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ajaloo-olümpiaadi piirkonnavoorus edukalt osalenud õpilasi:

19.01.2022 toimus veebipõhine ajaloo-olümpiaadi piirkonnavoor. Kokku osales 49 õpilast maakonna kuuest
põhikoolist ja kolmest gümnaasiumist. Arvestust peeti põhikoolide osas 6.-9. klassid ja gümnaasiumi aste eraldi.
Meie koolist osales 6 õpilast. Parimad tulemused:
7. klasside arvestuses:
III koht Ranet Viru (7.c)
9. klasside arvestuses:
I koht Henri Suur (9.a) – Vabariikliku lõppvooru nominent (toimub 5. märtsil 2022 Tartus Miina Härma Gümnaasiumis)
Palju õnne! Aitäh õpetajad Jaana Aedmäe, Grete Kärmas ja Mait Kuusik!



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

27.01.2022 toimus kunstiolümpiaadi koolivoor 7.-9. klassidele. Osales kaheksa õpilast. Tulemused:
I koht Anni M ari Luik (9.a)
II-III koht P etra Viilop (7.c)
II-III koht Annabel Kolsar (7.a)
Palju õnne! Aitäh õpetajad Yyhely Hälvin ja Anneli Kaasik!



emakeeleolümpiaadi piirkonnavoorus edukalt osalenud õpilasi:

01.02.2022 toimus emakeeleolümpiaadi veebipõhine piirkonnavoor. Osales 80 õpilast (7.-12. kl) maakonna
seitsmest koolist. Arvestust peeti nii klasside kaupa, kui vanuseastmeti – noorem 7.-8. klassid, keskmine
9.-10. klassid ja vanem 11.-12. klassid. Meie koolist osales 20 õpilast.
Tulemused:
7. klasside arvestuses:
I koht Tristan Leppik (7.a)
8. klasside arvestuses:
II koht I nger Kateriine Lang (8.b)
Nooremas vanuseastmes:
I koht Tristan Leppik (7.a)
III koht I nger Kateriine Lang (8.b)
Palju õnne! Suur tänu õpetajatele Viive Rätsep, Merili Ermel, Maia Punak ja Lea Parder.



69. matemaatikaolümpiaadi piirkonnavoorus edukalt osalenud õpilasi:

02.02.2022 toimus 69. matemaatikaolümpiaadi Põlvamaa piirkonnavoor 7.-12. klassidele. Seekord toimus
olümpiaad igas koolis eraldi. Osales 53 õpilast üheksast maakonna koolist. Arvestust peeti klasside kaupa. Meie
koolist osales 9 õpilast. Seekordsed tulemused olid:
7. klasside arvestuses:
I koht M arit Lõbu (7.a)
II koht Rasmus Villako (7.a)

III koht Tristan Leppik (7.a)
9. klasside arvestuses:
I koht August Jakobson (9.b)
Palju õnne! Suur tänu õpetajad Inga Varusk, Ene Rattur-Kübar, Annika Muuga ja Age Priimus.

Leht 2


muusikaolümpiaadi piirkonnavoorus edukalt osalenud õpilasi:

05.02.2022 toimus Põlva Kooli Koolimaja tee 1 õppehoones muusikaolümpiaadi piirkonnavoor. Olümpiaadil tuli
vastata kirjalikult küsimustele, laulda noodist, tulla toime rütmiharjutusega ja loomulikult laulu esitamisega.
Põlva Koolist osales Pärtel Gross ( 5.b), kes saavutas väärika III koha.
Palju õnne! Aitäh muusikaõpetajad Kadri Niine ja Merje Gross!



füüsikaolümpiaadi piirkonnavoorus edukalt osalenud õpilasi:

12.02.2022 toimus füüsikaolümpiaadi piirkonnavoor. Kokku osales 9 põhikooli õpilast, kes õpivad kõik Põlva Koolis.
Tulemused:
8. klasside arvestuses:
9. klasside arvestuses:
I koht Eliisa Villako (8.a)
I koht August Jakobson (9.a)
II koht Karoliina Ulmand (8.b)
II koht Ardi Hindrikson (9.a)
III koht David Richard Randmäe (8.b)
III koht Mihkel Linnus (9.b)
8.-9. klasside arvestuses:
I koht August Jakobson(9.a)
(esindab Põlvamaad füüsikaolümpiaadi lõppvoorus Tartus 09.-10.04.2022.)
II koht Ardi Hindrikson (9.a)
III koht M ihkel Linnus (8.b)
Palju õnne! Aitäh õpetaja Jaak Kepp.



