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

16.01.2019 toimus matemaatika olümpiaadi koolivoor 7.–9. klassidele. Kokku osales 25 õpilast. Arvestust peeti 

eraldi klasside kaupa. Parimad tulemused klasside arvestuses: 

 7.-9. klasside matemaatika kooliolümpiaadil edukalt osalenud õpilasi: 

Direktor kiidab! 

7. klassid: 

I–II koht Anette Maria Soekarusk (7.a) 

I-II koht Lilian Hindrikson (7.a) 

III koht Kaur Kenk (7.a) 

8. klassid: 

I koht Maara Parhomenko (8.a) 

II koht Karoliina Kannik (8.a) 

III koht Indrek Nemvalts (8.a) 

9. klassid: 

I koht Jan Markus Salum (9.a) 

II koht Triinu Vijar (9.c) 

III koht Samuel Kolsar (9.a) 

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

Inga Varusk! 

17.01.2019 toimus matemaatika olümpiaadi koolivoor 4.–6. klassidele. Kokku osales 39 õpilast. Arvestust peeti 

eraldi klasside kaupa. Parimad tulemused: 

4. klassid: 

I koht Tristan Leppik (4.b) 

II koht Hannes Hallap (4.b) 

3.-4. koht Kristiin Piirsalu (4.e) 

3.-4. koht Marit Lõbu (4.d) 

5. klassid: 

I koht Els Rahel Parhomenko (5.b) 

II koht Enriko Saan (5.c) 

III koht Regor-Marten Tobonik (5.d) 

6. klassid: 

I koht August Jakobson (6.b) 

II-III koht Kirke Karolin Tark (6.c) 

II-III koht Mihkel Linnus (6.b) 

Õnnitlused võitjatele ja aitäh kõikidele osalejatele! Aitäh õpetajatele Ülle Rull, Annika Uibo, Kristi Mäeots, Anne 

Jõesaar, Inga Varusk, Ene Rattur-Kübar, Kristi Kurg ja Age Priimus!  

 9. klasside inglise keele olümpiaadi maakonnavoorus edukalt osalenud õpilastele: 

18.01.2019 toimus Räpina Ühisgümnaasiumis inglise keele olümpiaadi maakonnavoor 9. klassidele. Kokku osales 

26 õpilast maakonna üheksast koolist. Meie koolist võttis osa kuus õpilast. 

Põlva Kooli õpilaste parimad tulemused: 

 III koht Annette Vijar (9.a)  

 4. koht Triinu Vijar (9.c) 

Palju õnne võitjatele ja suur tänu kõikidele osalejatele! Aitäh õpetajad Siiri Joosep, Kaire Hakk ja Rael Anijalg! 

17.10.– 17.11.2018 oli avatud UNESCO Läänemere projekti veebiviktoriin. Kokku osales 1214 õpilast kaheksast 

erinevast riigist. Eestist osales 22 kooli 818 õpilasega. Maksimaalne punktide arv oli 100. Jaanuaris 2019 selgusid 

tulemused ja toimus veebiviktoriini auhindade jagamine. 

Meie koolist osalenud õpilased saavutasid väga head tulemused: 

Karolin Kalk (9.b) – tulemus 100 p, auhinnaks töövarjupäev teadlase juures. 

Diana Kool (9.b) – tulemus 90 p. 

Maara Parhomenko (8.a) – tulemus 90 p, pälvis loosiauhinna. 

Daniel Sibul (8.b) – tulemus 90 p. 

Katleen Schmeiman (8.b) – tulemus 90 p. 

Sirelin Petersell (8.a) – tulemus 90 p. 

Kiitus osalejatele ja suur tänu õpetaja Urve Lehestik! 

 UNESCO Läänemere projekti veebiviktoriinil edukalt osalenud õpilasi: 

http://www.polvakool.ee
http://www.facebook.com/polvakool
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25.01.2019 toimus bioloogiaolümpiaadi koolivoor 6.–9. klassidele. Osales 92 õpilast. Parimad tulemused klasside 

arvestuses: 

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

6. klassid: 

I koht August Jakobson (6.b) 

II koht Henri Suur (6.a) 

III koht Mihkel Linnus (6.b) 

7. klassid: 

I koht Lilian Hindrikson (7.a) 

II koht Kaur Kenk (7.a) 

III koht Krissandra Rammo (7.a) 

8. klassid: 

I koht Maara Parhomenko (8.a) 

II koht Elias Lauri Kaupmees (8.b) 

III koht Joosep Podekrat (8.a) 

9. klassid: 

I koht Aadi Parhomenko (9.a) 

II koht Aleksandra Jermohhin (9.a) 

III koht Anne-Liis Verev (9.b) 

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

Bianka Pihla ja Karl Tammiste! 

 füüsikaolümpiaadi piirkonnavoorus edukalt osalenud õpilastele: 

19.01.2019 toimus füüsikaolümpiaadi piirkonnavoor. Osales 14 põhikooli õpilast ja üks gümnaasiumi õpilane    

kokku kolmest maakonna koolist.  

8. klasside arvestuses:    8.-9. klasside arvestuses:  

I koht Märt Lillestik (8.a)     3. koht Märt Lillestik (8.a) 

II koht Leo-Martin Pala (8.a)    4. koht Leo-Martin Pala (8.a) 

3.- 4. koht Maara Parhomenko (8.a)    

Kiitus kõikidele osalejatele ja aitäh õpetaja Jaak Kepp! 

 Eesti koolinoorte 66. keemiaolümpiaadi piirkonnavoorus edukalt osalenud õpilastele: 

26.01.2019 toimus Põlva Koolis Eesti koolinoorte 66. keemiaolümpiaadi  piirkonnavoor. Osales kokku 32 õpilast 

maakonna kuuest koolist (18 põhikooli- ja 14 gümnaasiumiastmes).  

Põlva Kooli parimana saavutas oma vanuseastmes 

            4. koha Karoliina Kannik (8.a). 

Kiitus kõikidele osalejatele ja aitäh aineõpetaja Inga Tiivoja! 

31.01.2019 toimus emakeeleolümpiaadi piirkonnavoor. Osales 96 õpilast maakonna üheksast koolist. Arvestust 

peeti 5.-9. klassides eraldi ja 7.-8. klassides, 9.-10. klassides ning 11.-12. klassides koos. Põlva Kooli õpilaste   

parimad tulemused: 

 emakeeleolümpiaadi piirkonnavoorus edukalt osalenud õpilasi: 

5. klassid: 

III koht Eliisa Villako (5.d) 

6. klassid: 

I koht August Jakobson (6.b) 

II koht Kirke Karolin Tark (6.c) 

III koht Annaliisa Madisson (6.c) 

7. klassid: 

I koht Lilian Hindrikson (7.a) 

II koht Karoliina Kets (7.a) 

8. klassid: 

III koht Maara Parhomenko (8.a) 

9. klassid: 

II koht Aadi Parhomenko (9.a) 

7.-8. klasside koondarvestus: 

III-IV koht Lilian Hindrikson (7.a)  

III-IV koht Maara Parhomenko (8.a) 

9.-10. klasside koondarvestus: 

IV koht Aadi Parhomenko (9.a) 

Õnnitlused võitjatele ja kiitus kõikidele osalejatele! Suur tänu õpetajatele Viive Rätsep, Imbi Vent, Maia Punak, 

Maarika Asi-Lang, Lea Parder, Rebeka Käär! 

