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Eesti koolinoorte 68. keemiaolümpiaadi piirkonnavoorus edukalt osalenud õpilasi:

23.01.2021 toimus Eesti koolinoorte 68. keemiaolümpiaadi piirkonnavoor. Olümpiaadil osales 29 õpilast maakonna
kuuest koolist (20 põhikooli- ja 9 gümnaasiumiastmes). Olümpiaad toimus kolmes vanuserühmas – 8. klass, 9.
klass ja gümnaasiumiaste.
Meie koolist osales 6 õpilast ja parimad tulemused:
8. klasside arvestuses:
9. klasside arvestuses:
I koht August Jakobson (8.a)
I koht Kaur Kenk (9.a)
II koht Kirke Karolin Tark (8.a)
Palju õnne! Aitäh aineõpetaja Greta Pentsa!



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

27.01.2021 toimus 68. matemaatikaolümpiaadi Põlvamaa piirkonnavoor 7.-9. klassidele. Seekord toimus
olümpiaad igas koolis eraldi, arvestust peeti ühiselt. Osales 36 õpilast üheksast maakonna koolist. Meie kooli
õpilaste parimad tulemused:
9. klasside arvestuses:
7. klasside arvestuses:
8. klasside arvestuses:
I koht Kaur Kenk (9.a)
II-III koht Eliisa Villako (7.a)
I koht August Jakobson (8.a)
II koht Lilian Hindrikson (9.a)
III koht Anette Maria Soekarusk (9.a)
Palju õnne! Suur tänu õpetajad Deivi Pundonen, Ene Rattur-Kübar, Annika Muuga ja Age Priimus!



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

28.01.2021 toimus füüsikaolümpiaadi koolivoor 8.-9. klassidele. Osales 14 õpilast. Arvestust peeti 8. ja
9. klassidele eraldi.
8. klasside arvestuses:
I koht August Jakobson (8.a)
II koht Karl-Markus Tuul (8.d)
III koht Kirke Karolin Tark (8.a)

9. klasside arvestuses:
I koht Lilian Hindrikson (9.a)
II koht Kaur Kenk (9.a)
III koht Richard Uibo (9.a)

Õnnitlused võitjatele! Aitäh aineõpetaja Jaak Kepp!



bioloogiaolümpiaadi piirkonnavoorus edukalt osalenud õpilasi:

30.01.2021 toimus bioloogiaolümpiaadi piirkonnavoor 6.-9. klassidele ja gümnaasiumiastmele. Olümpiaad viidi
läbi Tartu Ülikooli Moodle´i keskkonnas. Kokku osales 59 õpilast maakonna üheksast koolist (53 põhikooli- ja
6 gümnaasiumiastmes). Olümpiaadi tulemusi arvestati põhikooli osas klasside kaupa. Gümnaasiumiastmes oli eraldi
arvestus. Meie koolist osales 32 õpilast. Põlva Kooli õpilaste parimad tulemused:
6. klasside arvestuses:
8. klasside arvestuses:
9. klasside arvestuses:
I koht Tristan Leppik (6.b)
II koht Samuel Hakk (8.a)
I koht Lilian Hindrikson (9.a)
Palju õnne! Aitäh aineõpetajad Urve Lehestik, Annika Viikmaa, Bianka Pihla ja Karl Tammiste!



9. klasside ühiskonnaõpetuse olümpiaadi koolivoorus edukalt osalenud õpilasi:

01.02.2021 toimus ühiskonnaõpetuse olümpiaadi koolivoor 9. klassidele. Olümpiaadil osales kümme 9. klasside
õpilast.
Parimad tulemused:
I koht Sandra Kalling (9.b)
II-III koht M arten Hinn (9.a)
II-III koht Lilian Hindrikson (9.a)
Palju õnne! Suur tänu õpetaja Mait Kuusik!

Leht 2


ühiskonnaõpetuse olümpiaadi vabariiklikus piirkonnavoorus edukalt osalenud õpilasi:

05.02.2021 toimus internetipõhine ühiskonnaõpetuse olümpiaadi vabariiklik piirkonnavoor 6. ja 9. klassidele.
Põlva maakonnast osales 42 õpilast kuuest koolist. Põlva Kooli õpilaste parimad tulemused:
6. klasside arvestuses:
9. klasside arvestuses:
I koht Tristan Leppik (6.b)
III koht Erik P lakso (9.c)
II koht Simo Gross (6.c)
Palju õnne! Aitäh aineõpetaja Mait Kuusik!