6. ja 9. klasside ühiskonnaõpetuse olümpiaadi koolivoorus edukalt osalenud õpilasi:

17.02 ja 18.02.2022 toimus ühiskonnaõpetuse olümpiaadi koolivoor 6. ja 9. klassidele. Kokku osales 15 õpilast.
Tulemused:
6. klasside arvestuses:
9. klasside arvestuses:
I koht Ly Anette M usting (6.d)
I koht Henri Suur (9.a)
II-III koht Grete Kuldmets (6.a)
II koht Samuel Hakk (9.a)
II-III koht Tim-Samuel Hõbemägi (6.a)
III koht Karlis Kalk (9.b)
Palju õnne! Suur tänu õpetaja Mait Kuusik, olümpiaadi eduka läbiviimise eest!



Eesti koolinoorte 69. keemiaolümpiaadi piirkonnavoorus edukalt osalenud õpilasi:

29.01.2022 toimus Eesti koolinoorte 69. keemiaolümpiaadi piirkonnavoor. Kokku osales 23 õpilast maakonna viiest
koolist. Parimad tulemused:
9. klasside arvestuses:
I koht August Jakobson (9.a)
II-III koht Henri Suur (9.a)
II-III koht Kirke Karolin Tark (9.a)
Palju õnne! Aitäh aineõpetaja Greta Pentsa!



geograafiaolümpiaadi piirkonnavoorus edukalt osalenud õpilasi:

15.02.2022 toimus geograafiaolümpiaadi piirkonnavoor. Kokku osales 33 õpilast, Põlva Koolist osales 17 õpilast.
Tulemusde:
7. klasside arvestuses:
8. klasside arvestuses:
9. klasside arvestuses:
II koht Kristiin P iirsalu (7.a)
II koht Laura P lakso (8.b)
II koht Henri Suur (9.a)
III koht Tristan Leppik (7.a)
III koht Mihkel Linnus (9.b)
Palju õnne! Aitäh aineõpetajad Katrin Savi ja Annika Viikmaa!



9. klasside inglise keele olümpiaadi piirkonnavoorus edukalt osalenud õpilasi:

17.02.2022 toimus inglise keele olümpiaadi piirkonnavoor 9. klassidele. Kokku osales 29 õpilast maakonna
seitsmest koolist, meie koolist kuus õpilast.
Põlva Kooli parimana saavutas II koha Annaliisa Madisson (9.a)
Palju õnne! Aitäh õpetajad Rael Anijalg, Kaire Hakk ja Ülle Sarapik.



kunstiolümpiaadi piirkonnavoorus edukalt osalenud õpilasi:

19.02.2022 toimus Võru Kunstikoolis kunstiolümpiaadi piirkonnavoor. 7.-9.klasside arvestuses osales 7 õpilast
maakonna neljast koolist. Tulemused:
I koht Annabel Kolsar (7.a)
III koht P etra Viilop (7.c)
Palju õnne võitjatele! Aitäh õpetaja Yyhely Hälvin!

