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 5.-9. klasside matemaatikaolümpiaadi koolivoorus edukalt osalenud õpilasi: 

19.01.2023 toimus internetipõhine ühiskonnaõpetuse olümpiaadi vabariiklik piirkonnavoor 6. ja 9. klassidele.     

Põlva Kooli parimatena saavutasid 

9. klasside arvestuses: 

I koht Elise Marie Int (9.a)  

II koht Karoliina Ulmand (9.b) 

Palju õnne! Aitäh aineõpetaja Mait Kuusik! 

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

Direktor kiidab! 

23. ja 24.01.2023 toimusid matemaatikaolümpiaadi koolivoorud 5.-9. klassidele. Kokku osales 93 õpilast. Arvestust 

peeti eraldi klasside kaupa. Tulemused: 

 

 

 

Palju õnne! Aitäh õpetajad Ene Rattur-Kübar, Deivi Pundonen, Tiiu Miina, Inga Varusk, Kristi Kurg, Age Priimus, 

Annika Muuga! 

25.01.2023 toimus füüsikaolümpiaadi koolivoor 8.-9. klassidele. Osales 16 õpilast. 

Arvestust peeti 8. ja 9. klassidele eraldi. 

 

 

 

 

Õnnitlused võitjatele! Aitäh aineõpetaja Jaak Kepp! 

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

8. klasside arvestuses: 

I koht Tristan Leppik (8.a) 

II koht Marit Lõbu (8.a) 

III koht Kristiina P iirsalu (8.a) 

9. klasside arvestuses: 

I koht Eliisa Villako (9.a) 

II-III koht Karoliina Ulmand (9.b) 

II-III koht Aron Oberg(9.a) 

5. klasside arvestuses: 

I-II koht Artur Leppik (5.a)  

I-II koht Mattias Kähr (5.a)  

III koht Marvin Mahla (5.b) 

6. klasside arvestuses: 

I koht Kirke Jaakmees (6.c) 

II koht Magnus Pala (6.c) 

III koht Pärtel Gross (6.b) 

7. klasside arvestuses: 

I koht Markkus Meelis Kokkmaa (7.a)

II koht Johannes Kübar (7.a)  

3.-5. koht Tim-Samuel Hõbemägi (7.a) 

3.-5. koht Eerik Lutsar (7.a) 

3.-5. koht Berit Vasser (7.a) 8. klasside arvestuses: 

I koht Marit Lõbu (8.a) 

II koht Kristiin P iirsalu (8.a)  

3.-4. koht Annabel Kolsar (8.a) 

3.-4. koht Tristan Leppik (8.a) 

9. klasside arvestuses: 

I-II koht Eliisa Villako (9.a)  

I-II koht Kertu Vija (9.a) 

III koht Enriko Saan (9.a) 

26.01.2023 toimus Eesti koolinoorte 70. keemiaolümpiaadi piirkonnavoor. Kokku osales 22 õpilast maakonna   

neljast koolist (17 põhikooli- ja 5 gümnaasiumiastmes). Olümpiaad toimus kolmes vanuserühmas: 8. klass,          

9. klass ja gümnaasiumiaste. Meie koolist osales 7 õpilast. Parimad tulemused: 

 8. klasside arvestuses: 

 I koht Tristan Leppik (8.a) 

 II koht Annabel Kolsar (8.a) 

    Palju õnne! Aitäh aineõpetaja Greta Pentsa! 

 keemiaolümpiaadi piirkonnavoorus edukalt osalenud õpilasi: 

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


Leht 2 

27.01.2023 toimus vene keele olümpiaadi koolivoor 8. klassidele. Osales 17 õpilast. Seekordse olümpiaadi    
parimad olid: 

 I koht Romet Nõmme (8.c) 

 II-III koht Katariina Olesk (8.c) 

 II-III koht Liisa Linnus (8.b) 

Palju õnne! Aitäh vene keele õpetajad Riina Sarapuu, Lidia Jaaska, Anne-Liis Tamm, Regina Pala! 

 8. klasside vene keele olümpiaadi koolivoorus edukalt osalenud õpilasi:  

27.01.2023 toimus Räpina Ühisgümnaasiumis maakondlik inglise keele olümpiaad 9. klassidele. Kokku osales 30 
õpilast kümnest maakonna koolist. Meie koolist osales 6 õpilast. 
Parimad tulemused: 
I-III koht Laura P lakso (9.b) 
I-III koht Elise Marie Int (9.a) 
Palju õnne! Aitäh õpetajad Karmen Floren, Rael Anijalg, Helerin Helde, Ülle Sarapik, Kaire Hakk! 

 9. klasside piirkondlikul inglise keele olümpiaadil edukalt osalenud õpilasi:  

30.01.2023 toimus geograafiaolümpiaadi koolivoor 7.-9. klassidele. Kokku osales 46 õpilast. Arvestust peeti     

klasside kaupa eraldi.  

 

 

Palju õnne! Aitäh geograafiaõpetaja Katrin Savi! 

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

7. klasside arvestuses: 

I koht Berit Vasser (7.a)  

II koht Samuel Linnus (7.b) 

III-V koht Karmo Kosk (7.b) 

III-V koht Kertu Kepp (7.b) 

III-V koht Laura Lanno (7.b) 

8. klasside arvestuses: 

I koht Rasmus Villako (8.a)  

II koht Joonas Leis (8.b) 

III koht Tristan Leppik (8.a) 

9. klasside arvestuses: 

I koht Helen Pundi (9.a) 

II koht Alari Maidla (9.a)  

III koht David Richard Randmäe (9.b)  

08.02.2023 toimus inglise keele olümpiaadi koolivoor 7. klassidele. Osales 14 õpilast 7.a, 7.b ja 7.c klassidest. 
Tulemused: 
 I koht Grete Kuldmets (7.a)  
 II koht Berit Vasser (7.a)  
 III koht Johannes Kübar (7.a) 
Palju õnne! Aitäh aineõpetajad Kaire Hakk, Ülle Sarapik ja Karmen Floren! 