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

06.02.2021 toimus Kanepi Gümnaasiumis 7.-9. klasside kunstiolümpiaadi piirkonnavoor. Kokku osales 7 õpilast
maakonna viiest koolist.
Põlva Kooli esindas Nele Pintmann (9.b), kes saavutas eduka III koha.
Palju õnne! Aitäh õpetaja Yyhely Hälvin!



füüsikaolümpiaadi piirkonnavoorus edukalt osalenud õpilasi:

06.02.2021 toimus füüsikaolümpiaadi piirkonnavoor. Kokku osales 12 põhikooli õpilast kahest maakonna koolist.
Meie koolist osales 9 õpilast. Parimad tulemused:
9. klasside arvestuses:
8. klasside arvestuses:
I koht Lilian Hindrikson (9.a)
I koht August Jakobson (8.a)
II koht Kaur Kenk (9.a)
II koht M ihkel Linnus (8.b)
III-IV koht Richard Uibo (9.a)
III koht Kirke Karolin Tark (8.a)
III-IV koht Merili Nagel (9.a)
8.-9. klasside arvestuses:
I koht August Jakobson (8.a) (esindab
10.-11.04.2021)
II koht Lilian Hindrikson (9.a)
III koht M ihkel Linnus (8.b)
Õnnitlused võitjatele! Aitäh õpetaja Jaak Kepp!



P õlvamaad

füüsikaolümpiaadi

lõppvoorus

Tartus

geograafiaolümpiaadi piirkonnavoorus edukalt osalenud õpilasi:
09.02.2021 toimus geograafiaolümpiaadi piirkonnavoor. Olümpiaad viidi läbi arvutipõhiselt. Olümpiaadil osales
kuus maakonna põhikooli ja kolm gümnaasiumi, kokku 63 õpilast. Arvestust peeti neljas vanuserühmas - 7., 8.,
9. klass ja gümnaasiumiaste. Meie koolist osales 18 õpilast. Parimad tulemused:
7. klasside arvestuses:
8. klasside arvestuses:
III-IV koht Alari M aidla ( 7.a)
I koht Kirke Karolin Tark (8.a)
II koht August Jakobson (8.a)
III-IV koht Henri Suur (8.a)
9. klasside arvestuses:
I koht Kaur Kenk (9.a) (esindab P õlvamaad geograafiaolümpiaadi lõppvoorus 7.-8.05.2021)
II koht Revo Holts (9.b)
Palju õnne võitjatele! Aitäh aineõpetajad Katrin Savi ja Annika Viikmaa!



6.-9. klasside ajaloo-olümpiaadi koolivoorus edukalt osalenud õpilasi:

18.02.2021 a toimus ajaloo-olümpiaadi
klasside kaupa. Parimad tulemused:
6. klasside arvestuses:
I koht Tristan Leppik (6.b)
II koht Kotred P aide (6.d)
III-IV koht Liisa Linnus (6.b)
III-IV koht Kristiin P iirsalu (6.e)

koolivoor 6.-9. klassidele. Kokku osales 28 õpilast. Arvestust peeti eraldi

7. klasside arvestuses:
8. klasside arvestuses:
I koht Merlin Raudkett (7.b)
I koht Nele-Liis Viira (8.d)
II koht David Richard Randmäe (7.b)
II koht Kirke Karolin Tark (8.a)
III koht Agathe Ojasaar (7.a)
III koht Mihkel Linnus (8.b)
9. klasside arvestuses:
I koht Lilian Hindrikson (9.a)
II koht Erik P lakso (9.c)
III koht Marten Hinn (9.a)
Palju õnne! Aitäh õpetajad Grete Kärmas, Jaana Aedmäe ja Mait Kuusik!



7. klasside inglise keele kooliolümpiaadi voorus edukalt osalenud õpilast:

19.02.2021 a. toimus inglise keele olümpiaadi koolivoor 7. klassidele. Osales 18 õpilast. Parimad tulemused:
I koht Laura P lakso (7.b)
II koht Elise Marie I nt (7.a)
III koht Kertu Vija (7.a)
Palju õnne! Aitäh aineõpetajad Susanna Homuha, Kaire Hakk, Rael Anijalg, Ülle Sarapik, Eve Jaansoo ja Siiri
Joosep.

Leht 3

Põlva Kool sai viieaastaseks!
Veebruarikuu esimene päev on Põlva Kooli kokkuhoidva
pere jaoks olnud alati tähtis ja pidulik päev. Kui
varasematel aastatel oleme oma sünnipäeva auks
suundunud kolmes rongkäigus Põlva keskväljakule, et
seal üheskoos oma suure kooliperega toredalt aega
veeta, polnud tänavu, ilmselt kõigile arusaadavatel
põhjustel, siiski keskväljakul kohtuda võimalik. See aga
ei tähenda, et kooli sünnipäevast oleks puudunud
pidulikkus, rõõm, head sõnad, tants ja trall!

