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25.01 2017 toimus bioloogia olümpiaadi koolivoor. Olümpiaadil osales 41 õpilast. 
Parimad tulemused klasside arvestuses: 

 6.-9. klasside bioloogia kooliolümpiaadil edukalt esinenud õpilasi: 

Direktor kiidab! 

 5.-9. klasside emakeeleolümpiaadi maakonnavoorus edukalt osalenud õpilasi: 

30.01.2017 toimus Põlva Koolis emakeeleolümpiaadi maakonnavoor. Olümpiaadil osales kokku 80 õpilast 11 koo-
list (60 põhikooli- ja 20 gümnaasiumiastmes). Põlva Kooli õpilaste parimad tulemused klasside arvestuses: 

28.01.2017 toimus Põlva Koolis füüsikaolümpiaadi maakonnavoor. Olümpiaadil osales põhikooli arvestuses kokku 
10 õpilast 2 koolist. Põlva Koolist osales 7 õpilast. Parimad tulemused: 
II koht Raino Marten Rammo (9.c) 
IV koht Karl Friedrich Kollom (8.a) 
Kiitus kõigile osalejatele ja aitäh aineõpetajale Jaak Kepp. 

6.klassid 
I koht Elias Lauri Kaupmees (6.a) 
II koht Leo-Martin Pala (6.b) 
III koht Katleen Schmeiman (6.b) 
7. klassid 
I koht Aadi Parhomenko (7.a) 

II koht Triinu Vijar (7.c) 
III-IV koht Ita Lillo (7.c) 
III-IV koht Anett Sammalkivi (7.c) 

8. klassid 
I koht Anete Saar (8.b) 
II-III koht Keidy Lõiv (8.c) 
II-III koht Kristel Sulamägi (8.d) 
9. klassid 
I koht Karoli Villako (9.a) 

II koht Helina Inno (9.a) 
III koht Ranar Pügi (9.c) 

Kiitus kõikidele osalejatele ja aitäh õpetajatele Annika Viikma, Urve Lehestik ja Karl Tammiste. 

 füüsikaolümpiaadi maakonnavoorus edukalt esinenud õpilasi: 

5. klassid 
I koht Mirjam Kolpakov (5.e) 
6. klassid 
I koht Maara Parhomenko (6.d) 
II-III koht Sirelin Petersell (6.b) 
7. klassid 

I koht Aadi Parhomenko (7.a) 
III koht Triinu Vijar (7.c) 

8. klassid 
I koht Johanna Laanoja (8.a) 
II koht Gertrud Oberg (8.c) 
9. klassid 
II koht Helena Kink (9.a) 
III koht Raino Marten Rammo (9.c) 

Kiitus kõikidele osalejatele ja aitäh aineõpetajad Kristi Puna, Lea Parder, Ruth Raudsepp, Maia Punak,              
Maarika Asi-Lang, Imbi Vent, Viive Rätsep, Marika Kaur. 

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

04.02.2017 toimus Põlva Koolis bioloogiaolümpiaadi maakonnavoor. Olümpiaadil osales 58 õpilast. Põlva Kooli 
õpilaste parimad tulemused klasside kaupa: 

6. klassid 
I koht Leo-Martin Pala (6.b) 
II koht Katleen Schmeiman (6.b) 
III koht Artur Johannes Prangel (6.a) 
7. klassid 
I koht Aadi Parhomenko (7.a) 

II koht Triinu Vijar (7.c) 

8. klassid 
I koht Arabella Aabrams (8.b) 
III koht Anete Saar (8.b) 
9. klassid 
III koht Kristin Pintson (9.c) 

Kiitus kõikidele osalejatele ja aitäh aineõpetajad Annika Viikmaa, Urve Lehestik ja Karl Tammiste. 

http://www.polvakool.ee
http://www.facebook.com/polvakool
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 matemaatikaolümpiaadi maakonnavoorus edukalt osalenud õpilasi: 

07.02.2017 toimus Põlva Koolis matemaatikaolümpiaadi maakonnavoor. Olümpiaadil osales 62 õpilast. Põlva 

Koolist osales 12 õpilast ja parimad tulemused: 

7. klassid      8. klassid  

I koht  Jan Markus Salum (7.a)    I koht Kristo Pille (8.a)  

III-IV koht Anette Vijar (7.a)    III koht Mart Kirotar (8.a)  

III-IV koht  Mai Kirsing (7.a)    9. klassid  

       I koht Raino Marten Rammo (9.c) 

Kiitus kõikidele osalejatele ja aitäh aineõpetajad Ene Rattur-Kübar, Age Priimus, Kristi Kurg ja Inga Varusk. 

 Teaduslahing 2017 maakonnavoorus edukalt osalenud õpilasi: 

23. jaanuaril toimus Tartu Ülikooli Spordihoones nelja maakonna 

(Tartumaa, Jõgevamaa, Valgamaa, Põlvamaa) ühine Teaduslahing 2017 

eelvoor. Põlvamaalt osales 9 võistkonda, esindatud olid Fr. Tuglase nim  

Ahja Kool, Kanepi Gümnaasium, Räpina Ühisgümnaasium, Vastse-Kuuste 

Kool ja Põlva Kool. 