 7. klasside inglise keele olümpiaadi koolivoorus edukalt osalenud õpilasi: 

10.02.2023 toimus füüsikaolümpiaadi piirkonnavoor. Kokku osales 5 põhikooli õpilast, kes õpivad kõik Põlva Koolis.  

Õnnitlused võitjatele! Aitäh õpetaja Jaak Kepp! 

 füüsikaolümpiaadi piirkonnavoorus edukalt osalenud õpilasi: 

8. klasside arvestuses: 

I koht Kristiin P iirsalu (8.a)  

II koht Tristan Leppik (8.a)  

III koht Marit Lõbu (8.a) 

9. klasside arvestuses: 

I koht Karoliina Ulmand (9.b) 

II koht Eliisa Villako (9.a) 

8.-9. klasside arvestuses: 

I koht Kristiin P iirsalu (8.a)  

II koht Karoliina Ulmand (9.b) 

III koht Tristan Leppik (8.a) 

15.02.2023 toimus vene keele olümpiaadi koolivoor 7. klassidele. Osales 15 õpilast. Seekordse olümpiaadi parimad: 
 I koht Anton Jermohhin (7.a)  
 II-III koht Berit Vasser (7.a)  
 II-III koht Kirke Lepp (7.c) 
Palju õnne! Aitäh vene keele õpetajad Riina Sarapuu, Regina Pala, Lidia Jaaska ja Anne-Liis Tamm! 

 7. klasside vene keele olümpiaadi koolivoor edukalt osalenud õpilasi: 

14.02.2023 toimus geograafiaolümpiaadi piirkonnavoor. Olümpiaad viidi läbi arvutipõhiselt HARNO moodli         
keskkonnas. Olümpiaadil osales neli maakonna põhikooli (Põlva, Krootuse, Mooste, Johannese Kool ja lasteaed  
Rosmal) ja kaks gümnaasiumi (Räpina ja Põlva), kokku 51 õpilast. Arvestust peeti neljas vanuserühmas - 7., 8.,    
9. klass ja gümnaasiumiaste. Meie koolist osales 21 õpilast.  
 
 
 
 
         Palju õnne! Aitäh aineõpetaja Katrin Savi! 

 geograafiaolümpiaadi piirkonnavoorus edukalt osalenud õpilasi: 

7. klasside arvestuses: 

I koht Berit Vasser (7.a)  

II koht Laura Lanno (7.b) 

8. klasside arvestuses: 

I koht Tristan, Leppik (8.a)  

II koht Marit Lõbu (8.a) 

III koht Johanna Oras (8.b) 



Leht 3 

15.02.2023 toimus tehnoloogiavaldkonna ainete ning käsitöö ja kodunduse olümpiaadi koolivoor 8.-9. klassidele. 

Kokku osales 33 õpilast. Tulemused: 

 

Palju õnne! Suur tänu õpetajatele Tiina Saago, Merje Ootsing, Martin Raudmäe ja Agu Menning! (Täpsemalt lk 5) 

 8.-9. klasside tehnoloogiavaldkonna ainete ning käsitöö ja kodunduse olümpiaadi              

koolivoorus edukalt osalenud õpilasi: 

Tehnoloogia: 

I koht Martti Pavlov (8.b) 

II koht Roland Johanson (9.c)

III koht Tristan Leppik (8.a) 

Käsitöö laureaaditiitlid omistati: 

Johanna Oras (8.b) 

Christelle Juks (8.b) 

Kelli Pala (9.b) 

Laura Helena Lillmann (9.c) 

Kodundus: 

I koht Merlin Raudkett (9.b) 

II koht Mohana Lepp (9.c) 

III koht Natali Antonov (9.c) 

17.02.2023 toimus bioloogiaolümpiaadi piirkonnavoor 6.-9. klassidele. Olümpiaad viidi läbi Tartu Ülikooli Moodle´i 
keskkonnas. Kokku osales 48 õpilast maakonna kaheksast koolist. Olümpiaadi tulemusi arvestati kahes vanuserüh-
mas: 6.-7. klassid ja 8.-9. klassid. Meie koolist osales 22 õpilast. 

Tulemused: 

6.-7. klasside arvestuses: 

II koht Kertu Kepp (7.b) 

III koht Berit Vasser (7.a) 
8.-9. klasside arvestuses: 

II koht Tristan Leppik (8.a) (Esindab Põlvamaad lõppvoorul, mis toimub 19.05 – 21.05.2023 a. Kääriku Spordikeskuses) 

Palju õnne! Aitäh aineõpetajad Urve Lehestik, Annika Viikmaa,  Bianka Pihla ja Karl Tammiste! 

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

20.02.2023 toimus saksa keele olümpiaadi koolivoor 7.-8. klassidele. Kokku osales kümme õpilast. Veebipõhine 

olümpiaad koosnes kolmest osast - kuulamine, lugemine ja grammatika. Tulemused: 

 

 

 

 

Palju õnne! Aitäh aineõpetajad Tiina Villako ja Rael Anijalg! 

 7.-8. klasside saksa keele olümpiaadi koolivoorus edukalt osalenud õpilasi: 

7. klasside arvestuses: 

I koht Lissandra Rammo (7.a) 

II koht Mihkel Padar (7.a) 

III koht Devon Kuur (7.b)  

8. klasside arvestuses: 

I koht Kristiin P iirsalu (8.a)  

II koht Triin Neeno (8.a) 

III koht Hele Jakobson (8.b) 

17.02.2023 toimus ülemaaline ilulugejate 32. võistulausumine ehk vabariiklik  

etlejate konkurss Saaremaal Kuresaare Teatris. Konkurss toimus kolmes           

vanuseastmes: 4.-6. klass; 7.-9. klass ning 10.-12. klass. Kokku osales 41       

õpilasetlejat. 