01.02.2019 toimus Räpina Ühisgümnaasiumis matemaatikaviktoriin NUPUTA 2019 piirkonnavoor 4.–7. klassidele. 

Kokku osales 27 võistkonda 89 õpilasega üheksast maakonna koolist. Meie koolist võistles 21 õpilast. 

Arvestust peeti 4. klasside peastarvutamises ja võistkondlikus arvestuses 4.–7. klassidele. Tulemused: 

4. klasside peastarvutamine:  4. klasside võistkondlik arvestus: 

I-II koht Marit Lõbu (4.d)  I koht Põlva Kool (III) – Marit Lõbu (4.d), Mairo Paabut (4.d),  

I-II koht Mairo Paabut (4.d)                Kristiin Piirsalu (4.e). 

III koht Kristiin Piirsalu (4.e)  III koht Põlva Kool (I) – Tristan Leppik (4.b), Hannes Hallap (4.b),  

        Rasmus Villako (4.b). 

5.–6. klasside võistkondlik arvestus: 

I koht Põlva Kool (II) – Indrek Hiieste (5.d), Regor-Marten Tobonik (5.d), August Jakobson (6.b), Mihkel Linnus 

(6.b). 

7. klasside võistkondlik arvestus: 

III koht Põlva Kool – Mona Jõema (7.a), Anette Maria Soekarusk (7.a), Lilian Hindrikson (7.a). 

Õnnitlused võitjatele ja kiitus kõikidele eduka osavõtu eest! 

   Aitäh õpetajad Inga Varusk, Ülle Rull, Kristi Mäeots, Age Priimus, Kristi Kurg, Deivi Pundonen, Ene Rattur-Kübar! 

 matemaatikavõistluse NUPUTA 2019 piirkonnavoorus edukalt osalenud õpilasi: 
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02.02.2019 toimus Põlva koolis bioloogiaolümpiaadi piirkonnavoor 6.-9. klassidele ja gümnaasiumiastmele. Kokku 

osales 57 õpilast maakonna seitsmest koolist (48 põhikooli- ja 9 gümnaasiumiastmes).  

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

6. klassid: 

II koht August Jakobson (6.b) 

III koht Henri Suur (6.a) 

7. klassid: 

II koht Karoliina Kets (7.a) 

8. klassid: 

I koht Katarina Podekrat (8.a) 

II koht Leo-Martin Pala (8.a) 

9. klassid: 

II koht Anne-Liis Verev (9.b) 

III koht Aadi Parhomenko (9.a) 

Kiitus kõikidele osalejatele ja aitäh aineõpetajad Urve Lehestik, Annika Viikmaa, Bianka Pihla ja Karl Tammiste! 

05.02.2019 toimus geograafiaolümpiaadi koolivoor 7.–9. klassidele. Kokku osales kokku 27 õpilast. Parimad      

tulemused klasside arvestuses: 

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

7. klassid: 

I koht Anette Maria Soekarusk (7.a) 

II koht Oliver Lätt (7.b) 

3.-4. koht Marten Hinn (7.a)  

3.-4. koht Kaur Kenk (7.a) 

8. klassid: 

I koht Karoliina Kannik (8.a) 

II koht Maara Parhomenko (8.a) 

III koht Artur Johannes Prangel (8.a) 

9. klassid: 

I koht Triinu Vijar (9.c) 

II koht Mattias Maidla (9.a) 

III koht Annette Vijar (9.a) 

Palju õnne võitjatele ja aitäh kõikidele osalejatele! Aitäh õpetaja Katrin Savi! 

06.02.2019 toimus matemaatikaolümpiaadi piirkonnavoor 7.–9. klassidele. Osales 37 õpilast seitsmest maakonna 

koolist. Arvestust peeti klasside kaupa.  

 7.-9. klasside matemaatikaolümpiaadi piirkonnavoorus edukalt osalenud õpilasi: 

7. klassid: 

I koht Lilian Hindrikson (7.a) 

III koht Kaur Kenk (7.a) 

8. klassid: 

II-IV koht Sirelin Petersell (8.a) 

II-IV koht Indrek Nemvalts (8.a) 

9. klassid: 

I koht Jan Markus Salum (9.a) 

II koht Mai Kirsing (9.a) 

Õnnitlused võitjatele ja kiitus tublidele osalejatele! Aitähõpetajad Deivi Pundonen, Tiiu Miina, Ene Rattur-Kübar! 

09.02.2019 toimus Kanepi Gümnaasiumis kunstiolümpiaadi piirkonnavoor. 7.-9.klasside arvestuses osales 4 õpilast 

maakonna neljast koolist. Maksimaalne osalejate arv ühest koolist oli üks õpilane. 

Põlva kooli esindas Jan Markus Salum (9.a), kes saavutas eduka II koha. 

Palju õnne! Aitäh õpetaja Anneli Kaasik! 

 7.-9. klasside kunstiolümpiaadi piirkonnavoorus edukalt osalenud õpilasi: 

12.02.2019 toimus geograafiaolümpiaadi piirkonnavoor. Põlva Kooli õpilaste parimad tulemused: 

7. klasside arvestuses:   8. klasside arvestuses: 

II koht Kaur Kenk (7.a)    III koht Artur Johannes Prangel (8.a)  

III koht Marten Hinn (7.a) 

Palju õnne võitjatele! Kiitus kõikidele osalejatele ja aitäh aineõpetaja Katrin Savi! 

 geograafiaolümpiaadi piirkonnavoorus edukalt osalenud õpilasi: 

13.02.2019 toimus Põlva Kooli Koolimaja tee 1 õppehoones Põlvamaa 

poiste-solistide lauluvõistlus. Selgusid need 14 poissi ja noormeest, 

kes lähevad maakonda esindama poiste-solistide võistulaulmise      

Lõuna-Eesti vahevoorus 23.–24. märtsil. Kontserdi formaadis          

toimunud Põlvamaa lauluvõistlusest võttis osa 23 poissi. 

Seitsme kuni 9-aastaste vanusegrupis said vahevooru kaks meie kooli 

õpilast 

 Devon Kuur (3.a) – juhendaja õpetaja Mare Urban. 

 Marvin Mahla (1.e) – juhendaja õpetaja Eda Heinaste. 