ühtselt terve nädala vältel. Et vahetunnid toredamalt
möödusid, said õpilased edastada õpilasesindusele
oma soovilaule, mida vahetundides kuulata. Nõnda
saigi terve nädala jooksul kuulata kooliraadiost enda
lemmikmuusikat.
Sünnipäevanädalal toimus ka algatus „Kiida õpilast/
õpetajat/koolitöötajat“.
Nimelt
olid
kõik,
kes
kuuluvad meie kooliperre, oodatud üksteist märkama
ja kiitma. Igasse õppehoonesse kerkisid kiidutahvlid/
seinad, kust sai üksteise kirjutatud kiituseid lugeda.
Kiiduseinad täitusid mühinal ja jäid vaat et kitsakski.
Imeline, kui palju kiituseid ja ilusaid sõnu selle nädala
jooksul lugeda sai! Kõik kirjutatud kiitused jagati
sõbrapäevanädalal õpilastele mälestuseks.
Sünnipäev, 1. veebruar, algas kõikide õpilaste jaoks
piduliku klassijuhatajatunniga, kus söödi üheskoos
maitsvat kringlit, vaadati veebiaktust ning selgitati
Kahoodi kaudu välja, kui hästi tunnevad õpilased Põlva
Kooli puudutavaid fakte. Veebiaktusel pidas kõnet nii
direktor Koit Nook kui ka kooli õpilasesindus. Esinemisnumbritega kostitasid vaatajaid 9. klassi tublid ja
aktiivsed õpilased, kes tantsisid omaloomingulise tantsu,
mis oligi pühendatud just kooli sünnipäevale. Uhket
sünnipäevalaulu mängis Põlva Kooli puhkpilliorkester
juhendaja Mihkel Kallipiga.
Samal päeval sai alguse ka õpilasesinduse korraldatud
sünnipäevatemaatiline stiilinädal, mille raames leidis
aset glamuurne esmaspäev, sinivalge teisipäev, laheda
soki kolmapäev, värvikirev neljapäev ja mugav reede. Et
oma vinget ja läbimõeldut väljanägemist oleks uhkem
pildile püüda, meisterdasid õpilasesinduse töökad noored
igasse hoonesse ka sünnipäevateemalised fotoseinad.
Lust oli näha, millise mõnuga koolipere stiilinädalast osa
võttis. Mõni klass oli suisa nii tubli, et osales stiilipäeval

Kooli nooremad õpilased trallitasid tantsulises rütmis
nii koolimajas sees kui õues. Särtsakal sünnipäevatrallil esinesid kooli võimlemis- ja tantsuringi tüdrukud
ning kõik soovijad said mängida, tantsida ja lustida.
Palju õnne, armas kool!

Leht 4

Helen Reinhold ja Diana Pehk
Põlva Kooli huvijuhid

Leht 5

1. klasside aabitsapidu
Kui koolis on käidud 100 päeva ja Lotte aabits on otsast
otsani läbi uuritud, siis tuleb seda sündmust ometigi
tähistada! Selleks korraldasime kahes õppehoones aabitsapeo.
Lapsed olid selle aja jooksul õppinud lugema toredaid
luuletusi, laulma vahvaid laule, tantsima erinevaid tantsusamme ja kogunud julgust esinemiseks.
Lina 21 õppehoones toimus pidu 8. veebruaril. Selles
koolimajas õpib 21 esimese klassi õpilast, kes olid
kostümeerinud
ennast
erinevateks
Lotte
aabitsa
tegelasteks. Õpetaja Sille aga oli peol rännukoer Klaus,
kelle kohvrist tulid välja vahvad lood ja tegevused, mida
lapsed rõõmuga esitasid ja kaasa mängisid. Ootamatut
elevust tekitas üllatuskülaline Lotte, kes tantsis koos
lastega ja lõpuks tõi saali ka maiustamiseks kringlid!
Koolimaja tee 1 õppehoones õpib 42 esimese klassi
õpilast, kes esinesid 12. veebruaril toimunud aabitsapeol
rõõmu ja särtsuga. Et lastel oleks peol põnevam, muutsid

õpetajad ennast aabitsategelasteks – õpetaja Piia
lendas ringi nagu Kärbes Jaak ja õpetaja Eha oligi
hea õpetaja. Peale laulude, luuletuste ja tantsude
esitamise korraldas Kärbes Jaak ka leiutajateküla
leiutiste võistlus. Pärast suurt ajude ragistamist said
leiutajaid oma grupiga tutvustada kokkupandud
leiutisi. Lastele meeldis väga õpetaja Eha läbi viidud
viktoriin, kus sai vastata vahvatele küsimustele
aabitsategelaste kohta.
Mõlema õppehoone
tantsudega, kringli
aupauguga!