Läinud aasta novembris Põlvas toimunud etluskonkursil "Tahan sulle öelda" valiti 

Põlvamaad esindama 4.b klassi õpilane Karolin Trumsi. Kõige nooremas          

vanuseastmes oli üle Eesti kokku 15 õpilasetlejat. Karolin luges katkendit Ellen 

Niidu luuletusest "Suur maalritöö" ning enda kirjutatud lugu kassist "Elu          

Mitškiniga". 

Zürii tunnustas Karolini etlemise oma vanuseastme parimaks. Karolin pälvis   

Grand Prix tiitli.  

Palju õnne! Suur tänu Karolini juhendajale õpetaja Elina Keerpalule. Samuti suur 

tänu Põlva Kooli raamatukogu juhatajale Anne Ojastele, kes aitas kaasa konkursil 

osalemisele. 

              Etluskonkursil osalemist toetasid Põlvamaa Omavalitsuste Liit, Põlva Kool. 

 vabariiklikul etlejate konkursil edukalt osalenud õpilast: 

18.02.2023 toimus Põlva Kunstikoolis kunstiolümpiaadi piirkonnavoor. 7.-9.klasside arvestuses osales 11 õpilast 

maakonna kuuest koolist. Meie koolist osales neli õpilast. 

Parimana saavutas I-II koha Mariliis Sabre (7.b), kes esindab Põlva maakonda kunstiolümpiaadi         

lõppvoorus 06.05.2023 Tallinnas. 

Palju õnne! Aitäh õpetajad Yyhely Hälvin ja Anneli Kaasik! (Täpsemalt lk 6) 

 kunstiolümpiaadi piirkonnavoorus edukalt osalenud õpilast: 



Leht 4 

16.02.2023 toimusid Põlva Kooli 1.-9. kl kabe meistrivõistlused, millest võttis osa rekordarv osalejaid - 54 õpilast. 

Võistlused viidi läbi kolmes vanusegrupis. Tulemused vanusegruppide kaupa: 

 

 

 

 

 

Palju õnne võitjatele ja kiitus kõikidele tublidele osalejatel! 

Täname kohtunikke Reet Külaotsa ja Meelis Kuldkeppi, kes on kooli male/kaberingi juhendajad. 

 kabe meistrivõistlustel edukalt osalenud õpilasi: 

I vanusegrupp (1.-3. kl): 

I koht Kasper Adusoo (3.a)  

II koht Daniel Tint (2.a)  

III koht Kevin Kaskla (3.b) 

II vanusegrupp (4.-5. kl): 

I koht Steven Jaaska (5.a) 

II koht Bert-Jepe Vähi (5.d) 

III vanusegrupp (6.-9. kl): 

I koht Simmo Hendrik Sisask (8.a)  

II koht Henri Kiidron (6.f) 

III koht Ronald Kiidron (6.f) 

8.02.2023 toimusid Põlva Maakonna koolide saalijalgpalli võistlusted Mesikäpahallis. Võistlused      

toimusid „uues formaadis“, ehk väiksematel (risti) väljakutel, vähema arvu väljakumängujatega (4+1). 

Tüdrukute tulemused: 

4.-6. klasside arvestuses saavutas Põlva Kooli esimene võistkond II koha. Võistkonnas mängisid Helena Hakk, 

Katriin Pikk, Nele-Liis Kintsiraud, Caroly Mölder, Anett Klade, Elisabeth Podekrat. Tubli 4. koha saavutas teine 

võistkond koosseisus: Laura Aleksejev, Grete Orti, Miialii Rinne, Ketlin Kapp, Marielle Leesalu, Kaisa Oinberg,  

Kertu Lilian Oper, Anna Leppmets. 

7.-9. klasside arvestuses saavutasid tüdrukud I koha. Võistkonda kuulusid Luisa Zlatin, Kristella Sikamägi,      

Hanna-Lisete Sellis, Katariina Laas, Natali Antonov, Eliisa Villako, Anete Vaino, Grete Ly Kurvits, Laura Plakso. 

Õpetaja Juta Saan. 

Poiste tulemused: 

4.-6. klasside arvestuses saavutas I koha Põlva Kooli I võistkond koosseisus Kris-Marten Külv, Martin Mäeots,    

Karl Kintsiraud, Kristofer Mandel, Hans Kristjan Pastak, Adelhein Kikas, Ronald Kiidron, Oliver Järvela. Õpetaja 

Toomas Kivend. 

Põlva Kooli II võistkond sai III koha. Võistkonda kuulusid: Marcello Aleksejev, Evert Roodes, Jakob Urman,       

Bert-Jepe Vähi, Jüri Saan, Benor Perlov, Kristofer Tootsmann, Virgo Vigel. Õpetaja Toomas Kivend. 

7.-9. klasside arvestuses saavutas I koha Põlva Kooli II võistkond. Võistkonnas mängisid: Kristofer Vaino,       

Rainet Vool, Airon Saarna, Hendrik Tuul, Rasmus Villako, Kerdo Roodes, Fredy Samulin, Joonas Leis, Sander 

Raud. Õpetaja Temari Nuuma. 

III koha võitles välja Põlva Kooli I  võistkond. Võitskonda kuulusid: Markus Kaha, Alari Maidla, Kermo 

Kuklase, Aron Oberg, Alfred Rinne, Markus Mäeots, Sven Byron Mitt,Karel Kangro. Õpetaja Temari Nuuma. 
 

15.02.2023 toimusid Põlvamaa koolide 7.-9.klasside poiste võrkpalli võistlused 

SUPER SKYPARK KOOLILIIGA Põlvamaa alagrupp 

  Sporditulemused 
17.02.2023 toimusid Krootuse Põhikoolis Põlvamaa noorte meistrivõistlused           

lauatennises. 

Põlva Koolist võttis osa 5 õpilast ja kõik olid edukad. 