Leht 3


Põlvamaa 6.-9. kl saalijalgpalli MV edukalt osalenud õpilasi:

10.02.2022 toimusid Põlvamaa 6.-9. kl saalijalgpalli meistrivõistlused.
Tüdrukute arvestuses saavutas Põlva Kooli võistkond kolme võistkonna seas I koha. Võistkonda kuulusid
Hanna-Lisete Sellis, Helena Hakk, Luiisa Marleen Lepp, Eliisa Villako, Kristel Juhkason, Anette Vaino, Gertrud
Jänes, Katariina Laas, õp. Juta Saan.
Poiste turniiril osales neli võistkonda ja Põlva Kool saavutas kaksikvõidu.
I koht P õlva Kool 1. võistkond koosseisus Ardi Hindrikson, Johan Markus Härmits, Markos Käis, Romet
Viljus, Holger Jänes, Krister Põkk, Markus Mäeots, Sven Byron Mitt, õp. Valeri Zlatin
II koht P õlva Kool 2. võistkond, kuhu kuulusid Kerdo Roodes, Mihkel P adar, Egert Land, Karel Kangro,
Kermo Kuklase, Markkus Kaha, Henri Loeg, Alfred Rinne, õp. Valeri Zlatin
Turniiri resultatiivsem mängija Ardi Hindrikson (11 väravat).
Palju õnne!



Põlvamaa koolide lauatennise meistrivõistlustel edukalt osalenud õpilasi:

17.02.2022 toimus Põlvamaa koolide lauatennise MV. Põlva Kooli õpilased saavutasid häid tulemusi.
P12 vanuserühmas:

T12 vanuserühmas:

I koha Aron Zlatin
II koht Oliver Hüvato

I koht Grete Orti
T14 vanuserühmas:

III koht Jari M ati Salonen

I koht Heili Meribeth Rau

P14 vanuserühmas:
I koht Hardi Soidla

II koht Liisa Kaljuvee
T16 vanuserühmas:

P16 vanuserühmas:
II koht Alar P ajula

I koht Eliisa Villako
II koht Katariina Laas

Palju õnne! Aitäh lauatennise ringi juhendaja Reet Külaots!



Põlvamaa 4.-6. klasside minivõrkpalli meistrivõistlustel edukalt osalenud õpilasi:

21.02.2022 toimusid Põlva Kooli Lina tänava koolihoone võimlas Põlva maakonaa koolinoorte 4.-6. kl minivõrkpalli
meistrivõistluste SKYPARK MINILIIGA Põlvamaa alagrupi mängud.
Tüdrukute võistkondi osales kahest koolist, Põlva Koolist kolm võistkonda ja Räpina Ühisgümnaasiumist üks
võistkond. Maakonna meistriks krooniti Põlva I võistkond.
I koht P õlva Kool I võistkond koosseisus Marielle Leesalu, Liisa Avikson, Sarah Zopp, Birgit Birnbaum,
Jessika Puna, Jete Kurusk, treener Ingrid Mandel.
III koht P õlva Kool I I võistkond. Võistkonda kuulusid Laura Lepistu, Maris Haidak, Heleriin Kink,
Carolin Käo, Kertu Kõllamägi, Luiza Zlatin, treener Ingrid Mandel.
4. koht P õlva Kool I I I võistkond. Võistkonda kuulusid Elis P adar, Mette Marit Siilmand, Mirell Kattai,
Emmalii Haamer, Maialiis Puusepp, Brita Truus, Hanna-Lenna Simakov, treener Ingrid Mandel.
Poiste turniiril osales kolm võistkonda, Räpinast kaks võistkonda ja Põlvast üks võistkond.
I koha saavutas P õlva Kooli võistkond. Võistkonnas mängisid Adelhein Kikas, Valter Reinhold, Erik
Pillai, Reimo Repp, Raul Tohva, õpetaja Toomas Kivend.
Palju õnne! Suur täna juhendajatele!

TV 10 0lümpiastarti II etapp
TV 10 olümpiastarti II etapp toimus laupäeval
29.01.2022 Tallinnas Lasnamäe kergejõustikuhallis.
Koolide pingereas läks Põlva Kooli võistkond kaitsma
11. kohta.
Põlva Kooli võistkonna võistlejad olid väga tublid ja
enamusel õnnestus parandada oma isiklikke rekordeid.
Marcello Aleksejev saavutas poiste nooremas vanuserühma teivashüppes ja 60 m tõkkejooksus 18. koha
vastavalt tulemustega 1.81 ja 10.90. Poiste vanemas
vanuses saavutas Reno Rošik tõkkejooksus 22. koha
tulemusega 10,36 ja kaugushüppes 25. koha
tulemusega 4.42. Mihkel Padar saavutas tõkkejooksus
23. koha ajaga 10.46 ja kaugushüppes 31. koha
tulemusega 4.18.

