klasside arvestuses.
Edukaimad meie kooli korvihuvilised olid
Luiisa-Marleen Lepp (5.a klass), kes saavutas
III koha ja Markus Lina (8.a klass), kes
saavutas I koha!
Kiitus kõikidele osalejatele!
Juhendajad Ulvi Musting, Valeri Zlatin.

Luiisa-Marleen Lepp

Markus Lina

 UNESCO Läänemere projekti veebiviktoriinil edukalt osalenud õpilasi:
UNESCO Läänemere projekti veebiviktoriinil saavutasid tubli tulemuse (97 punkti 100 punktist) 9.d klassi
õpilased Kaija Laaneväli, Kristel Sulamägi ja Marielle Suur. Auhinnaks on töövarjupäev teadlase juures.
Viktoriini küsimuste ja vastustega on võimalik tutvuda Läänemere projekti kodulehel: http://bsp.teec.ee/
veebiviktoriin/
Kiitus osalejatele ja suur tänu õpetaja Urve Lehestikule!

 kooli esindamise eest AHHAA robootikapäevadel:
20.-21. jaanuaril vallutasid noored FIRST LEGO League’i robootikud AHHAA ning kõik huvilised olid oodatud kaasa
elama robotite maavõistluse! Lisaks saadi osaleda programmeerimis- ja tulevikuteemalistes töötubades ning
nautida vahvaid teadusteatri etendusi. Mõlemal päeval kogunes
AHHAAsse üle 300 noorrobootiku, kes olid võistkondlikult ehitanud
ja programmeerinud autonoomsed LEGO robotid. Võistluse eesmärk oli lahendada erinevaid ülesandeid ja koguda võimalikult
palju punkte.
Põlva Kooli esindasid seitse noort robootika-huvilist:
Helle-Mai Ojamaa (4.c)
Robin Kiudorv (4.d)
Regor-Marten Tobonik (4.d)
Küllo Hansen (5.a)
Joonas-Meelis Luste (6.a)
Karl Peetso (6.a)
Thomas Pilt (6.a)
Suur tänu osalejatele ja juhendajaMartin Raudmäele!

Foto Teaduskeskus AHHAA kodulehelt

Leht 3

Üritus roomajatest
18. jaanuaril oli kõigil algklasside õpilastel võimalus osaleda
huvitaval loengul roomajatest. Roomajaid oli tutvustamas
Toomas Pranstibel, kes on kasvatanud ligikaudu 20 aastat
mitmesuguseid,
maailmas
suurt
populaarsust
võitnud
roomajaliike (erinevaid sisalikke ja madusid).
Loengul räägiti loomade
kaasavõetud roomajaliike.

elust

looduses

ja

tutvustati

Suur tänu huvitava ja teadmisi pakkunud esinemise eest,
Toomas!
Diana Pehk
Huvijuht

Koolikontsert EESTI 100
Oskusainete nädala raames käisid meie koolis esinemas
Birgit Sarrap ja Mihkel Mattisen kavaga „Sajand eesti
muusikas koos Birgitiga“.
Esitatud repertuaar tõi kuulajani meie kauni maa
rahvapärandi jutus ja muusikas. Sajandi igast kümnendist
kõlas üks laul. Birgiti hääle võimsus oli väga
tähelepanuväärne ning koos Mihkliga suutsid nad
muusikat esitada väga imetlusväärselt balanseerides
nii klaveri kui vokaali. Tore oli kogeda ja kuulda, kuidas
õpilased saalis kaasa laulsid, sest enamus laule olid neile
nii omased.
Igati õpetlik ja hariv kontsert läbi ajaloo.
Eda Heinaste
muusikaõpetaja