Vasakult: I koht Oliver Hüvato P12, II koht Marko Saarniit P12, I koht Hardi Soidla 

P16, I koht Jari-Martti Salonen P14, I koht Heili Meribeth Rau T16. 

Õpilastega oli kaasas huviringijuht Reet Külaots  



Leht 5  

Tehnoloogiaõpetuse olümpiaad 

15.02 toimus Põlva Koolis koolisisene Tehnoloogia-

õpetuse olümpiaad. Osales 8 poissi 8. ning 9. klassist. 

Poistel oli 3 tundi aega teha valmis joonis ning ese.    

Teemaks oli “Vaba aja veetmise mäng”. Mängu pidid 

poisid valmis tegema jäätmetest, sest üleriigilise      

olümpiaadi teema on “taaskasutus”.  

Õpetajate Martini ja Agu juhendamisel valmisid          

8 mängu, millest 4 pääsesid edasi maakondliku vooru. 

Maakondlik voor toimub 17.03 ning samuti Põlva   

Koolis. Aitäh tublidele õpilastele ning kiitus neile    

leidlikkuse ja loomingulisuse eest! 

Martin Raudmäe 

tehnoloogiaõpetuse õpetaja 

16.02.2023 toimusid Põlvamaa koolide 7.-9.klasside tüdrukute võrkpalli võistlused: 

SUPER SKYPARK KOOLILIIGA Põlvamaa alagrupp 

I koht Põlva Kooli I  võistkond: Janette Kund, Brigita Pendla, Getter Lepland, Angelika Lentsius, Andra 

Toots, Liis Marii Vaher. Treener Ingrid Mandel. 

II koht Põlva Kooli I I  võistkond: Heti-Liis Maask, Kadi Mandel, Moona Raudsepp, Kertu Kõllamägi, Triin Neeno, 

Kadi Liis Juhkam, Laura-Marleen Zopp. Treener Ingrid Mandel. 

III koht Põlva Kooli II I võistkond: Anelle Kukk, Merlis Musting, Luisa Nõmmik, Eliisa Villako, Luiza     

Zlatin, Susanna Johanson. Treener Ingrid Mandel. 

 

16.02.2023 toimusid Põlvamaa koolide 4.-6. klasside tüdrukute minivõrkpalli võistlused: 

SUPER SKYPARK MINILIIGA Põlvamaa alagrupp 

I koht Põlva Kooli I  võistkond: Marielle Leesalu, Sarah Zopp, Jessika Puna, Liisa Avikson, Birgit         

Birnbaum. TreenerIngrid Mandel. 

II koht Põlva Kooli II  võistkond: Elis Padar, Mirell Kattai, Maialiis Puusepp, Jete Kurusk, Brita Truus, 

Mette Marit Siilmand. Treener Ingrid Mandel. 

PALJU ÕNNE! 



Leht 6  

Kunstiolümpiaad 

18. veebruaril toimus Põlva Kunstikoolis maakondlik 

kunstiolümpiaad, kus Mariliis Sabre 7.b klassist saavutas 

I-II koha! Seekordseks teemaks oli baroki ja rokokoo 

ajastu kunst. Olümpiaad koosnes nii kirjalikust teadmiste 

osast kui praktilisest poolest, milleks oli koduse         

ülesandena loominguline autoportree rokokoo stiilis ja 

uhke pildiraami kohapeal meisterdamine. Oma oskused 

panid proovile ka Maia Helmoja (7.a), Petra Viilop (8.c) 

ja Laura Ilves (7.a). 

Osavõtjaid oli kuuest Põlvamaa koolist: Savernast, 

Krootuselt, Kanepi Gümnaasiumist, Vilustest ja Moos-

te Mõisakoolist. Kindlasti said kõik õpilased põneva 

kogemuse - kahe tunniga kuldne pildiraam valmis 

saada polegi nii lihtne. 

Õpilasi juhendasid ja innustasid õpetajad            

Yyhely Hälvin ja Anneli Kaasik. 



Leht 7  

Matemaatikanädal Põlva Koolis 23.-27.01 2023 
Juba mitmendat aastat toimus Põlva Koolis              

matemaatikanädal. Matemaatikanädala eesmärk on, et 

õpilane väärtustab matemaatikat ning tunneb rõõmu 

matemaatikaga tegelemisest. Rakendab matemaatika-

teadmisi ka igapäevaelus. 

„Teadmised on väärtusetud, kui neid ei rakendata“ on 

öelnud Clifford D. Simak (USA ajakirjanik). 

Traditsiooniks on saanud, et esmaspäeval kuulutatakse 

välja nädalaülesanne, milleks on voltimine. Jagatakse 

ka õpetuslink, mille järgi volditakse. Korrektselt      

volditud ja vormistatud kujund tuli tuua reede       

hommikuks matemaatikaõpetajale. Seekord kaasasime 

kogu kooli.  

Loosiõnn naeratas kooli administraator Mailale, õpetaja 

Kaire Hakkile. Ka lapsevanemad olid aktiivsed voltijad. 

Loosi tahtel said „medali“ Jaanika Vana, Rebecca    

Helbre ema Kristi, Anete (6.d) ema, Kätlin Orav (5.a 

Carli ema) ja Veronika Grigorjeva.  

Õpilastest said magusa medali Helery Rammo (2.a), 

Evert (5.d), Tambet Vana (5.d), Rebecca Helbre (6.a), 

Anete (6.e) ja Mariliis Käo (7.b).  

Igal hommikul tehti teatavaks päevaülesanne, mida   

sai lahendada terve koolipäeva. Kõik õiged vastused 

osalesid loosimises.  

Võitjad olid Ammalii Haamer (5.d),      

Kirke Jaakmees (6.c), Eliisabet Lõiv (8.c), 

Aleksandr (8.c), Getter Väisa (8.c), Eliise 

Leppik (8.c), Laura Helena Lillmann (9.c) 

ja Erik Lutsar.  