Tublilt laulis võistlusel Hans Kristian Pastak (1.e) - juhendaja Eda Heinaste.  

Kiitus kõikidele osalejatele ja õnnitlused võitjatele! 

Aitäh õpetajad-juhendajad Mare Urban ja Eda Heinaste! 

 Poiste-solistide lauluvõistlusel edukalt osalenud õpilasi: 

Solistid juhendajatega 

Foto autor: Riho Semm 
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16.01.2019 toimus Võru Spordihoones TV 10 olümpiastarti II etapp. Põlva Kooli õpilased saavutasid häid tulemusi: 

 TV 10 olümpiastarti II etapil edukalt osalenud õpilasi: 

Nooremad tüdrukud: 
Saskia Jürine – I koht 60 m tõkkejookus, II koht kaugushüppes 
Janette Kund  I koht kaugushüppes 
Triin Neeno – II koht 60 m tõkkejooksus, III koht kaugushüppes 
Karoliine Mustimets – III koht 60 m tõkkejooksus 
Nooremad poisid: 
Alfred Rinne – I koht teivashüppes 
Kardo Roodes – II koht 60 m tõkkejooksus, II koht teivashüppes 
Kedon Liiv – III koht 60 m tõkkejooksus 
Vanemad tüdrukud: 
Liisa Lang – I koht teivashüppes, I koht 60 m tõkkejooksus 
Kertu-Killu Kiis – II koht 60 m tõkkejooksus 
Vanemad poisid: 
Alari Mattus – I koht kaugushüppes 
Regon-Marten Tobonik – I koht 60 m tõkkejooksus 
Kaspar Karolin – II koht kaugushüppes 
Palju õnne! Aitäh õpetajad Toomas Kivend ja Aivar Haan! 

30.01.2019 toimusid Mesikäpa Hallis 6.- 9. klasside Põlvamaa koolide meistrivõistlused saalijalgpallis. Põlva Kool 

oli sellel turniiril väljas kolme poiste ja kahe tüdrukute võistkonnaga. Meie kooli noored jalgpallurid, näidates sisu-

kat ja tehnilist mängu, saavutasid esikohad nii poiste kui tüdrukute arvestuses. 

 Põlvamaa koolide saalijalgpalli MV edukalt osalenud õpilasi: 

Põlva maakonna meistrid saali-

jalgpallis: Markus Lina, Ken-Martti 

Holberg, Lauri Land, Patric Kurvits, Ekke 

Lõbu, Robin Heinsoo, Kermo Saksing, 

Markus Villako. 

II koht ja hõbemedalite omanikud:     

Elon Holger Vaab, Gregori Orti, Stenver 

Lannajärv, Greivo Hallikas, Kevin Keret 

Ojaste, Stefan-Ander Ploom, Sander 

Hõim, Priit Luuk-Luuken. 

Markus Lina - turniiri    

resultatiivseim mängija    

13 väravaga. 

14.02.2019 toimus vene keele olümpiaadi koolivoor 7. klassidele. Osales 59 õpilast. Parimad tulemused: 

I koht Richard Uibo (7.a) 

II koht Marten Tint (7.b) 

3.-6. koht Terje Laane (7.b), Anette Maria Soekarusk (7.a), Oliver Lätt (7.b), Gerli Saar (7.a) 

Õnnitlus võitjatele! Aitäh vene keele õpetajad Anne-Liis Tamm, Riina Sarapuu, Lidia Jaaska ja Kersti Adamson! 

 7. klasside vene keele olümpiaadi koolivoorus edukalt osalenud õpilasi: 

19.02.2019 toimus inglise keele olümpiaadi koolivoor 7. klassidele. Osales 16 õpilast. 

Tulemused: 

I koht Lilian Hindrikson (7.a)  

II koht Kaur Kenk (7.a) 

III koht Revo Holts (7.b) 

Palju õnne võitjatele ja kiitus kõikidele osalejatele! Aitäh aineõpetajad Kaire Hakk, Siiri Joosep ja Rael Anijalg! 

 7. klasside inglise keele olümpiaadi koolivoorus edukalt osalenud õpilasi: 

Kiitus kõikidele osalejatele! Aitäh õpetaja Valeri Zlatin! 

12.02.2019 toimus tehnoloogiaõpetuse olümpiaadi koolivoor. Osales 42 õpilast 9. klassidest. Vastata tuli 20-le 

teooriaküsimusele ja lahendada probleemülesanne. Tulemused: 

I-II koht Siim Lepp (9.d)  

I-II koht Hanno Käärik (9.d) 

3.-6. kohta jagasid Markus Niitov (9.a), Jan Markus Salum (9.a), Markus Villako (9.a), Kardo Laanemäe (9.b)

Õnnitlused võitjatele! Kiitus kõikidele osalejatele! Suur tänu õpetajad Voldemar Ansi ja Martin Raudmäe! 

 tehnoloogiaõpetuse olümpiaadi koolivoorus edukalt osalenud õpilasi: 



Võru loomade varjupaiga külastused 

Jõulud on andmise aeg… 

Loosipakkide tegemise asemel otsustas 5.b klass kü-

lastada loomade varjupaika.       Külaskäigu idee sün-

dis sellest, et teha      midagi head neile, kelle ellujää-

mine sõltub inimestest. Teiseks argumendiks võib välja 

tuua asjaolu, et tänapäeval kiputakse enne jõule ehk 

liigselt raha kulutama igasuguste asjade soetamisele.  

Nii saigi 12. detsembril külastatud Võru   loomade var-

jupaika. Sisenedes varjupaiga territooriumile, teretati 

meid kärarikkalt koerte keeles. Varjupaiga töötaja tut-

vustas meile varjupaiga igapäevaseid toimetamisi, 

rääkides muredest ja rõõmudest. 

Külakostiks viisime kassitoitu, annetasime kodudes 

alles jäänud kassidele-koertele mõeldud esemeid. 

Heategevus andis meile hingerahu          südamesse. 

Samas aga soovime jagada  mõtteid, selleks, et vältida 

loomade        sattumist varjupaika. Tähtsaim mõttete-

ra on see, et hoolitsege, hoolige ja armastage võetud      

lemmiklooma eest. Kui soovite või kui keegi teie      

lähedane plaanib lemmiklooma võtta, siis esmalt     

uurida loomade varjupaigast. Vältida loomade        

paljunemist, on võimalik neid steriliseerida ja          

kastreerida ning lasta lemmikloom kiibistada. 

„Loom ei ole mänguasi, mille sa kunagi ära viskad, 

vaid loom on ustav ja aus sõber, kes hoolib sinust.“ 

5.b klassi õpilased ja  

klassijuhataja Ly Tannis-Vinni 

Et jõuluaeg on andmise ja heategemise aeg, siis külas-

tas 1.F ja 2.F väikeklass koos kahe       paralleelklassi 

õpilasega Võru loomade         varjupaika. Enne külas-

käiku varjupaika tutvuti põhjalikult varjupaiga kodu-

korraga ja koguti loomakestele kingitusi. Kingikott 

täitus linade, padjapüüride, mänguasjade ning looma-

toiduga. Loomad olid kindlapeale väga õnnelikud ja    

tänulikud!  