Leht 4

Räätsamatk Valgesoo rabas
23. jaanuaril käisime klassiga rabas. Sinna sõitsime
autodega, juhtideks õpetaja Ester, Maribeli ema Maarit
ja Alari ema Geidi. Aitäh neile! Alari ema tundis hästi
teed ja tema järel sõitsimegi.
Kohale jõudes märkasime metsas lõket ja punast
autot. Selle juures ootas meid onu Ülo räätsadega.
Senini polnud me räätsadest midagi kuulnud.
Nüüd teame, et need on „lumekingad“, mida juba
indiaanlased Ameerikas oskasid kasutada. Vanasti tehti
räätsad pajuokstest, tänapäeval on need plastikust.
Pusisime tükk aega, et need huvitavad asjad jala külge
kinnitada. Kuigi onu Ülo hoiatas, et nendega joosta ei
saa, mõned siiski proovisid. Lumme kukkudes saime
aru, et onul oli õigus.

Siis jagas onu Ülo meile kompassid. Me juba natuke
oskasime neid kasutada. Jätsime meelde, millisesse
suunda jääb lõkkeplats ning asusimegi hanereas
raba poole teele. Männid jäid kogu aeg väiksemaks,
kuni olid enam-vähem meie pikkused. Ometi pidavat
nende vanus olema umbes sada kakskümmend aastat.
Saime teada, kuidas raba tekib ja tutvusime mitmete
rabataimedega. Selgus, et lisaks jõhvikatele, võib
rabast leida kukemarju. Marjade lume alt otsimine oli
päris vahva. Mõned leidsid nii palju marju, et said neid
teistelegi jagada.

Seejärel märkasime lumel suuri jälgi. Onu Ülo oletas,
et seal võis suur metssiga kõndida. Piltide abiga
saime teada, kes tahavad rabas elada. Ühtäkki ilmus
taevasse suur lind, kes hääletult tiirles meie läheduses.
Konnakotkas näeb hästi ning on üsna pelglik. Onu Ülo
ütles, et see hetk on imeline, kui me seda uhket lindu
näeme. Meil vedas.

Matk aga jätkus. Jõudsime keset raba seisva kollase
pildiraami juurde, kus tegime ühisfoto. Mõned varbad
ja sõrmed juba natuke külmetasid. Räätsadega
astumine väsitas ka, aga nendeta oleksime sohu
vajunud. Saabuski aeg, kus pidime kompassi abil
määrama lõkke asukoha. Õnneks valisime õige suuna
ning olime peagi kohal.

Onu Ülo pakkus väga maitsvat teed ning õpetaja jagas
muffineid. Siis rääkisime veel ühises ringis, mida me
näinud olime. Kõigile meeldis. Oli tore ja õpetlik talvine
päev.

4.a klassi ühistöö
Fotod: Ester Kalder ja Maarit Gondiu

Maalisaal

Leht 5

Preemiareis Riigikokku
24. jaanuar, Tallinn, preemiareis, Riigikogu,
vinge lumetorm Pika Hermanni tornis,
Riigikogu
infotund,
umbusaldusavaldus,
ajalugu, töökabinetid, fraktsiooni ruumid,
koridorid, kui labürindid, tagasisõidu "200
km jäätrassi", vahvad muljed, lustakad ja
targad õpilased, …
Meie külaskäik sattus märgilisse kuupäeva,
Eesti Vabariik 99 aastat ja 11 kuud!
Soovisime oma riigile saabuva suure sünnipäeva puhul õnne, tarkust ja rikkust!
Täname oma võõrustajat, Liina Kersnat!

Riigikogu Valges saalis: Põlva Kooli MF Kristallselge õpilased
(Anett, Lisette, Karoliina, Kristella), Põlva Gümnaasiumi kolme
ÕF õpilased ja juhendaja Kaia Tamm.

Palju õnne Eestimaa!

Lina tänava õppehoone lapsed ja koolitöötajad
meisterdasid igaüks ühe lumehelbekese – kokku
saime 100, mis on kingituseks Eestimaale. Sa
vaata, kui erinevad on helbed, nii nagu meiegi
oleme ja koos lenneldes tunneme rõõmu igast
koolipäevast.
Palju õnne kallid sõbrad!
Palju õnne EESTIMAA!