5. mail toimub Tartus superfinaal, kuhu Põlvamaa parima võistkonnana pääses edasi Põlva Kooli võistkond        

Sipelgas. Võistkonda kuuluvad 8.d klassi õpilased Pirja Kindsigo, Kaija Laaneväli ja Mareielle Suur. 

Palju õnne ja edu superfinaalis! 

 Korvpallivõistlusel „Osavaim korvpallur“ edukalt osalenud õpilasi: 

Traditsiooniline, iga-aastane noorte korvpallurite meisterlikkuse jõuproov toimus 19. jaanuaril Põlvas „Mesikäppa 

Hallis“. „OK“ ehk „Osavaim Korvpallur“ tiitlit jagati neljas vanusekategoorias nii poiste kui tüdrukute klassis.     

Meie kooli kasvandikud olid tublid ja saavutasid ridamisi auhinnalisi kohti. Indrek Niinepuu I koht, Maarja Kongi I 

koht, Markus Lina III koht. 

 7. klasside inglise keele olümpiaadi koolivoorus edukalt osalenud õpilasi: 

09.02.2017 toimus inglise keele olümpiaadi koolivoor 7. klassidele. Olümpiaadil osales 17 õpilast. Parimad      

tulemused: 

I–II koht Anette Vijar 

I – II koht Kristiina Ojala 

III koht Triinu Vijar 

4.-5. koht Samuel Kolsar 

4.–5. koht Karoliina Musting 

Kiitus kõikidele osalejatele ja suur tänu õpetajatele Siiri Joosep, Ülle Sarapik, Julija Liubchenko ja Kaire Hakk. 

I koht Maarja Kongi (9.b kl) III koht Markus Lina (7.a kl) 

 Põlvamaa koolinoorte sisekergejõustiku MV edukalt osalenud õpilasi: 

16. veebruaril toimusid Võru Spordihoones Põlva maakonna koolinoorte sisekergejõustiku meistrivõistlused.  

Põlva Kooli õpilased saavutasid häid tulemusi: 

Isabella-Janell Turba - I koht 60 m jooksus, I koht 4-võistluses, II koht 600 m jooksus; 

Egert Leo Pärna - II koht kaugushüppes; 

Kevin Tühis - III koht kuulitõukes; 

Johanna Laanoja - I koht 600 m jooksus, II koht kõrgushüppes, III koht 4-võistluses; 

Kristin Semm - I koht kuulitõukes, III koht kaugushüppes; 

Keiju Planken - II koht kaugushüppes, II koht 4-võistluses; 

Anete Saar - III koht kõrgushüppes; 

Tanel Liivago - II koht kaugushüppes, II koht kõrgushüppes; 

Ken-Martti Holberg - 4. koht kõrgushüppes;  

Karoli Villako - I koht 4-võistluses, I koht kaugushüppes, II koht 600 m jooksus, III koht kuulitõukes; 

Kairiin Märtson - I koht 600 m jooksus, II koht 60 m jooksus, II koht 4võistluses; 

Sten Markus Meekler - III koht 60 m jooksus; 

       Karily Klaus - I koht kuulitõukes. 
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 Põlvamaa 6.-9. klasside poiste saalijalgpalli meistrivõistlustel edukalt osalenud õpilasi: 

31. jaanuaril toimusid Mesikäpa Hallis Põlva maakonna koolide 6.-9.klassi poiste saalijalgpalli meistrivõistlused. 

Põlva Kool oli esindatud kahe võistkonnaga ja nad pidid tunnistama ainult Värska Gümnaasiumi paremust         

saavutades II ja III koha. 

II koha saavutas Põlva Kooli 1. võistkond, kus      
mängisid Sten Markus Meekler, Rainer Jüriöö,        
Oliver Savi, Markus Villako, Patric Kurvits, Kevin Keret 
Ojaste, Markus Lina, Stefan Ander Ploom. 

III koha saavutas Põlva Kooli 2. võistkond          
koosseisus Markus Meos, Raimond-Eric Jaanus,     
Kris-Norman Lavrikov, Kevin Klaus, Nikita Ossimov, 
Gabriel Villako, Gerdo Hallika, Timo Panksepp. 

 Põlvamaa 6.-9. klasside võrkpalli meistrivõistlustel edukalt osalenud õpilasi: 

3. veebruaril toimusid Põlva maakonna koolide 6.-9.klasside võrkpalli meistrivõistlused, kus võistlustulle astusid ka 

tüdrukud. Meie kooli kasvandikud oma suurepärase mänguga saavutasid esimesed kohad nii tüdrukute kui poiste 

arvestuses. Tüdrukute arvestuses kuulus ka II koht meie koolile! 

I koht Põlva Kooli tüdrukute 1.võistkond koosseisus    

Isabel Birgitta Rebane, Merit Lutsar, Anete Konks, Hanna 

Lihtsa, Kristin Semm, Agnes Parik. Õpetaja Maret Puna. 