Tüdrukute vanemas vanuses tegi tubli jooksu Loviisa Ly
Puri, kes saavutas 60 m tõkkejooksus 26. koha ajaga
10.77. Carolin Käo läbis sama vanuseklassi tõkkejooksu
ajaga 12.74 (49. koht). Tüdrukute nooremas vanuses
tõi Põlva Kooli võistkonnale vajalikud punktid Hanna
Avikson, kes 2 aastat vanemate konkurentide seas
sai kaugushüppes 39. koha tulemusega 3.54. Tõkkejooksus sai ta ajaga 12.51 47. koha.
Põlva Kooli võistkond suutis säilitada 11. koha ja
vähendas oluliselt punktivahet eesolevate koolidega.
Hooaeg jätkub 23. märtsil Võru-ja Põlvamaa III etapiga
ja 26. märtsil TV 10 III finaaletapiga Tartus.
Treenerid Toomas Kivend ja Aivar Haan

Leht 4

Tiigriaasta tervitus
1. veebruaril 2022 algas Hiina kalendri järgi uus aasta ning Pühvlilt võttis valitsemise üle graatsiline Tiiger.
Tiigriaasta tervituseks joonistasid kunstiõpetaja Yyhely Hälvini 5., 6. ja 7. klasside õpilased toredaid tiigreid,
kes tervitavad kõiki Kesk 25 majja saabujaid. Väike valik tiigritest siin.

Leht 5

Õpilasesinduse veebruarikuu tegemised
31. jaanuar—4. veebruar tähistasime Põlva Kooli 6. sünnipäeva. 1. veebruari hommikul
üllatas kooli puhkpilliorkester õpilasi ja koolitöötajaid kõigis kolmes koolimajas. Lisaks oli
õpilasesindus meisterdanud kõikidesse majadesse fotoseina ning klassides mängiti kahooti,
mille küsimused olid kooli kohta. Sünnipäevale kohaselt pakuti ka maitsvat kooki.

14. -18. veebruar leidis aset sõbrapäevanädal. Iga päev oli erinev stiilipäev, teemadeks olid
sõbrapäeva värvid, teisipäeva teisikud, glamuurne kolmapäev, naljakas neljapäev ja mugav
reede. Nädala jooksul olid avatud sõbrapostkastid, kuhu said kirja poetada kõik õpilased ja
koolitöötajad. Kesk 25 majas olid lendude peale laiali jaotatud poolikud südamed ning oma
südame poolele tuli leida paariline. Lisaks olid kõikides majades üleval ka kiiduseinad.
Õpilased või koolitöötajad said võimaluse kirjutada oma sõbrale, pinginaabrile, õpetajale või
kolleegile kiituse.

24. veebruari hommikul tähistas Eesti Vabariik oma
104. sünnipäeva ka Põlvas hommikuse paraadmarsi
ja mälestuspärjade asetamisega samba jalamile.
Tähtsast sündmusest võtsid osa Põlva Kooli
direktori kt Aigi Sikkal ja Põlva Kooli ÕE president
Isabella Puusepp.
Oli väga meeleolukas veebruar!
Kirke Karolin Tark
Õpilasesinduse liige