Kahooti võitjad: 

5.-7. kl (18 osalejat/ võistkonda): 

I koht Artur Leppik (5.a) 

II koht Jete-Ly Maask (7.c) ja Kadi-Liis 

Juhkam (7.c) 

III koht Mattias Kähr (5.a) 

8.-9. kl 

I koht Mairo Paabut (8.b) 

II koht Krisette Anajev (9.a) 

III koht Getter Lepland (9.a) 

Seekord valmisid ainenädalaks ka nimelised           

rinnamärgid, mille disainis meie matemaatikaõpetaja      

Annika Muuga.  

Hiina vanasõna ütleb: Õpetajad avavad ukse, sisse 

astuma pead ise. 

Aitäh õpetajad Deivi Pundonen, Tiiu Miina, Inga    

Varusk, Kristi Kurg, Age Priimus ja Annika Muuga,   

kes aitasid kaasa matemaatikanädala edukale       

õnnestumisele! 

Ene Rattur-Kübar 

matemaatika ainühenduse esimees 

2.c kl tegi matemaatikanädala puhul katseid. Esialgu 

tegutsesid väikesed nuputajad iseseisvalt internetist 

saadud juhendite järgi. Teises osas juhendasid      

Unicorn Squadi teadusringi tüdrukud läbi proovitud 

katseid. Oi, kuidas kõigi silmad särasid!  

2.a klass lõpetas matemaatikanädala        

mõnusalt ülesandeid lahendades.  
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Puhkpilliorkester valmistub Laulu- ja Tantsupeoks 
1.-12. veebruaril kogunesid ligi 60 puhkpilli-

mängijat Taevaskoja Puhkekeskusesse, et      

harjutada suvel toimuva XIII noorte Laulu- ja 

Tantsupeo repertuaari. 

Laagrist kujunes Põlva maakonna ühisproov, kus       

osalesid kõik siinsed orkestrid, nendeks on Põlva 

Kooli, Põlva Linna ja Räpina Valla puhkpil-

liorkestrid. Proove viisid läbi orkestrite dirigendid 

Mihkel Kallip, Peeter Änilane ja Elli Käbin. 

Pärast pikka orkestriproovi andis avaliku proov-

kontserdi ka rokkmuusikat esitav, kitarri ja   

laulusolistiga puhkpilliorkester Karmid torud. 

Kontserdi eesmärgiks oli tutvustada järelkasvule, 

et lisaks klassikalisele puhkpillimuusikale on   

võimalik ka teises stiilis ja ainulaadses koosluses 

musitseerida. Õhtu lõppes ühise kümblustünni ja 

sauna maratoniga. 

Nädal hiljem, 18. veebruaril, toimus Põlva Kooli 

saalis Noorte Laulu- ja Tantsupeo I eelproov 

puhkpilliorkestritele, kus osalesid lisaks Põlva 

maakonnale ka Võru maakonna puhkpilli-

mängijad. Eelproovi viisid läbi puhkpilliorkestrite 

liigidirigendid Riivo Jõgi, Mart Kivi ja Tarmo    

Kivisilla. Kõik orkestrid pidid eraldi ette mängima 

Riivo Jõgi teose „Laskem elada!“. Põlva Kooli 

orkestri ettemäng läks hästi ja oli väga nauditav 

kuulata. Orkester saab nüüd hakata lihvima teisi    

lugusid järgmiseks eelprooviks, mis toimub juba       

8. aprillil Võru Kultuurimajas Kannel. 

Kadri Jõgi 

muusikaõpetaja 

Rahvatantsurühm tantsupeo ootuses 

Meie kooli algklasside rahvatantsurühm 

harjutab pingsalt XIII noorte tantsupeo 

repertuaari. Kuna meil ei õnnestunud 

kokku saada vajalikku tantsijate arvu, siis 

ühinesime Põlva Jakobi Kooli tantsu-

rühmaga ning nüüd on meie ühine nimi 

JAKOBI-PÕLVA RAHVATANTSURÜHM. 

Veebruarikuu algas XIII noorte tantsupeo 

esimese ühisprooviga Põlva Kultuuri-

keskuses, mida viisid läbi liigijuhid       

Tallinnast. Lisaks meile püüab Põlvamaalt 

3.-4. klassi liigist tantsupeole pääseda 

veel üks rühm. Tantsud on üsna rasked 

ning harjutamiseks on kulunud palju aega 

ja vaeva. Oleme juba vaatajatele saanud 

veidi rõõmu pakkuda. 23. veebruaril   

tantsis meie ühisrühm kahel Põlva Kooli 

aktusel. Seejärel jalutasime Jakobi Kooli, 

einestasime ning liikusime Põlva muusika-

kooli, kus esinesime Jakobi Kooli aktusel. 

Kõikjal saime suure aplausi osaliseks. 

 

 

Ees on ootamas mitmed kevadised peod. Hoidke meile pöialt           

14. märtsil, kui toimub tantsupeo II ettetantsimine. Sellest sõltub 

meie pääs tantsupeole Tallinnas. 

      Karin Simso 

    rahvatantsuringi juhendaja 
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NATO liitlassõdurid Põlvas 
15. veebruaril oli Põlva valla koolide õpilastel võimalik    
kohtuda NATO liitlasvägede sõduritega.  

Esialgu oli plaan, et sel hommikul maandub Intsikurmu 
parklasse Briti kuningliku õhuväe transpordikopter Chinook. 
Kahjuks tegi ilm oma korrektuurid ning lend jäi hommikul 
Ämari lennubaasi katva udu tõttu ära. Pressiohvitser       
selgitas, et kriisiolukorras selline ilm kopteri õhkutõusmist ei 
segaks, kuid ettevaatlikkus ennekõike.  