I koht Põlva Kooli poiste 1.võistkond koosseisus  

Raino Marten Rammo, Karl Kivisild, Reiko Kottise, 

Gerdo Hallikas, Joosep Keskküla, Kristjan Koosapoeg, 

Sander Johannes Pärna. Õpetaja Valeri Zlatin. 

II koht läks Põlva Kooli tüdrukute 2.võistkonnale, 

kus mängisid Salme Rein, Karoli Villako, Caroly Vilja-

maa, Birgit Rammo, Karily Klaus, Liis Peddai, Keiti 

Kurrik.  
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Tublid pranglijad 

Tänaseks on lõppenud 4.-6. klassidele matemaatika 

peastarvutamise võistluse pranglimise maakondliku    

eelvõistluse kolm kolmevõistluse etappi. Võistluste     

parimate väljaselgitamiseks läks arvesse kahe parema 

etapi punktisumma. Põlva Kooli 4.b klass osales kõigil 

kolmel etapil, kus näidati väga häid tulemusi.  

Põlvamaa 4. klasside võistluse võitis Marcus Adamson 

14358 punktiga, 6. koha saavutas August Jakobson 

7143 punktiga. Esikümnesse mahtusid veel Mihkel Linnus 

(9. koht) ja Isabella Puusepp (10. koht). 

Põlvamaa 4.-6. klassi arvestuses läks samuti I koht    

Marcusele ja August saavutas 17. koha. 

14.-15. märtsil toimub piirkondlik online finaal viie-

võistluses. Piirkondlikku vooru pääsesid Põlva Kooli      

4.b klassist Marcus Adamson, August Jakobson, Mihkel 

Linnus, Isabella Puusepp, Ines Vaikmäe, Eleen Põvvat, 

Holger Jänes, Andero Pikk, Devon Dein Käo, Reiko 

Rattus. 

Pranglimise vabariiklik finaal toimub 30. märtsil      

Kilingi-Nõmme Gümnaasiumis ja rahvusvaheline    

finaali toimub 29. aprillil Kaunases. 

Aitäh tublidele osalejatele ja nende õpetajale Marely 

Kasemets. Edu piirkondlikus finaalis! 

———————————————————————————- 

PS! Pranglimise võistlusel osalevad Põlva Koolist veel 

ka 2.d, 2.e ja 3.c klassi õpilased, nendel on hetkel       

toimunud I ja II etapp, ees on ootamas III ja otsustav 

etapp. Anname teile kindlasti teada, kuidas neil läheb. 

Põlvamaa õpilaste tulemustega saab tutvuda         

Miksikese kodulehel.  

4.b klassi õpilased pranglimas (Foto: Marely Kasemets) 

Koolikontsert külas 

27. jaanuaril toimus meie koolis kolm      

meeleolukat koolikontserti “Muusikatund    

ansambliga Kvintessents”. Ansambli koosseisu 

kuuluvad viis noort energiast pakatavat     

isikupärast muusikut, kes kontserdi käigus 

tutvustasid publikule viit pilli: flööt (Nils    

Kosapoeg), oboe (Anleena Liivango), klarnet 

(Hans-Jürgen Kruus), fagott (Jakob Peäske) ja 

metsasarv (Jürnas Rähni). Eriilmeliste      

muusikapalade abil näidati, missuguseid    

helisid ja meeleolusid on võimalik nendest 

pillidest välja võluda ning selgitati nende    

instrumentide rolli sümfooniaorkestris. Huvi oli 

suurem ansambli Kvintessents vastu kindlasti 

seetõttu, et seal tegi kaasa ka Jakob Peäske, 

kes ol i  paljudele tuttav saatest 

„Klassikatähed“. 

Täname muusikuid! 

 Järgmiste kontserditeni! 

http://miksike.ee/#pranglimine/docs//pr2017/Polvamaa.htm
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Planetaarium 

Firma E-Continent OÜ pakub põnevaid projekteerimis-

tehnoloogiad kasutades erinevaid harivaid programme 

koolidele ja lasteaedadele, et populariseerida loodus-

teadusi ja astronoomiat. Eriti tore ja mugav on see,    

et kuhugi pole sõita vaja, vaid nemad ise tulevad oma 

sfääriliste kuplitega kohale. 

30. jaanuaril oli ka Põlva Kooli õpilastel võimalus     

põnevatest planetaariumietendustest osa saada, sest nii 

Koolimaja tee 1 kui ka Kesk 25 aulasse olid paigaldatud 

need salapärased kuplid.  

Paigaldatud kuplites sai vaadata tähistaevast,      

kosmost, mikrokosmost ning meie planeedi         

ökosüsteemi kogu oma mitmekesisuses. Sfääriline 

kuppel hõlmab täielikult inimese vaatevälja ning    

tekitab unikaalse „sukeldumise“ efekti.  

Üritusest said osa 1.-4. klasside ning lisaks 5.d ja 5.e 

klasside huvilised õpilased. Igal klassil oli võimalus 

valida film enda soovi kohaselt. 

Õpilasted jäid üritusega väga rahule! 