Leht 6

2.b klassi õppepäev Tartu Loodusmuuseumis
2. veebruaril külastasid 2.b klassi õpilased KIK-i programmi
raames Tartu Loodusmuuseumi, kus osaleti programmis „Hülge
elu Läänemeres“.
Programmi eesmärgiks oli tutvuda Läänemere elustikuga läbi
hülge silmade.
Muuseumis võttis meid vastu tore hülgekostüümis programmijuht. Saime katsuda, kui pehme ja mõnus on hülgenahk. Saime
teada, mida võib leida hülge toidulaualt ja et ta võib sukelduda
kuni 100 m sügavusele ning olla vee all üle 5 minuti. Läbi toreda
nukuetenduse tutvusime loomadega, kes veel hülge kõrval
Läänemeres elavad. Mõtisklesime ka selle üle, kuidas inimeste
tegevus mereloomade elu mõjutab. Otsimismängu käigus saime
muuseumis ringi liikuda ja otsida töölehel olevaid mereloomi.
Programmi lõpus kujundasid lapsed rühmatööna plakati Läänemere elustikust.
Päeva lõpus said lapsed võimaluse vabalt muuseumis ringi käia
ja enda lemmikloomi põhjalikumalt uurida.
Oli väga õpetlik ja huvitav koolipäev!
Aitäh Keskkonnainvesteeringute Keskusele!
Eha Kraav
2.b klassijuhataja

Leht 7

Koolikontsert
3. veebruaril toimus meie kooli kolmes õppehoones
Eesti Kontserdi kontsert-etendust „Pott oli nõid ja pann
oli kratt“. Õpetlik ja hoogne koolikontsert jutustas
rahvaluule osast meie elust aegade algusest peale. Meie
kodud, sood, rabad ja metsad on hämaruse saabudes
endiselt täis kratte, nõidu, haldjaid ja vaime. Meil on
uskumusi ja legende, mida endale teadmatagi kanname.
Kontsert-etenduse käigus saime ülevaate rahvaluule
eri liikidest minevikus ja tänapäeval ning helidest
pakatavaid näiteid muinasjuttudest, muistenditest ning
rahvalauludest.

Esinejateks olid Liia Kanemägi – väikekannel, laul,
Maarja Soomre – väikekannel, meloodika, laul ja
Sandra Lange – parmupill, rütmipillid, laul.
Diana Pehk
huvijuht

Lahedad geograafiatunnid
9. veebruaril toimusid Põlva Koolis geograafiatunnid veidi teisiti kui
tavaliselt. Projekti "Lahe geograafiatund" raames toimus tund
arvutiklassis teemal 3D modelleerimine. Tunni viisid läbi EGEA-Tartusse
kuuluvad Tartu Ülikooli üliõpilased Agnes ja Martin. Projekti teemaks oli
Tallinna kesklinna 3D mudeli valmistamine geoinfosüsteemi tarkvaraga.
Mudeli valmistamiseks kasutati kooliarvutites olevat QGIS 3 programmi.
Tunnis räägiti 3D-mudelitest ja geoinformaatikast ning uuriti Eesti
3D-mudelit. Eesti 3D mudelilt oli võimalik uurida täpsemalt oma
kodukohta, mis kõigile suurt huvi pakkus. Õpilastega vesteldes ja
tagasisidet vaadates selgus, et kõik jäid rahule teistsuguse tunniga.
Projekti „Lahe geograafiatund“ raames läbiviidud teematunnid said
võimalikuks tänu Haridus- ja Teadusministeeriumile ning SA eesti
Teadus-agentuurile.
David Richard Randmäe
8.b klassi õpilane

Leht 8

1. klasside aabitsapidu
Juhhuuuu! 1. klasside lastel sai koolis käidud 100 päeva!
Ja see tähendab seda, et aabits on algusest lõpuni
selgeks õpitud. Koolimaja tee 1 majas pidasid pidu 1.b ja
1.c klassid 8. veebruaril.
9. veebruaril toimus pidu 1.a klassi lastele Lina tn 21
majas.
Lapsed olid toredasti ära õppinud luuletusi, tantse ja
laule. Üllatusena tuli külla aabitsategelane Lotte, et
vaadata, mida lapsed vahepeal õppinud on.