Varjupaigas oli kokku 50 armsat kassi, kelle tegemisi 

õnnestus kõrvalt jälgida. Osad kiisud jälgisid meidki 

pingsalt lähedalt, kuid leidus ka kasse, kes hoidsid 

eemale. Tutvusime ka      vahvate koertega, kellest nii 

mõndagi saime paitada. Külastuse tipphetkeks oli mui-

dugi    varjupaiga uusima liikme- pisikese               

koerakutsikaga mängimine. Kutsikas oli        äärmiselt 

sõbralik ning sai üle kuhjatud soojade kallistuste ning 

paidega.  

Kõik osalised jäid külastusega rahule ning nii mõnigi 

õpilane poetas jõuluvanale kutsika või kassipoja soovi 

postkasti.  
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Maakonna koolide 6.-9.kl. tüdrukutele toimus turniir esmakordselt. 

Võistlustel osales neli võistkonda. Tublid olid kõik kaasalöönud –   

Põlva Kooli I, Räpina Ühisgümnaasiumi, Kanepi Gümnaasiumi ja    

Põlva Kool II võistkonnad. 

I koha saavutas Põlva Kooli I  võistkond, kuhu kuulusid Birgit 

Rammo, Rebecca Kähr, Marianne Suur, Sandra Haidak, Kätlin Vassil, 

Ita Lillo, Mae Lillo, Ly Saarniit. Kehalise kasvatuse õpetaja Juta Saan.  

Tubli 4. koha saavutas Põlva Kooli II võistkond koosseisus Luiisa 

Marleen Lepp, Laura Rinne, Isabella Puusepp, Eleen Põvat, Mohana 

Lepp, Eliisa Villako, Hanna Lisete Sellis,Natali Antonov.  

Palju õnne! Aitäh õpetajad Ulvi Musting ja Juta Saan! 

07.02.2019 toimusid Põlva Kooli Lina 21 õppehoones Põlva maakonna koolinoorte lauatennise meistrivõistlused. 

Osales 38 maakonna koolinoort. Meie koolist võistles 22 õpilast. 

Meie medalistid: 

T12 vanuseklass: 

I koht Eliisa Villako (5.d) 

II koht Gertrud Jänes (5.c) 

III koht Mia Kurg (4.b) 

 

 

 

Õnnitlused võitjatele! Kiitus kõikidele tublidele võistlejatele! Aitäh lauatennise ringijuhile Reet Külaotsale! 

 Põlvamaa koolinoorte lauatennise MV edukalt osalenud õpilasi: 

T14 vanuseklass: 

II koht Anete Pavlov (7.b) 

III Eleen Põvvat (6.b) 

P14 vanuseklass: 

I koht August Jakobson (6.b) 

II koht Henri Suur (6.a) 

III koht Regor-Marten Tabonik (5.d) 

P16 vanuseklass: 

III koht Mattias Maidla (9.a) 

P18 vanuseklass: 

I koht Markus Villako (9.a) 

14.02.2019 toimusid Põlva maakonna koolide 1.-3.kl rahvastepalli meistrivõistlused. 

Tüdrukute arvestuses: 

Poiste arvestuses: 

I koht Põlva Kool 1 võistkond koosseisus Gabriel Haabma, Karel-Mathias Kösler, Kaspar Tühis, Hendrik Tuul, Eerik 

Lutsar, Virmo Vigel, Karlis Ilus. Juhendaja Henri Sillaste. 

5. koht Põlva Kool 2 võistkond koosseisus Miikael-Markus Laine, Raigo Kaar, Karel Kets, Eke Varusk, Mihkel Padar, 

Ruudi Tobreluts, Sten Kink, Egert Pundi. 

6.koht Põlva Kool 3 võistkond Oliver Järvela, Silver Järvela, Kristofer Mandel, Andreas Suvi, Marten Raud,        

Sten Rasmus Mark, Romet Vool, Kenor Sillaste 

 Põlvamaa koolide 1.-3. klasside rahvastepalli võistlustel edukalt osalenud õpilasi: 

I koha saavutas 3.a klassi võistkond 

koosseisus: Maia Helmoja, Risse Hiller, 

Grete Ly Kurvits, Lissandra Rammo, 

Kristella Sikamägi, Luiza Zlatin, Lenna 

Saarniit, Mariliis Sabre. 

Juhendaja õpetaja Maret Puna. 

III koha saavutas Põlva Kooli 

2.võistkond koosseisus: Keili-Riin   

Sillaste, Karoliine Mustimets, Mariliis 

Käo, Maarjaliis Käo, Elis Heitur, Liis 

Marii Vaher, Janeli Jaagund, Kirke 

Lepp. Õpetaja Ulvi Musting. 
I koht 

III koht 

15.02.2019 toimusid MR Pritti minikäsipalli mängud koolis. Parimad tulemused: 

I koht Põlva Kool I  - Gabriel Haabma, Karlis Rehemets, Karlis Ilus, Eke Varusk, Miikael Laine, Sten Kink, Heleriin 

Kink. 

4. koht Põlva Kool I II  -Lev Liubchenko, Robin Kahre, Rasmus Eric Rose, Romet Vool, Ove August Elias, Oliver 

Järvela, Silver Järvela, Gertrud Kolasr. 

5. koht Põlva Kool I I  - Jüri Saan, Gregor Gondiu, Mathias Lihtmaa, Martin Kähr, Kris-Marten Nupp, Daniel 

Haabma, Helena Hakk, Geiri Hallikas. 

 Palju õnne! Aitäh kehalise kasvatuse õpetaja Henri Sillaste! 

 MR Pritti minikäsipalli mängudel edukalt osalenud õpilasi: 
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19.02.2019 toimusid Põlva maakonna koolide 4.-6.klasside minivõrkpalli võistlused. 

Tüdrukute arvestuses: 

I koht Põlva Kool 1 - Kadi Mandel, Anelle Kukk, Eliisa Villako, Heti Liis Maask, Angelika Lentsius, Getter Lepland. 

Treener Ingrid Mandel, õpetaja Maret Puna. 

II koht Põlva Kool 2 - Heti-Helena Hindrikson, Kirke Karolin Tark, Isabella Puusepp, Merlis Musting, Merlin       

Raudkepp. Treener Ingrid Mandel. 

4. koht Põlva Kool 3 - Janette Kund, Brigitta Pendla, Laura-Marleen Zopp, Egeli Ilves, Els Rahel Parhomenko.   

Treener Ingrid Mandel. 