Kabevõistlused pikapäevarühmas 

Jaanuaris tulid lapsed mõttele, et võiks          

korraldada kabevõistlused. Mõeldud-tehtud! 

Võistelda tahtsid 16 poissi-tüdrukut. Rohkem 

oli mängijaid 1. ja 2. klassidest. Suure õhina ja  

elevusega mängiti iga päev. Tabel oli seinal ja 

sealt nägi võistleja, kellega ta veel mängima 

peab ja milline on mänguseis. Eraldi arvestust 

pidasime tüdrukute-poiste vahel. Esimese koha 

peale oli mäng tasavägine viiel lapsel. Lõpuks 

selgusid võitjad. 1. koha sai Sten-Märten 2.c 

klassist ja 2. koha saavutas Egert 1.c klassist. 

Tüdrukute osas oli tihe rebimine Birgiti 2.b ja 

Jaana 4.b vahel. Lõpuks võitis Jaana poole  

punktiga Birgiti ees. Parimad said ka            

premeeritud. 

Kõik osalejad said kogemuse võrra rikkamaks. 

Harjutame veel ja kevadel võistleme jälle.  

Pikapäevarühma õpetajad Koidu ja Katrin  
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Oskusainete nädal 
Jaanuari lõpp oli Põlva Koolis loomingulisem kui      

tavaliselt. Nimelt toimus siis koolis oskusainete nädal, 

kus oma näpuosavust ja loovust said näidata nii     

õpilased ja õpetajad, kui ka lapsevanemad ja         

vanavanemad. Näha sai käsitööd ja kunsti ning kuulda 

eriskummalisi helisid, mida tekitasid muusikariistad, 

mida pole harjutud igapäevaselt nägema. 

Käsitöö tunnis said tüdrukud klassidevaheliselt      

võistelda võistukudumises ja –heegeldamises. Igast 

vanuseastmest parim klass sai ka preemiaks väikese 

magusa auhinna. Tublid olid kõik! 

Tehnoloogiatunnis võistlesid 6. klassi poisid aja peale 

paku sisse naela löömises. Naelad said paku sisse   

löödud, kõigil oli lõbus ja näpud jäid muidugi terveks. 

Lina tänav 21 majas kuulasid lapsed Saint-Saënsi 

"Loomade karnevali", mille   põhjal valmis suur 

vahva ühispilt (1.a, 2.a, 3.a, 6.f ja 7.f). 

Ka Koolimaja tee 1 õppehoones joonistati muusika saatel 

toredaid pilte. Õpetaja Piia Liblik kuulas lastega E. Griege 

muusikapala „Mäekuninga koopas“ ning kuuldu põhjal sai 

iga laps maalida just seda, mida keegi muusikapalas 

„nägi“. Vahvatest piltidest sai üles pandud ka näitus.  

Muusikatunnis meisterdati õpetaja Ulvi Perni       

juhendamisel lausa ise erinevaid pille ja mängiti  

lugusid veidi teistmoodi muusikainstrumentidel. Ette 

kanti tassimuusikat, kus eri kõrgusega tassid      

tekitasid erinevaid toone, ning sedasi saigi mängida 

omalaadseid muusikapalasid. Ka kodus võib igaüks 

lastega köögikapist välja otsida kõik oma tassid, 

ning proovida ja kuulata, millised hääled nendest 

välja kõlavad. 

Kõige põnevam oli ikka iseendale oma pill          

meisterdada. Näiteks sai igaüks teha oma marakaa- 

papptorust ja riisist rütmipill. 
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Veidi lihtsam pill mida ise meisterdada on 

tops-keelpill, kus plastiktopsile risti peale 

tõmmatud kummist hakkab näpuga     

sõrmitsedes kõlama heli. 

Et muusika ikka eriti hästi kõlaks, on vaja     

kindlasti ka trumme. Papptaldrikust saab teha 

väga lihtsa vaevaga toreda trummi, mille said 

lapsed ka ise oma nägemise järgi ära kaunista-

da. Omavalmistatud pillidest sai kokku panna 

lausa terve orkestri, kus lapsed said ise ette 

kanda erinevaid lugusid. 

Lisaks muudele põnevatele tegevustele oli oskusainete   

nädala raames üleval ka mitu näitust. Kunstiõpetajad    

Anneli Kaasik ja Vesta Naruski korraldasid saabuva Punase 

Tulikuke aasta alguse puhul kuke joonistamise konkursi. 

Iga klass joonistas kunstiõpetuse tunni raames kukke ja 

nendest töödest saigi üles pandud vahva kuke näitus. Väga 

põnev oli vaadata, kuidas kõik kuked tulid ise nägu ja    

isemoodi „soenguga“. 

Kesk tänava koolimajas sai aga näha õpetajate tehtud 

näputööd. Terve õpetajate tuba oli täis eriilmelisi töid. 

Näha sai maale, skulptuure, käsitööd, keraamikat ja 

isegi omatehtud elektrikitarri. On näha, et meie kooli 

õpetajad on kõik väga andekad ja osavad nii tööl kui 

ka väljaspool tööaega. 