aabitsapidu lõppes lõbusate
maiustamise ja loomulikult

Vahvate aabitsapidude korraldamise eest ütleme
tänusõnad 1. kl õpetajatele - Sillele, Ehale ja Piiale;
muusikaõpetajatele Marele ja Edale; tantsuõpetaja
Renole; õp Eliisile, kes mängis Lottet ja meie töömees
Hannole, kes aitas pidudel helitehnikaga.
Diana Pehk
huvijuht

Leht 6

Võõrkeeleõpetajate väljasõit Soodoma külla
Võõrkeeleõpetajad käisid enne koolivaheaega end
looduses turgutamas, et nii vaheaeg kui jätkuv
distantsõpe kenasti vastu pidada. Soodoma küla õige
pea enam ei eksisteerigi. Seega oli õige aeg selle koha
külastamiseks. Nimelt on Kanepi vald otsustanud
taastada Erastvere küla ajaloolised piirid ja nii kaob
Soodoma küla nimi, mis oli sellele paigale omistatud
1970-tel aastatel.
Käisime Hõbemäe talus, mis on ühe noore pere loodud
majapidamine endale elamiseks ja põllumajanduslikuks
tegevuseks. Talus peetakse lihaveiseid, hobuseid, kanu
ja parte. Ka sööt oma loomadele toodetakse ise.
Perenaine seletas väga asjalikult loomade kasvamise ja
kasvatamise tõdesid. Enamasti linnavurledest õpetajatel
oli päris põnev jagada lihaloomadele leiba, paitada

hobuseid ning teisi väiksemaid ja suuremaid
taluloomi. Kõige rohkem tekitas elevust saanisõit. Nii
mõnigi õpetaja mäletab sellist asja vaid oma
lapsepõlvest. Lusti ja põnevust oli küllaga.
Pererahvas võtab lahkesti vastu nii suuri kui ka
väikseid külalisi. Eriti võib sellist retke soovitada
klassiõpetajatele koos õpilastega külastamiseks.
Tore üllatus oli kuulda, et perenaine, kes hetkel õpib
põllumajanduseriala magistrantuuris, on tulevikus
huvitatud ka klassiõpetaja ametist. Soovime noorele
perele jätkuvat lusti ja vastupidamist nende töödes ja
tegemistes.
Kaire Hakk
võõrkeelte aineühenduse juht

Leht 7

Põlva Kooli sõbrapäeva pildigalerii

Leht 8

5. klassi kodunduse tunnid uurimislaboris
Jaanuaris oli kõigi 5. klasside käsitöö ja kodunduse
rühmadel võimalus kaks ainetundi veeta Uurimislaboris.
Laborijuhataja Inga Tiivoja valmistas ette töölehed ja
juhendas põnevaid katseid. Uuriti, kuidas käituvad ained,
mida kasutatakse koduses majapidamises. Tulevased
küpsetajad said teada, milline suhkur maitseb pärmile
paremini ja millisest suhkrust pole mõtet pärmitainast
valmistada. Mis juhtub, kui sooda kohtub äädikaga? Selgus,
et kihisevast vahust on tekkinud süsihappegaas, mis voolab
ja kustutab küünla. Tundus väga maagiline katse! Paljude
lemmikkatseks oli lillakapsa keeduvee värvide mäng, kus
violetne vedelik, muutus erinevate ainete toimel. Põhjuseks
see, et erinevatel ainetel: äädikas, sidrun, sool, sooda,
pesupulber, on erinevad omadused. Samuti said lapsed
teada, et küpsetamisel võib küpsetuspulbri asemel edukalt
kasutada soodat ja äädikat.
Laboris oli koolitund hoopis teistmoodi -alates valgete kitlite
kandmisest kuni väikeste ja huvitava kujuga klaasanumate
käsitsemiseni. Oli neidki, kes soovisid, et keemia tunnid
algaksid juba järgmisel päeval!
Merje Ootsing
käsitöö ja kodunduse õpetaja