Kui saalis said kõik esinemised, viktoriin, mängud
ja aupauk tehtud, mindi sabatantsuga klassi pidupäevakringlit maitsma.
Aitäh õpetajad Ruth, Ester, Eda, Marely, Mare ja
Lotted Eliis ning Elina.
Diana Pehk
huvijuht

Leht 9

Koorilauljad Rahvusooper Estonias

Ajal, mil kaunite kunstide valdkond elab läbi üht
suurimat kriisiperioodi, mil kogu muusikavaldkond
on saanud räsitud, toimuvad teatrites uskumatuna
toimuvad protsessid ja etendused.
Sügisel haarasin kinni Rahvusooper Estonias toimuvast
haridusprojektist ,,Kuidas mõista balletti?“
Sõit Rahvusooper Estoniasse saigi teoks 9. veebruaril,
kui varahommikul alustasime sõitu pealinna ühes
50 muusikahuvilist Põlva Koolimaja tee koolimajast.

piisavalt, siis nauditi lauluväljaku mäel liulaskmist,
laulmist laulutaat Ernesaksale, kui keha kinnitamist
ja omavahelist seltskondlikku suhtlemist, mis jätkus
tagasiteel ka bussis.
Valmistudes XIII Noorte Laulu- ja Tantsupeoks ,,Püha on maa“ 2023 suvel õpime üheskoos
argipäevas märkama ja hoidma meile olulist ja
püha – meie keelt, meie maad, meie ühist kodu ja
planeeti Maa.

Päev algas loenguga „Kuidas mõista balletti“, mille viisid
läbi Eesti Rahvusballeti tantsija ja tantsusemiootik Triinu
Leppik-Upkin ning Karina Laura Leškin ja Anatole
Blaineau
Eesti Rahvusballetist. Ühe tunni vältel
keskenduti küsimustele, mis on ballett, milline on antud
balleti ajalooline taust ja kuidas seda mõista. Saime
teada, mida tuleks balletti vaadates jälgida, milline on
balleti esteetika, kostüümid, dekoratsioonid ning milline
on Eesti Rahvusballeti tantsija elu. Saime ülevaate
ka balleti ,,Kratt“ tegelastest ja tegevustest, et mida
etenduses jälgida ja tähele panna.
Lapsed oma tagasisides tõid välja just balletti ajaloolise
arengu.
Peale pooletunnist kohvikupausi vaatasime balletietendust ,,Kratt“, mis on esimene eesti ballett ja ühtlasi
Eduard Tubina esimene töö muusikateatrile. Eesti
mütoloogial põhinev lugu rahaahnele peremehele rikkusi
kokku kandvast kratist. Muusikas on Tubin õnnestunult
ühendanud rahvamuusika kaasaegse helikeele ja
sümfoonilise väljenduslaadi. Helilooja sõnul on „Kratt“
rajatud täielikult rahvamuusikale, mis on meil peaaegu
ammendamatu varasalv.
Kuna ,,Kratt“ oli enamusele esimene balletietendus, aga
eelnevalt kuulnud balleti sisu, oli see meile kõigile hästi
arusaadav ja pinget pakkuv. Aplaus etenduse lõpus ei
tahtnud kuidagi lõppeda, nii väljendati oma emotsioone
ja rahulolu.
Kokkuvõttes Kenneti arvamus nähtust: Kui oled ahne, ei
lõpe see sulle hästi.
Need emotsioonid viidi ka kodudesse. Järgnevatel
päevadel tuli vanematelt palju tänu ja kiidussõnu
ettevõtmise kohta.

Kui tavaliselt satume Tallinna lauluväljakule suvisel ajal,
laulupeol, siis seekord otsustasime külastada ja tutvust
teha talvise lauluväljakuga. Kuna istumist oli olnud

Oleme laululastega arutlenud palju sellel teemal.
Loodame, et meie teekond noorte laulupeole loob
võimaluse ses üha kiirenevas maailmas võtta aeg
maha, et hingata sisse läbi eesti keele ja muusika,
mõtteid eestlaseks olemisest ning Eestimaa erilisest
loodusest.