Oskusainete nädal pakkus kõigile vaheldusrikkust  

igapäevasest koolielust, isetegemise rõõmu ja teiste 

tööde vaatamise lusti. Erilised tänud kõikidele, kes 

aitasid seda nädalat läbi viia või ise mingil moel     

osalesid!  

Vesta Naruski, kunsti- ja käsitöö õpetaja 

Fotode autorid: Piia Liblik, Tiina Saago, Ulvi Pern, 

Sille Malvik, Kristin Käo 

Lina tänava õpetajad korraldasid vanemate ja 

vana-vanemate käsitöö näituse. Külastajaid    

jätkus mitmeks päevaks, uudistamas käisid ka 

tulevased koolilapsed Mesimummi lasteaiast. 

Rohkem pilte ainenädalast saad vaadata siit.  

https://padlet.com/tiinas/ainenadel
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Õpilasetlejate riigikonkurss Kuressaares 

10. veebruaril toimus Kuressaare Linnateatris 26. ülemaaline   

ilulugejate võistulausumine ehk õpilasetlejate riigikonkurss.     

Ürituse eesmärgiks on suurendada õpilaste huvi luule ja       

proosapalade lugemise ja esitamise vastu. Iga osavõtja esitas 

vabalt valitud autori luuletuse ja proosakatkendi. 

Kokku osales konkursil 49 õpilast, parimad õpilasetlejad        

maakondadest ning Tallinnast ja Tartust. Põlvamaa esindajad 

selgitati välja meie koolis 22. oktoobril 2016 toimunud          

maakondlikul etluskonkursil „Tahan Sulle öelda…“. 

Meie maakonda esindasid tublilt Sirelin Petersell nooremas     

vanuseastmes (4.-6. klass), juhendaja Imbi Vent ja Kristin    

Kooskora keskmises vanuseastmes (7.-9. klass), juhendaja Maia 

Punak. 

Seekord kuulusid žüriisse lavastaja ja näitleja Aarne Mägi,      

raadioreporter Tõnis Kipper ning Eesti Harrastusteatrite Liidu 

esindaja Maire Sillavee. 

Anne Ojaste 

Raamatukogu juhataja 

Sirelin Petersell ja Kristin Kooskora 

31. jaanuaril külastasid 8. klasside õpilased AHHAA keskust ja 

vaatasid tellitud teadusteatri etendust „Imeline õhk“.  

AHHAA keskuses nägime ajutist näitust „AHHAA teeme kino!“. 

Seal nägime seda, mis tavavaatajatele filmides nähtamatuks 

jääb. Saime katsetada rohelist ekraani, proovida erinevaid     

filmikostüüme ning köie-, kraana ja statiivikaamerat.  

Tehnoloogiasaalis saime sõita jalgrattaga saali kohal köiel, tirida 

end lae alla ning tunnetada vabalangemist. 

Lisaks teadusteatri etendusele „Imeline õhk“, saime vaadata ka 

etendust „Meeletu keemia“, mida viis läbi Põlva Ühisgümnaasiumi 

vilistlane Trifon. Mõlemas etenduses oli palju efektseid katseid 

vedela lämmastiku, tahke süsihappegaasi ja teiste ainetega    

ning mõlemad etendused lõppesid kõrvulukustava paukgaasi 

plahvatusega. 

Oli tore päev täis avastamisrõõmu! 

Lühikokkuvõtte tegi Elisabeth Olesk 8.a klassist 

AHHAA külastus 

Karily ja Karl assisteerivad nitrovati põlemise katset  

Mis juhtub, kui vedel lämmastik kohtub       

kuuma veega? 
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„Puujuurikas“ jätkab edukalt 

11. veebruaril, traditsiooniliselt just veidi enne 

sõbrapäeva, toimus Tallinnas Eesti õpilas-

firmade laat. Laat oli kõiki rekordeid purustav 

oma rohke osavõtuga. Osalevaid õpilasfirmasid 

oli kokku 230!, Rocca al Mare keskuses 88   

firmat ja Kristiine keskuses 148 õpilasfirmat, 

nende hulgas ka minifirmad. Külalisfirmalised 

olid saabunud Lätist, Leedust, Soomest, Rootsist 

ja Moldovast. Päev oli pikk, lausa 17 tundi, aga 

tegus, töörohke, juturohke, väsitav, rahateeniv 

ja lõbus ka. Meie minifirma Puujuurikas, keda 

esindasid Markus Villako ja Patric Kurvits, oli 

tubli, edukas ja kõige noorem firma üldse. Patric 

ja Markus osalesid ka innovatsioonivõistlusel. 

Kahe minuti jooksul tuli tutvustada oma toodet ja tema 

huvitavaid ja erilisi külgi. Sellele järgnes küsimuste voor. 

Igale firmale oli aega antud kokku 5 minutit. Meie noored 

ettevõtjad teenisid oma etteastega žüriilt lausa aplausi! 

Minifirma „Puujuurikas“ valiti JA õpilasmentorite   

lemmikfirmaks! Palju õnne! 

Aitäh ettevõtlikele poistele ja nende juhendajale    

õpetaja Kaia Tamm. 