Leht 9

4.a klassi draamalaager
Juhhuuuu! Draamalaager!
Lõbus seltskond kogunes 19. veebruari õhtupoolikul Lina 21
koolimajja, et olla koos kahepäevases draamalaagris.
Laager algas ühises vestlusringis, kus kinnitati laagri
ajakava ja valiti toimkonnad. Peamine eesmärk laagri
tegevuses oli läbi teha erinevaid draamaharjutusi improvisatsiooniülesanded,
pantomiimiharjutused
ja
lavaline liikumine.
Peale maitsvat õhtusööki said hoo sisse improviseeritud
esinemised erinevatel teemadel. Järgnesid tähelepanu,
loovust ja koordinatsiooni arendavad mängud ning
lõpuks hoogsad tantsuminutid just dance saatel. Enne
magamiskottidesse pugemist toimus veel öine filmiõhtu.
Natukene oli õudne ka!
Hommik! Äratus! Kui uni oli silmist ära pestud, kogunesid
laagrilised ühise toidulaua ümber, mille oli hommikune
toimkond juba valmis seadnud. Muidugi pannkoogid
maasikamoosiga! Peale kehakinnitust toimusid erinevate
draamamängude töötuba, kus igaüks sai sõna sekka öelda.
Küll see aeg kaob kiiresti! Ja läbi see draamalaager saigi!

Mida me siis õppisime? Vastutust, koostööd, esinemisjulgust,
omaalgatust,
suhtlemist,
teineteisega
arvestamist,
eesmärkide seadmist, loovust ja veel palju muud.

Aga kõige rohkem on heameel, et kogu draamagrupp on
omavahel head sõbrad!
Kahju, et Eliise ja Oliver olid haigeks jäänud ja ei saanud
osaleda, aga teistele laagrilistele Liisa, Isabel Amelii, Keete-Keteli, Sandra, Geiri, Elisabeth,
Rebecca ja Adelhein – suur aitäh!
Diana Pehk
4. kl draamaõpetuse õpetaja

Leht 10

Vastlapäev Eesti Maanteemuuseumis
Sel aastal pidasime vastlaid 15. veebruaril Eesti
Maanteemuuseumis Varbusel. Osalesid 3.a ja 3.f ning
4.a ja 4.f klassid koos õpetajate Eliisi, Marely ja Estriga.
Oli ilus talvepäev. Alguses tegime vana-aja võistlusi:
sea põllule ajamist ja pikkade suuskadega sõitmist.
Mängisime inglise vastlamängu pannkoogiga. Ka
tõukekelguga võistlus oli vahva. Meie olime selles tiimis,
kes võitis kõik mängud.
Siis sõime pannkooke ja jõime maailma parimat teed.
Me saime teada, et vanasti usuti, mida pikema liu lased,
seda pikemaks kasvavad linad. Saime katsuda linakiudu
ja uurida linaseemneid.
Seejärel läksime suurele mäele võistlema. Igaüks valis
endale kelgu. Meie rühmas said kõige pikema liu Liisi ja
Reti - täpselt 58 meetrit.
Kui võistlusliug lastud, läksime väiksemale mäele ja
lasime sealt alla. Meile meeldis kelgutada.
Siis tegime mälestuseks ühispildi.
See päev meeldis väga, väga, väga! Tahaksime sinna
tagasi.
Jane-Liis Kiljak, Grete Orti ja Reti Mai Pori
3.a klassi õpilased

Leht 11

Õppekäik Saksa Ratsakooli
Vastlapäeval käisime loodusklassiga Saksa Ratsakoolis.
Seal me sõitsime saaniga, ratsutasime hobustega,
tegime lõket, söötsime loomi ja sõime ka vastlakukleid.
Need õpilased, kes ratsutamistreeningutel ei käi, said
hobuste kohta palju teadmisi - hobused jooksevad
ainult ühe varba peal, elavad kuni 35 aastaseks ja
maksavad palju raha. Õpiti ka, kuidas hobust enne
sõitmaminekut harjata ja seda, et hobust kiidetakse
kaela peale patsutades. Hobused jälgivad inimese
käitumist ja järgivad inimese kehakeelt väga palju - kui
inimene kardab, siis kardab ka hobune.
Hobused on suured loomad ja nende eest
hoolitseda nii nagu hoolitsetakse enda eestki.

tuleb

Hobuse võtmine on väga suur vastutus. Hobused
vajavad
palju
süüa,
varjualust,
puhastamist,
igasuguseid rohtusid, loomaarstide külaskäike ja palju
muud hoolitsust.

Maribel ja Emma ratsutamas

Päeva lõpetuseks istusime maneeži kõrval olevas
väikeses ruumikeses, sõime vastlakukleid ning arutasime, kuidas see päev meeldis ja kuidas kõik rahule jäid.

Lambaid söötmas

Maribel Gabriela Gondiu
7.b klassi õpilane
Saanisõit

Fotod: Urve Lehestik