Eda Heinaste
muusikaõpetaja

Leht 10

Sõbrapäeva laat
Väga oodatud sõbrapäeva laat toimuski sõbrapäeval,
14. veebruaril Koolimaja tee 1 majas. Nagu alati, jagus
laadaplatsile hulgaliselt nii müüjaid kui ostjaid. Laadale
tulnud müüjad olid väga palju vaeva näinud oma
kauba ettevalmistamisel. Kaup oli huvitav, ahvatlev ja
küpsetised eriliselt maitsvad! Tore oli vaadata, kuidas
lapsed said müümise ja ostmisega väga hästi hakkama.
Nii kasvavadki ettevõtlikud inimesed! Laadapäevad on
vahvad, elevust täis ning meeldivad lastele väga!
Diana Pehk
huvijuht

9.a klass kooli sünnipäeva tähistamas

Leht 11

Piirkondlik kunstiolümpiaad
19. veebruaril toimus Võru Kunstikoolis piirkondlik kunstiolümpiaad,
kus osalesid kahe maakonna õpilased ning meie kooli esindasid tublilt
Annabel Kolsar (7.a), Petra Viilop (7.c) ja Anna Maria Põlluveer (9.c).
Et paljude jaoks on üllatav, et kunstis on võimalik üldse olümpiaadi teha,
siis tegelikult on kunst nagu iga teine aine, kus olulised on nii teadmised
kui ka oskus neid praktikas rakendada. Olümpiaad koosnes kolmest
osast. Teoreetilises osas oodati teadmisi visuaalkunsti põhimõistetest,
proportsiooni-, perspektiivi- ja värvusõpetusest, eesti ja maailma
kunstikultuuri tundmist. Praktilises osas tuli luua koduse tööna vanast
majast uus hoone ning kohapeal tehti renessansi stiilis natüürmort.
Tegime väikese intervjuu Annabeliga, kes saavutas olümpiaadil I koha ja
Petraga, kes sai III koha.
Yyhely: Mõlemad käite Põlva Kunstikoolis. Miks kunstiga tegelete?
Petra: Ma ei ole eriti kindel, miks tegelen kunstiga, mulle lihtsalt meeldib
joonistada.
Annabel: Tegelikult on mind joonistamine väiksest peale juba
väga huvitanud. Mäletan, et ei värvinud kunagi üle piirjoonte
ja tegin kõike alati täpselt ja korralikult. 6 aastaselt hakkasin
käima ka Põlva Kunstikooli eelkoolis. Praegu käin juba III
kursusel ja seal on olnud võimalus proovida väga palju
erinevaid vahendeid, mille abil kunsti luua. Üks minu
lemmikutest on kindlasti maalimine, mulle meeldib värve
segada ja esemeid huvitavalt oma töö peal kujutada.
Tunnen et see on ka üks minu tugevustest.

Annabeli kohapeal valminud
natüürmort

Yyhely: Kuidas kunstiolümpiaadil osalemine tundus? Mis oli
keeruline ja mis lihtne?
Annabel: Kõige raskem oli kohapeal tehtud loovtöö, sest selle
sooritamiseks oli vaid kaks tundi ja ülesande mõistmine osutus
kõige keerulisemaks. Lihtsaim oli aga kodune töö: maja pilt,
mille kohta sain nõu küsida.

Anna Maria kodutöö

Petra: Kõige keerulisem oli teoreetilises osas küsimus trükikunstist ja kõige lihtsam oli põhivärvide ja sekundaarvärvide teadmine.
Yyhely: Missuguse kogemuse osalemine sulle andis?
Petra: Olümpiaad oli väga huvitav ja tore, tahaksin kunagi jälle minna.
Annabel: Loominguline kohapeal tehtav töö oli algul väga hirmutav,
ülesanne oli keeruline ja idee leidmine polnud samuti lihtne. Teooria tööd
tegema minnes tundsin end kindlamalt. Teooria osaks olin saanud enne
veidi ette valmistuda, kuigi ka need ülesanded polnud sugugi lihtsad.
Kindlasti oli see üks kasulik kogemus.
Õpilased olid väga tublid. Suur tänu Iivele abi ja pildistamise eest!

Yyhely Hälvin

Annabeli kodutöö

kunstiõpetaja

Petra kodutöö