Räätsadega rabas 
7.d klassi õpilased sõitsid 10. veebruaril bussiga Valge-

soole, et osaleda looduskeskuse programmis „Räätsadega 

rappa”. Vana vaatetorni lähedal ootas meid Kiidjärve   

looduskeskuse giid, kes rääkis meile räätsadest ja kuidas 

neid kasutada. Enamus meist pani räätsad jalga esimest 

korda. Tuli meelde jätta, et selg ees nendega kõndida ei 

saa. Panime räätsad jalga ja asusime teele. Liikusime  

rabas giidi järel hanereas ja peatusime, et teha juturinge. 

Saime uusi teadmisi rabast: kui tähtis taim on turba-

sammal, kuidas see paljuneb, mis on pepupeegel, mis 

taimed rabas kasvavad, miks männid nii kidurad on, jne. 

Huvitav oli teada saada, et Valgesoo on saanud oma nime 

tupp-villpea taime järgi. Kui see õitseb, siis on raba nagu 

valge vaibaga kaetud. Hundid tulevad raba äärde 

poegima, sest sealt on lihtsam toitu ja vett kätte  

saada. Õppisime vahet tegema jänese ja kitse      

pabulatel. Nägime ka National Geographicu kollast 

akent, mis näitab, et Valgesoo raba on avastamist 

väärt paik. 

Viimase juturingi ajal toimus saadud teadmiste  kont-

roll kahes rühmas. Ühe punktiga jäid peale poisid. 

Siis andis giid meile kompassi ja kaardi, et saaksime 

ise omal käel rabast välja. Greete juhtimisel saime 

hakkama. Giid pakkus meile teed, mis maitses hästi. 

Jäime räätsamatkaga väga rahule! Aitäh giidile ja 

õpetaja Annikale! 

Mattias ja Sten, 7.d klassi õpilased 
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Kokaklubi alustas tegevust 

Turvalise interneti nädal Põlva Koolis 

Alates 2004. aastast tähistatakse veebruarikuu               

teisel teisipäeval rahvusvahelist turvalise interneti   

päeva, selle aastal 7. veebruaril kandis turvalise       

interneti päev sõnumit „Postita targalt“. 

Tänases postitamise ja jagamise maailmas kerkivad 

esile teemad, millele nii lapsed kui ka täiskasvanud 

mõtlema peavad. Telefoni helistamise funktsioon on 

jäänud tahaplaanile, sest nutitelefonid-seadmed       

võimaldavad suhelda otse interneti kaudu. Paljudel   

õpilastel on taskus internetiühendusega seade, seetõttu 

on postitamine sotsiaalmeediasse (Facebook, Twitter, 

Instagram jm) muutunud väga lihtsaks ja mugavaks. 

Kuidas peaksime nutiseadmeid ja internetti oskuslikult 

ja turvaliselt kasutama, kust leida vajalikku informat-

siooni - nendele teemadele keskendusid Põlva Kooli 

turvalise interneti nädala tegevused. Klassi-juhatajad 

koostöös aineõpetajatega viisid läbi kahe nädala jooksul 

vastavasisulisi tunde. 

1.-5. klassi õpilased vaatasid ja arutasid tundides     

Jänku-Jussi internetiteemalisi multifilme või             

Netilammaste multifilme, mis sobivad väga hästi       

kõikidele vanuseastmetele.  

 

6.-9. klassi õpilased on aktiivsed sotsiaalmeedias 

ja seetõttu nende turvalise interneti nädala           

teemadeks olid peamiselt Facebook, digitaalne 

jalajälg, sotsiaalmeedia kontode privaatsus ja   

seadistamine. 

Lapsevanematel ja teistel huvilistel oli võimalik    

7. veebruaril 2017 vaadata HITSA veebiseminari 

„Elu sotsiaalmeedias: kuidas jagada enda elu    

lähedaste privaatsust säilitades”, mida viis läbi 

lapsevanem Henry Jakobson. 

Testi oma teadmisi turvalisest internetist: 

7-10-aastased 

10-16-aastased  

Lapsevanematele 

Oma teadmisi saavad täiendada nii õpilased,     

õpetajad kui ka lapsevanemad veebilehel Targalt 

internetis. 

Internet on avalik ruum. Mõtle alati, mida sa        

suhtlusvõrgustikes teistega jagad, sest mida oled 

kord internetis teistega jaganud, seda on raske või 

pea võimatu internetist täielikult eemaldada. 

Turvalist interneti kasutamist!  

            Daily Tensing, haridustehnoloog 

Alates jaanuarist toimetab Põlva kooli Kesk 25 õppehoones kokandus-

ring, mis sai endale nimeks Kokaklubi. Kaks korda kuus on käsitöö- ja 

kodundusklassis pliitide ääres toimetamas need õpilased, kes pole 

seni veel endale sobivat ringitegevust leidnud. Võimalikult lihtsalt, 

soodsalt ja kiirelt on need märksõnad, mis iseloomustavad Kokaklubi. 

Lisaks saab antud ringi puhul rääkida kui omamoodi sotsiaalsete    

oskuste arendamise projektist, sest kokkamise kõrval pöörame      

tähelepanu nii meeskonnatööle kui väärtuskasvatusele.  