Kuigi õpilaste poolt eelkõige oodatud kopter jäi tulemata, 
siis ikkagi kujunes kohtumine Mesikäpa hallis põnevaks ja 
informatiivseks. NATO liitlasvägede sõdurid rääkisid oma 
teenistusajast Eestis, väljaõppest koostöös Eesti kaitse-
väega ja demonstreerisid oma varustust. Helikopterit ennast 
küll ei olnud, aga kopteripilootide kiivrit said huvilised    
proovida. Õpilastele pakkus palju huvi ka meedikuvarustus. 
Lisaks sai iga huviline ennast proovile panna takistusraja 
läbimisel. 

Koolide külastamise peamine põhjus on see, et liitlasvägede 
sõdurid soovivad kogukonnale tutvustada kes nad on ja  
millega Eestis tegelevad.  

Suur tänu Põlva valla haridus- ja kultuuriosakonna juhataja 
Aigi Tiksile, tänu kelle eestvedamisele jõudis see üritus ka 
Põlvamaale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotod: Põlva Vallavalitsus, Põlva Kooli õpilased 
Karoliina Umand ja Kelli Pala 

Rakett69 õpihuvilaagrid tulevad taas! 
Eelmisel õppeaastal said Põlva Kooli õpilased väga  

põneva ja arendava võimaluse osaleda Rakett69     

õpihuvilaagrites, mida korraldasid Teaduskeskus     

AHHAA ja Rakett69 Teadusstuudiod ning juhendasid 

meie oma kooli õpetajad. Eelmisel õppeaastal toimus 

meie koolis 5 õpihuvilaagrit: kaks neist 3.-4. kassi   

õpilastele õpetajate Ruth Raudsepa ja Eliis Vana      

juhendamisel, kaks 4.-6. klassi õpilastele õpetajate 

Kristi Kurg ja Inga Tiivoja juhendamisel ning üks         

7.-9. klassi õpilastele õpetaja Greta Pentsa             

juhendamisel. Kõik laagrikohad täitusid kiiresti ning 

õpilaste tagasiside 3 päevastele laagritele oli väga  

positiivne! Laagris lahendati Rakett69 ülesandeid ning 

laager oligi üles ehitatud nagu päris telesaade!  

Üle Eesti võttis Rakett69 õpihuvilaagrite esimesest 

hooajast osa 11 611 õpilast 772 laagrivahetuses, mida 

juhendas 329 õpetajat kokku 304 erinevas asukohas.  

Kuna laagrid osutusid väga populaarsteks laste seas 

ning said palju positiivset tagasisidet ka juhendajate 

poolt, siis organiseerib Teaduskeskus AHHAA          

õpihuvilaagreid ka sel aastal.  

20. veebruraril osalesidki õpetajad Inga Tiivoja, Ruth 

Raudsepp ja Greta Pentsa laagrijuhendaja täiend-

koolitusel ning Põlva õpilased saavad laagrites uute 

ülesannetega osaleda selle aasta teises pooles.  

Võrreldes eelmise hooajaga on aga tänavused laagrid 

tasulised ning maksavad 69€/õpilase kohta. Laagrikoha 

eest saab tasuda lapsevanem, kuid töötame selle    

kallal, et leida sponsoreid ja toetajaid, et laager oleks 

õpilasele osalemiseks jätkuvalt tasuta.  

Uued laagrivahetused on planeeritud 2023. aasta teise 

poolde vastavalt:  

 3.-4. klassi laager õpetaja Ruth Raudsepa juhendami-

sel augustis või sügisvaheajal 2023 

 4.-6. klassi laager õpetaja Inga Tiivoja juhendamisel 

22.-24. august 2023 

 7.-9. klassi laager õpetaja Greta Pentsa juhendamisel 

19.-21. september 2023 

Kui tead kedagi, kes on nõus laagreid toetama, anna 

meile teada!  

    Greta Pentsa 

             keemiaõpetaja 
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NOORA külastus Tartu rahu aastapäeval 
Veebruarikuu on teatavasti väga sündmusterohke iga 

kandi pealt. Kuu alguses tähistasime Intsikurmus Põlva 

Kooli 7. sünnipäeva, veebruari keskel oli sõbrapäev, 

mis argisesse kooliellu elevust tõi, peatselt on tulemas 

Eesti Vabariigi 105. sünnipäev, mida tähistatakse     

24. veebruaril. Tasub aga üle korrata, et Eesti        

sünnipäevaga pea samaoluline on üks teine riiklik    

tähtpäev, 2. veebruar, kui tähistatakse Tartu rahu   

aastapäeva, mis märgib Eesti Vabadussõja lõppu. 

Et teha väike kummardus Eesti ajaloole ja õppida/

kogeda midagi uut, sõitsime sel tähtsal päeval kooli 

labori juhataja Inga Tiivoja eestvedamisel 8.a klassi 

õpilastega Tartusse külastama Eesti Rahvusarhiivi   

peamaja, mis kannab nime Noora (nime esimene     

silp viitab asukohale Nooruse tänaval ja teine silp     

on lühend rahvusarhiivist). Seal säilitatakse meie    

rahvusliku mälu ja riikluse seisukohalt olulisi          

dokumente. Noora näol tegemist moodsa teadus-

asutusega, kus peale säilitamise ja tolmupühkimise 

tegeletakse ka ajaloo uurimise ja populariseerimisega, 

kasutades selleks kõige kaasaegsemaid võtteid. 