Poiste arvestuses: 

I koht Põlva Kool I - Mihkel Linnus, Remi Juhan Pruss, Reiko Rattus, Armani Sult, August Jakobson. Treener Vendu 

Suurmann. 

4. koht Põlva Kool II - Markel Ojamets, Ott-Mattias Lepmets, Daniel Martin Šott, Holger Jänes, Devon Dein Käo. 

Treener Eduard Himma. 

Palju õnne! 

 Põlvamaa koolide 4.-6.klasside minivõrkpalli võistlustel edukalt osalenud õpilasi: 

19.02.2019 toimus Põlva Kooli Lina tänava aulas maakonna koolinoorte meistrid kabes. Osales 21 koolinoort.  

Absoluutarvestuse paremik: 

I koht Romet Paatsi (4.a) (U12) 

II koht Steven Jaaska (1.a) (U10) 

III koht Leo-Martin Pala (8.a) (U16)  

Palju õnne võitjatele! Kiitus kõikidele usinatele mängijatele! 

Aitäh võistlejate juhendajatele Reet Külaots ja Viktor Kass! 

 Põlvamaa koolinoorte kabe meistrivõistlustel edukalt osalenud õpilasi: 

U10 – tüdrukud:  

I koht Liis Marii Vaher (3.b)  

II koht Lenna Saarniit (3.a)  

III koht Luisa Zlatin (3.a) 

U10 – poisid:  

I koht Steven Jaaska (1.a)  

II koht Manivald Jakobson (2.a)  

III koht Tristjan Paas (3.a)  

U12 – tüdrukud:  

I koht Heili Meribeth Rau (4.g) 

U12 – poisid: 

I koht Romet Paatsi (4.a) 

II koht Simmo Hendrik Sisask (4.a) 

U16 – poisid:  

I koht Leo Martin Pala (8.a) 

II koht Artur Johannes Prangel (8.a) 

24. jaanuaril käis 9.a ja 9.b klass õppekäigul Jääaja 

Keskuses Tartumaal. 

9.a osales programmis „Eestimaa looduse lugu-

jääajajärgne elustiku areng“, kus räägiti eluslooduse 

arengust ning mitmekesisusest jääajajärgsel Eesti-

maal. 

9.b osales aga programmis „Jääaeg - Maa arengu 

lahutamatu osa“, osalejatele tutvustati kliima-

muutuste põhjuseid ning maa ajaloos toimunud  

kliimamuutuseid. 

Õpitu kinnistamiseks täideti rühmades töölehti.   

Peale töölehtede täitmist sai vabalt ringi kõndida 

ning uurida endale huvi pakkuvaid ekspositsioone. 

Mõlemad klassid tänavad ekskursiooni eest         

Keskkonnainvesteeringute Keskust ning saatjaid 

õpetajaid Inga Tiivoja Ja Katrin Savi. 

Aleksandra Jermohhin 

9.a klassi õpilane 

Jääaja keskuses 
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Selle aasta alguses plaanisime spordiringi lastega 

15.-16.jaanuaril minna talvelaagrisse. Kuna laagri 

toimumise tingimuseks oli vähemalt 40-liikmeline 

grupp, pidime lisaks spordiringi lastele veel kaasa 

kutsuma teisi õpilase ja sõpru, kes armastavad 

sporti ja on ka võistlustel kooli esindanud. Seekord 

õppisime talvelaagris mäesuusatamist ja lumelaua-

sõitu. Algus oli küll keeruline, aga õppimine sujus 

kiirelt ning enamus käisid kohe ka suurel mäel    

laskumas. 

Kui mäesuusatamise aeg läbi sai, sõitsime ööbimis-

paika Piiri Spordi –ja puhkekeskusesse, kus saime 

tutvust teha oma tubadega. Õhtuseks tegevuseks  

pakuti meile öökelgutamist ja meelelahutuseks korraldati 

disko.  

Teine päev algas mootorsaani sõiduga. Neljaliikmelised 

ekipaažid läbisid 7 minutit kestva saanisõidu. Peale 

saanisõitu suundusime räätsamatkale, kuid ajanappuse 

tõttu meile väga pikka matka ei korraldatud. Olime    

kõik väsinud eelnevast laagriööst ja peale lõunasööki 

oligi aeg koduteele asuda. Kõige põnevam ja            

meeldejäävam tegevus oli Kuutsemäel suusatamine ja 

lumelauatamine. Ootame juba järgmist aastat, et jälle 

midgi uut ja põnevat ette võtta. 

Ulvi Musting 

kehalise kasvatuse õpetaja 

Talvelaager 

30. jaanuaril toimus Võrus Kreutzwaldi Koolis          

interaktiivne-informatiivne mäng Autobahn (kiirtee). 

Mängus osalesid 5. klassi õpilased, kellel mõlgub    

mõttes teise võõrkeele valikuna saksa keel. Õpilased 

liikusid „kiirteel” ühest linnast teise, et koguda        

kilomeetreid. Igas linnas lahendati erinevaid           

ülesandeid. Võitjad läbisid ca 6800 km. 

Külla olid tulnud Goethe Instituudi juurest üks       

sakslanna ja Võru juurtega eestlanna, et mäng läbi 

viia, neile olid abiks kohaliku kooli vanemad õpilased. 

Mängu eesmärk on motiveerida õpilasi ja anda teada 

huvitavaid fakte saksakeelsete maade, nende kultuuri 

ja toodete kohta. Mängus suunduvad õpilased reisile 

läbi Saksamaa linnade, kus iga välja valitud linn on üks 

jaam (Station). Igas jaamas tuleb lahendada ülesanne 

ja lüüa tempel vastuste lehele. 

Kõigepealt moodustasime 3-4 liikmelised võistkonnad 

ja tutvusime mängu reeglitega. Mängu käigus tuli    

lahendada mõistatusi, vastati küsimustele, otsida     

luubiga vastuseid, juhtida puldiga autot, nuusutada 

parfüüme, tunda firmade logosid jne. Iga neljanda    

jaama järel tuli läbi astuda nn politseijaoskonnast, kus 

sai suurelt ekraanilt näha võistkondade punktiseisu. 

Vastavalt reeglitele saadi lisapunkte läbitud kilo-

meetrite eest. 

Osalejateks olid Võru linna kahe põhikooli õpilased ja 

meie. Mängijad olid elevil, lustisid mõnuga, said       

positiivseid elamusi ja teadmisi saksa keele ning     

kultuuri kohta. Esimesed neli kohta läksid Võru       

esindajatele. Üks meie võistkond kuulus aga tublide 

koodimurdjate hulka. Põlva Kooli õpilased tunnistasidki 

mängu järel, et see jaam meeldis neile kõige rohkem. 

Mälestuseks saadi kaasa saksa lipuke ja pakike       

Haribo komme. 