Kokaklubi esimene kokkusaamine toimus 23. jaanuaril, kui valmistasi-

me erinevaid suupisteid. Sellele eelnes põhjalik eeltöö – otsida üles 

just need õpilased, kellele oleks ringitöös osalemine tõepoolest vajalik. 

Kaasasime ka õpilased, kes olid eelmisel aastal oma kokandushuvi 

üles näidanud Noortekeskuses. Kõik õpilased said nimelise kutse.  

Tänaseks päevaks oleme kolmel korral näinud käsitöö- ja              

kokandusklassis õpilasi, kes on pärast tempokat kokkamist rahul-

olevalt nautinud omavalmistatud hõrgutisi ja saanud juba kaasa nii 

mõnedki vajalikud oskused. Muide, sõbrapäeval jagasid Kokaklubi 

õpilased valminud küpsetisi ka laiemale ringile. Loodetavasti maitses! 

Kokaklubi juhendajad-peakokad Annika, Maiu ja Veronika  

23. jaanuar: *Kartuli-heeringa suupiste; 
*Peedi-mozzarella suupiste; *Rukkinööbid 
juustu ja singiga; *Tikuvõileivad makraga; 
 *“Luuasnäkid”; *Smuutid 

 30. jaanuar: *Lehttaignast “õunaroosid”; 

*Lehttaignast vorsti-juustu rullid; *“Vaesed 

rüütlid” 

 13. veebruar: “Karusselliküpsi-

sed”; *Kookoseküpsised; 

*Minimuffinid kaunistustega; 

*Majoneesiküpsised 

http://et.sheeplive.eu/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=TrfsU-DFuu4
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=TrfsU-DFuu4
http://laps.targaltinternetis.ee/testid/
http://noor.targaltinternetis.ee/testi-oma-teadmisi/
http://www.targaltinternetis.ee/lapsevanematele/
http://www.targaltinternetis.ee/
http://www.targaltinternetis.ee/
https://polvakool.ope.ee/interests/participant/753
https://polvakool.ope.ee/interests/participant/753
https://polvakool.ope.ee/interests/participant/753
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Teekond läks luhta ja rappa 

26. helmekuu päeval sõitsime kamba 8.-9. klasside 

õpilastega Palupõhja looduskooli, kuhu jäime järgmise 

päeva õhtuni. Palupõhja looduskool asub Alam-Pedja 

looduskaitsealal, mis kuulub ka rahvusvahelise        

tähtsusega märgalade ehk Ramsari alade hulka        

ning Euroopa Liidu Natura kaitsealade võrgustikku. 

Järgnevad õpilaste mõtted meie tegemistest. 

Selli-Sillaotsa matkarajal astusime sohu. Matkarajal 

tundsin suurt rahu, sain oma mõtteid mõelda ja ei    

pidanud kooli pärast muretsema. Kõndides oli mul    

selline tunne nagu maailma aeg oleks peatunud. Tee 

oli nii libe, et looduse uudistamiseks pidi seisma     

jääma. Suuretüki vaatetornist oli lummav vaade.   

Käisin esimest korda elus soos, mõnus oli, tahaksin 

tagasi minna ja seal pikemalt olla. Iga kord kui      

loodusesse tulen, näitab loodus mulle end erinevast 

küljest - mulle meeldisid väga värvitoonid, mida     

loodus mulle seekord näitas. Soos oli väga vaikne. 

Õhk oli puhas ja seda oli mõnus hingata. See oli nii 

ilus ja omanäoline koht, et isegi elaksin siin. 

Õhtulõkke süütasime püstkojas, sest õues oli selleks 

liiga märg. Lõkke ääres tundsin nagu me oleks kuskil 

vanas ajas, kus pole elektrit. Tore oli arvutiekraani 

asemel vaadata elusat tuld ning koos istudes mõelda 

oma mõtteid. Lõkke vaatamine paneb mõtlema selle 

üle, kui tilluke looduse osa on inimene. Meie riided 

said võimatult suitsuhaisuseks, aga sütes grillitud  

banaanilaevukesed tulid maitsvad.  

Looduskooli maja oli hea hõnguga ja hubaselt         

sisustatud nagu kodu. Meelde jääb ökoelu - ahjude 

kütmine, prügi sorteerimine, toidu valmistamine, vee 

kokkuhoidmine ja kuivkäimla kasutamine. Kuivkäimla 

kasutamine andis hea uue kogemuse, iga väljaskäik 

oli nagu seiklus. Öösel tuli ülihea ja rahulik uni. Mõnus 

oli olla koos hea seltskonnaga.  

Teise päeva hommikul tegime retke Emajõe luhale. 

Kui läksime luhta, olid tunded mõnusad ja puhtad. 

Midagi sellist ei olnud ma varem kogenud, see oli nii 

teistsugune ja omaette maailm. Oli ainult jää ja     

talvised taimed. Tegelikult on luht ka loomadele    

tähtis. Hästi rahulik oli loodust nautida. Jällegi näitas 

loodus end teistsugusest küljest. Emajõgi oli väga 

ilus, justkui maagiline võlumaailm. Tore oli kõndida 

pilliroo vahel ja pildistada. Õppisin jääl kõndima. 