Õpilastele korraldatakse Nooras ekskursioone, töötube 

ja arhiivitunde. 8.a koosseisuga külastasimegi kahte 

töötuba, tutvusime majaga ning kahel õpilasel        

õnnestus koguni arhivaari vahetul juhendamisel oma 

8. klassi uurimistöö jaoks allikaid otsida. Esimene    

töötuba oli seotud keemiateadusega ning selles       

töötoas uurisid õpilased paberi säilitamisega seotud 

probleeme. Vahelduseks tegime tiiru hoidlates,       

tutvusime vanimate, raskeimate, jämedaimate        

säilikutega ning astusime korraks ka laborisse, kus 

parasjagu paberit restaureeriti. Teises töötoas said 

õpilased tänapäevaste tindisulepeadega ilukirja      

harjutada, kasutades selleks gooti šrifti (tähekuju), 

mis alates 13. sajandist kuni 1940. aastateni Eestis 

kasutusel oli, et kõikvõimalikke olulisi sündmusi ja 

nähtusi üles märkida. Õpilasi juhendasid toredad       

arhiivipedagoogid Edith ja Liisi, kellega on ehk lootust 

ka tulevikus kohtuda. 

Alljärgnevalt mõned meenutused Noora külastusest 

8.a klassi õpilastelt: 

 Eriliselt jäi meelde vanade säilikute nägemine nt 

vanad politseitoimikud. Oli huvitav näha, milline oli 

kasutatud käekiri ja kuidas see praegusest erineb. 

Lisaks oli huvitav näha, kui hästi esemed säilinud 

olid. 

 Jäid meelde liikuvad riiulid, paks raamat, milles oli 

u 3000 lehekülge. Gooti kiri on vägagi keeruline, 

tint ja hallitus võivad paberi ära rikkuda. 

 Jäi meelde „kahe otsaga vorst“ – see oli solvang, 

mille pärast 19. sajandil kohtusse mindi. 

 Jäi meelde, et arhiivis oli põgenemistuba ja see, et 

oskasin natuke gooti kirja. 

 Et väga palju erinevaid pabereid on olnud ja et 

erinevaid pabereid peab erinevalt säilitama. 

 Jäi meelde, kuidas see naine seal paberit taastas 

ja kui me töötubades paberiga erinevaid katseid 

tegime. Mulle jäi meelde ka see arhiivituba, kus 

üks riiul oli sõjas pommiga pihta saanud. 

 Mulle jäid enim meelde arhiiviruumid, sealsed riiu-

lid ja raamatud/paberid. Õppisin tundma arhiveeri-

jate töökäiku ja töötingimusi. 

 Kõik töötoad olid huvitavad. Sulepeaga kirjutamine 

oli tore, pärast olid kõigi käed tindised. Õppisin 

asju, mis kahjustavad paberit ja kuidas neid aineid 

leida. 

 Tekkis suurem huvi arhiivi vastu, kuidas erinevaid 

pabereid tehti jne. Sain teada, et arhiiv on väga 

tuleohtlik kohta ning et Päästeamet tuleb väga 

kiiresti kohale, kui vaja. 

 Jäid meelde eri värvi uksed igal korrusel, kastid 

andmetega riiulitel, paberirebimiskatse. 

 Jäi meelde, et erinevaid paberit hävitavaid tegu-

reid on olemas nt hallitus, põletus, putukad. Gooti 

kiri ei olnudki nii raske, kui välja paistis. Jäi meel-

de ligniini tähtsus ja selle uurimine. 

 Sain teada, et paberi säilitamine on raske ja aega-

nõudev. Paberit saab taastada ja hoiustada, aga 

selleks on vaja õigeid tingimusi ja oskusi. 

Grete Kärmas 

ajalooõpetaja 
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100-päeva pidu Põlva Koolis 
Enamus inimesi teavad, et gümnasistidel on 100 päeva 
enne kooli lõpetamist ball. Meie koolis on hoopis    
vastupidi ehk alustame algusest. Kui 1. klassi õpilased 
on koolis käinud 100 päeva, siis peame ka meie pidu. 
See 100 on kuidagi selline number, et kutsub          
igasuguseid toredaid üritusi tegema. 100 päeva satub 
enamasti veebruarikuu algusesse ning seekord       
tähistasime seda 8. veebruaril. 

Jaanuarikuus meisterdasid lapsed enda peredele     
toredad kutsed, kus 
andsid teada peo toimu-
mise päeva ja kellaaja, 
et vanemad saaksid tulla 
peole. Sellel aastal   
õnnestus meil teha pidu 
pärast paariaastast   
pausi kõikide esimeste 
klasside ja nende      
vanematega koos. See 
oli väga tore! 

Pidu oli eelkõige     
mõeldud lastele, et   
nemad saaksid lustida  
ja näidata oma vanema-
tele, mida toredat nad 
koolis on õppinud.    
Lisaks kontrollis Lotte 
laste teadmisi läbitud 
Aabitsa kohta. Lapsed 
olid väga targad ja   
oskasid kõikidele Lotte 
viktoriini küsimustele 
õigesti vastata. Kõik 

klassid esitasid muusikatunnis õpitud laule ja tantsu-
tunnis õpitud kahte tantsu. Ei jäänud ka vanemad 
pinkidele istuma, sest Lotte otsustas sisse vista ühe 
viguri, kus pani vanemad tantsima ja lapsed vaatasid 
pealt, kas nende vanemad ikka oskavad tantsida või 
peavad samuti tantsuõpetaja juurde tundi tulema. 
Oskasid küll! 

Kõik klassid said kooli poolt ka kingituseks          
lauamängu, mida saab vahetundides klassides    
mängida. Aitäh! 

Pidu lõppes paugu ja sabatantsuga, mille saatel liiguti 
klassidesse pirukat ja kringlit sööma. 

Aitäh muusikaõpetajatele Mare Urban ja Eda       
Heinaste, tantsuõpetajale Reno Olle, kõikidele         
1. klasside klassiõpetajatele, huvijuhile Diana Pehk 
ning teistele abilistele, lastevanematele ja lastele! 

Raina Uibo 

1.b klassi õpetaja 

Mitmekülgne õuesõpe 
2. veebruaril on kalendris mitmesuguseid 

üleilmselt ja eestimaiselt olulisi tähtpäe-

vi, mis kutsuvad õues õppima. Sellel aas-

tal võtsime kutset kuulda 7.b õpilastega.  