Suur tänu kutsujatele ja korraldajatele! 

Tiina Villako 

saksa keele õpetaja 

5. klassi õpilased Võrus Saksamaad avastamas 
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Paju lahingust möödus 31. jaanuaril 100. aastat, mis 

oli üks verisemaid lahinguid Vabadussõja käigus. 

Lahingus langes Eesti poolel 138 võitlejat,          

Punaarmee 64-300 sõdurit. Surmavalt sai haavata 

rünnakut juhtinud pataljoniülem leitnant Julius     

Kuperjanov, keda peetakse Eestis üheks tuntumaks 

Vabadussõja kangelaseks. Võit Paju lahingus tagas 

Valga vabastamise ja takistas seal bolševike poolt 

läbiviidavat punast terrorit ning katkestas sideme 

Lätimaal asuva Punaarmeega ja selle stabiilse      

varustamisega. 

Tänavu tähistati selle sündmuse möödumist       

suurejooneliselt, millest võtsid osa ka Põlva Kooli 

õpilaste grupp. Teel Valka tehti peatus Paju lahingu 

mälestusmärgi juures. Valga raudteejaamas oli ootel 

suur rahvamass. Kuigi Valga jaamas ajaloolist    

lahingut ei toimunud, näitas lahingu etendamine nii 

toonast sõjatehnikat, riietust kui ka meeleolu üpris 

ilmekalt ja hästi. Soomusrongi saabumine vallandas 

vastutegevuse, kõlasid lasud ja kuulipilduja tärin, 

olid haavatud. Poole tunniga sai kogu möll läbi ja 

Valga oligi vaba.  

Hiljem oli võimalik minna lähemalt soomusrongi 

uudistama. Sai vagunitesse rongida, tutvuda       

selle sisemusega. Tegemist ei olnud küll päris      

soomusrongi rekonstruktsiooniga, vaid ehitatud 

omaaegse väljanägemise põhjal. Puudus ka        

terassoomus, kaitseks olid liivakotid ja vagunite  

kahekordsed seinad, mis olid täidetud liivaga.     

Relvastuseks olid tavalised jalaväe suurtükid ja   

kuulipildujad paigutatud raudteeplatvormile.        

Eesti soomusrongide ehitamise eestvedajaks ja    

organiseerijaks oli Johan Pitka. Vabadussõjas    

kandsid soomusrongid pidevalt rünnakuraskust ja olid 

osa rahvaväe oskuslikust taktikast. Samuti mängisid 

soomusrongid võtmerolli Võnnu lahingus 1919. aasta 

suvel. Eesti sõjaväes on olnud kuni kuus laiarööpmelist 

ja viis kitsarööpmelist soomusrongi. 

Ajaloopäev Valgas möödus kiiresti ja meeleolukat,      

mis võimaldas heita pilku meie võitlusele ja vabaduse 

saavutamisele 100 aastat tagasi. 

Mait Kuusik 

ajalooõpetaja  

Ajaloohuvilised osalesid Paju lahingu 100. aastapäeva 
tähistamisel 

Põlva kooli õpilased koos ajalooõpetaja Mait Kuusikuga 
Paju lahingu mälestusmärgi juures 

Soomusrong nr. 2 Valga jaamas veebruaris 1919  Soomusrong Wabadus saabub Valka 31. 01.2019  
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Veebruarikuu algas Põlva Kooli jaoks 

hoogsalt ja liikumakutsuvalt. Nimelt 

tähistas kool 1. veebruaril Põlva 

keskväljakul oma 3. sünnipäeva. 

Teadagi, et liikumine värskes õhus on 

tervise ja ilu pant. Kuna Põlva Kool 

on liitunud TÜ Liikumislabori poolt 

loodud Liikuma Kutsuva Kooli        

programmiga, sündis mõte tänavust 

kooli sünnipäeva varasematest    

aktiivsemalt tähistada. Lisaks oli suur 

soov kogu koolipere, kõik ca 900   

õpilast ja enam kui poolsada õpeta-

jat, kokku tuua. Mõeldud-tehtud.  

Esimese veebruari hommikul alustasid 

iga Põlva Kooli õppehoone juurest      

rongkäigud, mis liikusid edasi Põlva   

keskväljakule. Rongkäikudeks olid paljud 

õpilased tublisti vaeva näinud – meister-

danud toredaid plakateid, võtnud kaasa 

vilesid ja muid toredaid rekvisiite      

rongkäikude värvikamaks muutmiseks. 

Selleks, et rongkäigud saaksid liikuda 

ohutult ning autoliiklust võimalikult     

minimaalselt häirides, olime appi palunud 

liikluspolitseinikud, kes aitasid vajadusel liiklust   

reguleerida. Kui kõik kolm rongkäiku olid rõõmsalt 

keskväljakule jõudnud, võis pidu alata! Aktuse    

juhatas sisse direktor Koit Nook, seejärel lauldi 

üheskoos koolile sünnipäevalaulu. Üllatusliku       

etteaste tegid ka Põlva Kooli õpetajad, kes esinesid     

õpilastele lauluga „Me pole enam väikesed“. Selle 

eest, et õuekontserti nautides külm kimbutama ei 

hakkaks, kandis hoolt JJ-Street’i tantsuklubi treener 

Sigrid Avald, kes korraldas meile toreda ja hoogsa     

ühistantsu. Lisaks saime osa ka tantsuklubi        

pisemate tantsijate toredast tantsunumbrist. Aktust 

juhtis õpetaja Reno Olle. Õueaktuse järel jätkusid 

koolitunnid, ent söögivahetundidel ootas koolipere 

ees magus üllatus – nimelt pakkusid meie tublid ja 

hakkajad kokad sünnipäevatorti! 

Ehkki Põlva Kooli sünnipäev oli 1. veebruaril, jätkus   

pidulikumat meeleolu veel ka sellele järgnenud nädalaks. 

Nimelt otsustas õpilasesindus kooli sünnipäeva puhul 

meisterdada igasse koolihoonesse fotoseinad, mille ees 

oli kõigil õpilastel võimalus ühes sõpradega klõpsata  

toredaid fotosid. 

Palju õnne ja pikka iga, Põlva Kool! 

Helen Reinhold 

huvijuht 

Põlva Kooli 3. sünnipäev 

 

AITÄH! 

Suur tänu Põlva Kooli fotoringile, kes olid      

hommikust peale kaameratega väljas ja       

jäädvustasid kooli 3. sünnipäeva pildile ja      

videosse (pildid ja videod leiad kooli FB lehelt). 

Aitäh fotoringi juhendaja Karl Tammiste ja      

fotoringis osalejatele Leo-Martin Pala, Elias Lauri   

Kaupmees ja Marko Järveots. 
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Ikka on nii, et 1. klassi õpilastel on jõuludeks aabits 

kaanest kaaneni läbi uuritud ning tähed selged. Igati 

sobiv põhjus pidu pidada.  