Nüüd tean, et kui jää peal on vesi, ei tohi end libis-

tada. Jääle kogunenud vesi tegi saapad märjaks, 

aga asi oli seda väärt. Tahaks suvel siia tagasi tul-

la. 

Loodan, et Palupõhja muutus paremaks pärast  

minu sealkäimist. Mina ise sain küll paremaks    

inimeseks, sest oskan nüüd loodust paremini hoida.  

Eliise, Getter, Greg-Mattias, Helina, Karmel,  

Kristin, Lorely, Robin, Ruben ja  

bioloogiaõpetaja 

Juba mõnda aega on Põlva Kooli õpilastel võimalik 

Kesk 25 õppehoone III korrusel oma vaba aega 

sisustada lauatennise mängimisega. Kuna pallid 

kipuvad katki minema või ära kaduma, siis nutikad 

ja hakkajad 8.a klassi õpilased algatasid kampaania 

taara kogumiseks, et teenitud tulu kasutada laua-

tennise pallide ostmiseks. Üheskoos meisterdati 

kaks taara kogumise kasti, millest üks asub fuajees 

välisukse kõrval ja teine III korrusel.  

Suur tänu 8.a klassi õpilastele ja nende     

klassijuhatajale! 
 

 

 

 

 

 

 

 

Säästad loodust ja toetad lauatennise pallide ostu, 

kui paned oma taara nendesse kastidesse. 
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Sõbranädal koolis 
Ongi saanud läbi Põlva Kooli sõbranädal. Loodan, 

et kõigil oli tore: käidi jäädvustati end fotonurgas, 

osaleti stiilipäeval, kahootil, saadeti sõbraposti, 

osaleti laadal. Huvilistel oli võimalus osaleda 

väljasõidul maakondlikule sõbrapäevapeole    

Räpinasse, kus esines Tanel Padar. 

Hea meel oli näha sõbranädalal ja eriti sõbra-

päeval koolimajades palju rõõmu, lahkust ja    

sõprust, armastust. 

Õpilasesinduse ja T.O.R.E. liikmed avasid reedel, 

17. veebruaril, Kesk tn 25 koolimajas nutivaba-

ala, kus ootavad teid kott-toolid ja lauamängud. 

Nutivaba-ala asub Kesk tn 25 B-maja 3. korrusel. 

Ootame kõiki vahetundidel ja pärast tunde puhka-

ma. 

Ka meie vabariigi aastapäev on ÕE jaoks oluline: 

kui Eesti Vabariigi president annab tublidele    

inimestele välja teenetemärgid, siis meie anname 

välja tänukirjad õpilastele, kes ei kuulu            

õpilasesindusse, kuid on meid siiski oma vabast 

ajast ja tahtest aidanud. 

Hoiame Põlva Kooli! 

Kristin Pintson 

Põlva Kooli õpilasesinduse president 

Nutivaba ala loomine - ÕE ja           uus koostööharjutus 
Koostöös algatasime seekord heategevusliku ette-

võtmise “Nutivaba ala loomine”. Kõik sai alguse        

kott-toolide „vanast uus“ mõttest, kus pearolli mängis   

teksariie. Loomulikult oli õpilasesinduse liikmetel ja  

TOREkatel kappides hulk väikseksjäänud teksapükse ja 

ammu moest läinud teksasjakke, need tiriti huvijuhi 

ruumi uut elu ootama. Järgmine etapp oli need lihtsalt 

katki lõigata ja tekitada õmblemisväärset materjali,  

säilitades ilusaid taskuid ja teksapükstele iseloomulikke 

tepinguid. Ühel hetkel olid kott-toolide ümbrised valmis, 

kuid sisust tuli puudus ja nii tekkis mõte paluda abi. 

Tegime üleskutse kogu kooliperele, et meile annetataks 

lisaks kott-toolide sisule ka lauamänge. Me saime aru, 

et mingisugust lebotamise kohta me ei tee, vaid on  

oluline koolimajas tekitada koht, kus saaks 

lauamänge mängida. Ja nutivabadus tundus 

samuti hea mõte. Huvijuhi ruumi hakkas     

tulema üha rohkem inimesi küll suuremate, 

küll väiksemate kilekottidega. On rõõm  

tõdeda, et meie seas on palju häid inimesi, 

kes toetasid seda vahvat ideed ja aitasid 

teostusele kaasa. Rõõmu teeb seegi, et 

meie algatus on juba tekitanud ja kindlasti 

tekitamas uusi mõtteid, millega hea-

tegevuslikus korras saab meie ümbritsevat 

maailma koolis paremaks muuta. 

Kokkuvõtteks: alates 17. veebruari hommikust on Kesk 25 B-maja 3. korrusel võimalik istet (!) võtta omanäolisel       

kott-toolil ja mängida koos sõbraga üks tore lauamäng. 

Põlva Kooli õpilasesinduse ja T.O.R.E. liikmed 