2. veebruaril 1971. aastal allkirjastati 

Ramsaris rahvusvaheline kokkulepe    

märgalade kui veelinnuelupaikade     

kaitseks ja sealt alates tähistatakse        

2. veebruari märgalade päevana. Tegime 

õpilastega sel puhul põgusa retke       

Orajõe ja paisjärve äärde, et mõtiskleda 

märgalade tähtsusest ja heita pilk meie 

kohalikule sinikael-partide populatsiooni-

le. Käia tasub ikka avatud meeltega ja nii 

kuulsimegi hallvareste kraaksatusi,     

hakkide „kjaa“sid ja rasvatihase 

„sitsikleiti“. Õhus oli kevadeaimdust.  

Järveäärses põõsastikus toimetas      

säutsudes kodu- ja põldvarblastest   

koosnev salgake.  

Ajastasime retke nii, et saime osa       

Vabadussõja ausamba juures toimunud 

traditsioonilisest Tartu rahulepingu aasta-

päevale pühendatud hardushetkest. Rahu 

ja Eesti Vabariik on meile väga olulised. 

Urve Lehestik 

bioloogiaõpetaja 

1. b klass kelgukoertega sõitmas 
Vastlapäeva raames käis 1.b klass Ahunapalus            
kelgukoertel külas. 
Bussi juurest treeningkeskusesse jõudmiseks tegime    
väikese matka kitsast RMK teed mööda keskuseni. Öösel 
oli sadanud värsket lund ning mets oli lausa muinas-
jutuline. 
Sealne kelgukoerte treeningkeskus pakub lastele vastla-
programmi, kus lapsed saavad paarikaupa sõita kelgu-
koerte rakendiga ühe mõnusa talvise metsaringi, käia 
koeri paitamas, saada teadmisi kelgukoerte elust ja nende 
tööst. Lisaks pakuti lõkke ümber istudes vastlasuppi, 
vastlakuklit ja vaarikavarre teed.  
Lastele väga meeldis sõit ja teistmoodi koolipäev, kus 

saime teadmisi kelgukoerte 
elust ja tööst. 

Raina Uibo 
1.b klassi õpetaja 
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Veebruarikuu tants ja trall  
1. veebruaril tähistas meie kool oma 7. sünnipäeva. 

Nagu liikumisaastale, siis lisaks kringli söömisele    

korraldati ka väike matk Põlva Intsikurmu, kus ühiselt 

lauldi sünnipäevalaulu, tantsiti ning moodustati pea 

800 õpilasest ja õpetajast koosnev nr 7, mille jäädvus-

tas taevas lendlev droon. Õpetaja Karl Tammiste ja 

9.b kl õpilase Merlin Raudketi koostöös valmis ka tore 

video kooli sünnipäevast .Videot saad vaadata siit. 

Sünnipäevanädalal toimus lisaks matkale nädala       

jooksul erinevaid tegevusi. 2. ja 3. veebruaril toimus 

mõlemas õppehoones sünnipäeva disko. DJ-na astus 

üles meie kooli 8.a klassi õpilane Hanna-Lisete Sellis. 

Terve nädala jooksul olid mõlemas majas üleval foto-

seinad ning õpetajad said koos oma klassiga mängida 

sünnipäevateemalist kahooti. Reedel said aga kõik 

õpilased kooli kaasa võtta oma lemmikkaisuka, kellega 

koos koolipäev mööda saata. 

13.-17. veebruar leidis aset sõbrapäevanädal. Nädala 

jooksul olid avatud sõbrapostkastid, kuhu said kirja 

poetada kõik õpilased ja koolitöötajad. Lisaks        

postkastile olid kõikides majades üleval ka kiiduseinad. 

Õpilased või koolitöötajad said võimaluse kirjutada 

oma sõbrale, pinginaabrile, õpetajale või kolleegile 

kiituse. Iga päeva lõpuks panid õpilasesinduse liikmed 

kiitused seinale. 

Toimus ka juba traditsiooniks saanud südamemäng, 

kus lendude peale laiali jaotatud poolikule südamele 

tuli paariline leida. Sellel aastal said mängust osa    

võtta ka algklassid. Mäng tekitas palju elevust ning 

loodetavasti sai nii mõnigi õpilane tänu mängule    en-

dale uue sõbra. 

16. veebruaril toimus 6. klasside sõbrapäeva         

klassiõhtu/disko. Diskol astus DJ-na üles Hanna-Lisete 

Sellis. Klassiõhtut aitasid korraldada 8. ja 9. klassi   

tüdrukud, kes viisid osalejatega läbi „Ou mai gaad“ 

tegevus kuldvillaku ning mängisid erinevaid selts-

konnamänge. Kui algul ei saanud vedama, siis pärast 

ei saanud pidama, seega eesmärk sai täidetud. 

21. veebruaril pidas kool vastlapäeva. Kogu         

kooliperele toimus matk Mammaste Tervisespordi-

keskusesse, kus kohapeal ootasid põnevad          

tegevused ja mõõduvõtmised: pikim liug, täpsusvise 

ning puudu polnud ka traditsiooniline vastlapäeva 

viktoriin. Kõik tulemused pandi kirja ning pidulikul 

Eesti Vabariigi aastapäeva 105. aktusel anti         

parimatele auhinnad. 

23. veebruaril toimusid Eesti Vabariigi 105. sünni-

päevale pühendatud pidulikud aktused.  

24. veebruari hommikul tähistas Eesti Vabariik oma 

105. sünnipäeva ka Põlvas hommikuse paraadmarsi 

ja mälestuspärgade asetamisega samba jalamile. 

Tähtsast sündmusest võtsid osa Põlva Kooli         

õpilasesindus, huvijuht Hanna-Grete Rüütli ja õppe-

juht Heli Uustal. 

Oli väga meeleolukas veebruar! 

Hanna-Grete Rüütli 

huvijuht 

https://youtu.be/y-lPB6ylrt4