Kuna detsembrisse jäävad ka aasta kaunimad     

pühad, siis on Põlva Koolis tavaks pidada aabitsa-

pidu hoopis sajanda koolipäeva paiku.  

Nii suundus 7. veebruari hommikul Koolimaja tee 

koolimajja tavapärasest rohkem rahvast. Sinna 

suundusid ka Lina tänaval õppivad 1. klasside      

õpilased koos vanematega. 

Pisut ärevat ootust ja kooli direktor Koit Nook avas 

peo. Direktor ütles, et esimene sada on ikka kõige 

tähtsam. Järgmised sajad mööduvad koolielus    

märkamatult ning kaugel siis tuhandes koolipäevgi 

on. Ta soovis ilusat pidu ning õpihimu kogu eluks. 

Mudilaskoor andis peole hoogsa alguse ja siis ta tuli 

- meie aabitsategelane pööningult - tolmu kasukalt 

kloppides ja aardekirstu järel vedades. Tiiger oli   

täpselt selline nagu aabitsaski. Lapsed ootasid     

põnevusega, mida ta kirstust leiab. Üksteise järel 

võttis triibuline sõber sealt välja kujundeid. Õpilased 

olid hoolega õppinud ning oskasid kõiki nimetada.  

Klassiõpetajate Katrin Veskioja, Tiina Vasseri,      

Eliis Vana, Kersti Kõivu, Kaire Palo ja allakirjutanu 

abiga oli iga klass teistele esinemisnumbri ette    

valmistanud. Loeti luuletust, lauldi häälikutest,   

tähestikust ja aabitsast. Isegi aabitsateemaline viktoriin 

viidi läbi. Kõik õpilased laulsid rõõmuga vanematele 

muusikaõpetajate Mare Urbani, Kersti Kõivu ja Eda   

Heinaste poolt õpetatud laule. Tantsud õpetas selgeks 

õpetaja Reno Olle. 

Tiiger oli ka väga mänguhimuline. Tema eestvedamisel 

mängiti mänge ning tantsiti. Vanemad haarati samuti 

kaasa.  

Tiigril oli ülesanne ka klassiõpetajatele. Mis pidu see on, 

kui pauku ei saa. Oma kirstust leidis ta konfetid ning 

õpetajad said paukude saatel piduliste sekka südameid 

paisata. 

Sellega üllatused ei lõppenud. Igale klassile oli tiigril ka 

kingituseks pall ning teine ootas üllatusena klassis. 

Pidu lõppes ühise kringlisöömisega. Aitäh kõigile, kes 

selle peo korraldamiseks oma panuse andsid! Eriline tänu 

meie huvijuhile Diana Pehkile. 

Õpetajate toas toimus aga veel üks eriline sündmus. Kui 

1.f klassiõpetaja Eliis Vana oli talle tuttava tiigri ära   

saatnud, ootasid kolleegid teda medali ja diplomiga. 

Õpetaja Eliis oli nimelt selleks päevaks sada päeva koolis 

töötanud. Huvitavaid ja erilisi koolipäevi talle! 

Ester Kalder 

1.a klassiõpetaja 

Aabitsapidu 

Põlva Kooli sünnipäevale pühendatud viktoriin 
12. veebruaril toimus Lina 21 ja 13. veebruaril    

Koolimaja tee 1 õppehoones Põlva Kooli sünnipäeva 

teemaline viktoriin. Viktoriini ajal oli iga klass      

oma klassiruumis koos vastava aineõpetaja või klas-

sijuhatajaga. 1.klasside õpilased seekord viktoriinis 

ei osalenud. 

Küsimused edastas haridustehnoloog Daily Tensing 

läbi rakenduse Google Meet vastava hüperlingiga nii 

suuliselt kui ka viktoriini ekraani jagades. Õpilased 

nägid ja kuulsid küsimusi oma klassiruumis        

projektori ekraanilt ja kõlaritest. Vastuseid aga 

oodati õpetajate tuppa (nn staapi) peale iga        

küsimusele vastamist. Lina tänava õppehoones oli    

2 staapi - 2. ja 3. korrusel, Koolimaja tee õppe-

hoones üks. Küsimusi oli väga erinevaid, nii        

valikvastustega kui ka video- ning audioküsimusi. 

Liikuma kutsuva koolina said vastuste toojad           

õpilased ühtlasi väikese füüsilise koormuse liikumise 

näol.  

 

Tulemused Lina tn: 

I koht 1.f/2.f, 4.g ja 6.d 

II koht 3.a 

III koht 6.a 

 

Tulemused Koolimaja tee 1: 

I koht 3e/f 

II koht 2.c 

III koht 4.b ja 4.d 

Viktoriini koostajaid olid Diana Pehk, Daily Tensing ja 

Helen Reinhold.  

 

Viktoriini läbiviija  

haridustehnoloog Daily Tensing 
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Kui 25. jaanuari hommikul õpilased koolmajja    

jõudsid, oli tants ja trall juba alanud. Kohale olid    

tulnud lõõtsamaestro Heino Tartes ja noored       

pillimehed Karl-Mattias ja Markus Juhkam. 

Õpilastel oli võimalus tulla kohe tantsuringi tantsima 

või lihtsalt nautida laulu ja pillimängu. 

Kohtumise eesmärk oli arendada õpilastes muusika 

kuulamisoskust, kujundada kontserdikultuuri,     

avardada silmaringi ja tutvustada Teppo tüüpi     

lõõtspilli. Just tänu Heinole on lõõtspill Eestis      

kuulsust kogunud ja eriti populaarne on see pill   

loomulikult Põlvamaal, sest 2015 aastast kannab 

Põlva lõõtsapealinna tiitlit. 

Peale hommikutervituse said 3.d, 3.e,f ja 2.c klassi 

õpilased muusikatundides ise proovida lõõtsa ja 

kandle mängimist. Musitseerisime koos ja vastamisi. 

Õpime meiegi 6-keelseid väikekandleid ja     

plokkflöödi mänguvõtteid. Pillimängu kasutame    

laulude kaasmänguna ja saatena. Leidsime mitmeid    

ühiseid pillilugusid koosmängimiseks. Muusikatunnis on 

olulisel kohal ka liikumine, rahvatantsud ja laulumängud. 

Polka  ja valsi liikumine on õpilastele tuttav. Muusika 

karakteri väljendamine liikumise kaudu pakkus lastele 

palju rõõmu ja lõbu. 

Heino Tartes käib ikka igal õppeaastal meie lastele    

tutvustamas rahvapille, on need siis erinevad lõõtsad   

või kandled. 

Lõppkokkuvõttes leppisid lapsed kokku Heinoga seda,   

et uuesti kohtume Põlvamaa laulupeol ja ehk ka        

Tallinnas „Minu arm“ juubelipeol, kuhu meiegi oma     

kooriga pürgime. 

Eda Heinaste 

muusikaõpetaja  

Muusikaline hommik Koolimaja tee koolimajas 

5. veebruaril tähistati üle maailma turvalise      

interneti päeva. Põlva Kooli õpilased said sellest 

osa oma õpetajate kaudu. Kõikidel klassidel oli 

võimalus osaleda Kahoot-viktoriinis.  

Seoses turvalise interneti päevaga kuulutati välja 

Põlva Kooli klasside vaheline meemide konkurss   

4.-9. klassi õpilastele teemal „Rõõmud või mured 

digimaailmas“, tähtaeg oli 4.-10. veebruar. 

Meem on enamasti humoorikas pilt, millega      

kajastatakse lõbusas võtmes mõnda olukorda   

ühiskonnas. 

Kokku laeti üles Padleti keskkonda vaid 18 meemi. 

Tingimuseks olid, et üleslaetud meemi juures      

peab olema õpilase nimi ja klass, meem peab     

olema eestikeelne ning vastama teemale. Eba-

sobilikke meeme ei avalikustata. Sellise filtri põhjal 

avalikustati vaid viis meemi, mille seast valisid   

õpilased parima meeldivuse järgi, klõpsates pildi all 

olevale südamele     . 

Võitjaks osutus 5.d klassi õpilane Samuel Sonberg 

(75 häält).  

Väga tublid osalejad olid veel Anni Mari Luik 6.c, 

Petra Viilop 4.d, Romet Paatsi 4.a ja Daniel Martin 

Šott 6.b. 

 

 

Daily Tensing 

haridustehnoloog 

Meemide konkurss „Rõõmud või mured digimaailmas“ 
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"Me kanname oma sõpru südames ja nad ei ole  kordagi 

öelnud, et neil on seal kitsas." (Arvo Valton) 

11.-15. veebruarini peeti õpilasesinduse  eestvedamisel  

Põlva Koolis sõbranädalat. Sõbra-nädala raames sai igas 

kolmas koolimajas läbi sõbrapostkasti oma klassi- ja 

koolikaaslastele toredaid sõbrakirju- ja kaarte vahetada.       

Lisaks selgitas õpilasesindus igas klassis hääletuse teel 

välja klassi kõige sõbralikumad õpilased, keda tunnustati       

sõbrapäeval diplomitega. Valentininädal kulmineerus 

vahva stiilipäevaga – õpilased said ülesandeks end      

oma sõbraga sarnaselt riidesse panna. Nõnda võiski   

neljapäeval koolis ringi liikudes näha üsna kirjut vaate-

pilti – nii palju teisikuid pole siin veel varem nähtud! 

Aitäh kõigile, kes stiilipäevast osa võtsid! Ja mis       

peamine - hoidke oma kalleid inimesi alati enda lähedal! 

Helen Reinhold 

huvijuht  

Sõbranädal Põlva Koolis 

Tõukekelgumatk 
„Viimne reliikvia”, tõukekelgud, lõkkel küpsetatud 

tainas, lõbus seltskond, hea tuju... seda loetelu võib 

veel pikalt jätkata. Just need on märksõnadeks    

13. veebruaril toimunud tõukekelgumatkal. Matk 

kulges Ottenist Taevaskotta mööda filmi „Viimne 

reliikvia” rada. Matkal osalesid mõned Põlva Kooli 

hoolekogu liikmed ja kooli õpilased, kes vajavad   

aeg-ajalt rohkem tähelepanu. 

Matk kulges väga meeleolukalt. Poistele    

sobisid jäised laskumised, tüdrukutele     

rohkem puhkepausid . Ka täiskasvanud 

nautisid pause ehk rohkem kui sõitu .    

Pauside ajal rääkis matkajuht meile väga 

põnevaid fakte nii filmi kui ka looduses    

toimuva kohta. Seda täiendasid ka hoolekogu 

liikmed oma kogemuste ning teadmistega. 

Kõigel on kõigega seos, võib nii väita. Mis 

kõige parem, kõik osalejad said vähemalt 

ühe uue teadmise matkalt kaasa. 

Retke lõpus tegime lõket ja küpsetasime toki 

ümber keeratud tainast ning saime ka selle 

aasta esimesed grillvorstid ära teha! Suurt 

vaimustust tekitaski nii noortes kui täiskas-

vanutes lihtsa taigna küpsetamine - ei tea, kas asi oli 

tühjas kõhus või tõesti oli tainas maitsev, aga ümber toki 

keeratult valmisid tõesti väga maitsvad saiad. 

Suur tänu kõigile, tänu kellele meie tore matk toimuda 

sai! 

 

Hoolekogu 

Lina tn sõbralikud algklassikud 
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Juhhei! Draamalaager! Saab koolimajas magada!  

Lõbus ja õhinas sõpruskond kogunes 15. veebruaril 

Koolimaja tee 1 õppehoonesse, et tegutseda ja 

mängida koos ning loomulikult teha draamat! 

Laager algas ühises vestlusringis, kus kinnitati    

tegevuskava ja valiti laagri toimkonnad. Peale     

kehakinnitust said hoo sisse vahvad improviseeritud 

esinemised erinevatel teemadel. Esinejatel oli     

võimalus kasutada erinevaid rekvisiite, et ilmestada 

oma grupi sketši. Järgnesid tähelepanu, loovust ja 

koordinatsiooni arendavad mängud ning hoogne 

pooltund tantsu vihtudes.  

Enne magamiskottidesse pugemist toimus veel öine 

filmiõhtu. Natukene õudne ka! 

Hommik! Äratus! Kui uni oli silmast ära pestud,    

kogunesid laagrilised ühise toidulaua ümber, mille 

oli hommikune toimkond juba valmis seadnud. Peale 

seda toimus uue näidendi töötuba, kus igaüks sai sõna 

sekka öelda nii tekstide, osatäitjate kui ka lavakujunduse 

teemal.  

Küll see aeg kaob kiiresti! Ja läbi see draamalaager saigi!  

Mida me siis õppisime? Vastutust, koostööd, esinemis-

julgust, omaalgatust, suhtlemist, teineteisega arvesta-

mist, eesmärkide seadmist, loovust ja veel palju muud. 

Aga kõige rohkem on heameel, et oleme super tore    

sõpruskond! Juhhuuu! 

Suur tänu kõigile laagris osalejatele ja 5.c kl klassi-

juhataja Kristile, kes oli koos meiega! 

Diana Pehk 

5. kl draamaringi juhendaja  

5. klassi draamaringi laager 
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2.e klassi õpilased koos klassijuhataja Ruth Raudsepaga soovivad kogu kooliperele head kollase maasea aastat! 

Head kollase maasea aastat!  

Head Eesti Vabariigi aastapäeva! 

 

Kosutavat vaheaega! 


