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 Põlva maakonnda ideekonkursil „Välgatus“ edukalt osalenud õpilasi: 

25.01.2018 Tartu Ettevõtluskülas autasustati Põlva Maakonna ideekonkurss „Välgatus“ raames Põlva Kooli        

MF Kristallselge tiitliga „Parim sotsiaalturundaja“. 

Õnnitlused ja kiitus minifirma liikmetele Kristella Nupp, Karoliina Musting, Anett Sammalkivi ja Lisette Johanson. 

Tänusõnad õpetaja Kaia Tammele! 

27.01.2018 toimus Põlva koolis keemiaolümpiaadi piirkonnavoor. Põlva Kooli õpilaste parimad tulemused: 

8. klasside arvestuses:    9. klasside arvestuses: 

II koht Aadi Parhomenko (8.a)   II koht Marielle Suur (9.d) 

Kiitus kõikidele osalejatele ja aitäh aineõpetaja Inga Tiivoja! 

 keemiaolümpiaadi piirkonnavoorus edukalt osalenud õpilasi: 

Direktor kiidab! 

 Eesti noorte lauljate konkursil Solistica 2018 edukalt osalenud õpilasi: 

26.-27.01.2018 toimus Saaremaal Kuressaare Gümnaasiumis Eesti noorte lauljate konkurss Solistica 2018.     

Konkurss toimus kolmes vanuseastmes ja kahes voorus, kokku osaled 60 noort talenti. Põlvamaad esindasid meie 

kooli ja ühtlasi Põlva Muusikakooli õpilased Sireli Salum (7.a) ja Linette Risttee (5.b). 

Sireli Salum saavutas 7.–9. klassi vanuseastmes III koha, esitades oma lauluõpetaja Margot Suure laulu 

„Saladus“ Aapo Ilvese sõnadele. 

Kiitus ka Linette Risteele, kes astus üles G.Podelski/H.Karmo lauluga „Kohvijutt“. 

Õnne ja edu osalejatele! Suur tänu juhendajatele Põlva Muusikakooli õpetajad Margot Suur ja Riivo Jõgi. 

 bioloogiaolümpiaadi piirkonnavoorus edukalt osalenud õpilasi: 

03.02.2018 toimus Põlva Koolis bioloogiaolümpiaadi piirkonnavoor. Meie koolist osales 21 õpilast. Parimad       

tulemused klasside arvestuses:  

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

25.01.2018 toimus bioloogiaolümpiaadi koolivoor 7.–9. klassidele. Osales 41 õpilast. Parimad tulemused klasside 

arvestuses: 
8. klassid 

I koht Aadi Parhomenko (8.a)  

II koht Aleksandra Jermohhin (8.a)  

III koht Triinu Vijar (8.c)  

9. klassid 

I koht Karl Friedrich Kollom (9.a)  

II koht Anete Saar (9b)  

III koht Johanna Johanson(9.a) 

Kiitus kõikidele osalejatele ja aitäh aineõpetajatele Urve Lehestik ja Annika Viikmaa! 

8. klassid 

II koht Aadi Parhomenko (8.a)  

III koht Aleksandra Jermohhin (8.a) 

4.- 5. koht Triinu Vijar (8.c) 

4.- 5. koht Mattias Maidla (8.a)  

9. klassid 

I koht Arabella Aabrams (9.b) 

II-III koht Anete Saar (9.b) 

4. koht Karl Friedrich Kollom (9.a)  

Palju õnne! Aitäh aineõpetajad Urve Lehestik ja Annika Viikmaa!  

7. klassid 

I koht Maara Parhomenko (7.a) 

II koht Katleen Schmeiman (7.b) 

III koht Joosep Podekrat (7.a) 

7. klassid 

I koht Maara Parhomenko (7.a) 

4. koht Katleen Schmeiman (7.b) 

http://www.polvakool.ee
http://www.facebook.com/polvakool
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 Joonistusvõistlusel „Kollase Maakoera aasta“ edukalt osalenud õpilasi: 

22.–26.01.2018 toimus Põlva Koolis koolisisene joonistusvõistlus, mis oli pühendatud algavale Kollase Maakoera 

aastale. Idamaade kalendris algas 16. veebruaril Kollase Maakoera aasta, mis kestab 04. veebruarini 2019 ning 

seda tähistatakse eelkõige Hiinas, kus see on aasta tähtsaim püha. Ka meie koolis tähistati Kollase Maakoera   

aasta saabumist koerte joonistamisega.  

Parimad koeramaalijad olid: 

I koht I ta Lillo (8.c) 

II koht Marken Helena Härmits (8.a)  

III koht Marilee Põld (8.b) 

Õnnitlused võitjatele ja kiitus tublidele osalejatele! Suur tänu õpetajad Vesta Naruski ja Anneli Kaasik! 

 emakeeleolümpiaadi piirkonnavoorus edukalt osalenud õpilasi: 

26.01.2018 toimus emakeeleolümpiaadi piirkonnavoor. Osales 88 õpilast maakonna kaheksast koolist. Arvestust 

peeti 5.-9. klassides eraldi ja koondarvestust 7.-8. klassides, 9.-10. klassides ning 11.-12. klassides. Meie koolist 

osales 31 õpilast. Parimad tulemused: 

 matemaatikavõistlusel NUPUTA 2018 edukalt osalenud õpilasi: 

01.02.2018 toimus matemaatika-alane võistlus Nuputa 2018 piirkonnavoor 4.–7. klassidele. Osales seitse        

maakonna kooli 87 õpilasega. Meie koolist võistles 26 õpilast. Arvestust peeti 4. klasside peastarvutamises ja 

võistkondlik arvestus 4.–7. klassidele. Põlva Kooli õpilaste parimad tulemused:  

4. klasside peastarvutamise parimana saavutas III koha Aron Oberg (4.a). 

5.–6. klasside võistkondlikus arvestuses: 

I koht Põlva Kooli I I  võistkond: August Jakobson, Mihkel Linnus, Kaur Kenk, Lilian Hindrikson.  

II koht Põlva Kool I  võistkond: Helis Marleen Saare, Isabella Puusepp, Mona Jõema, Anette Maria    

Soekarusk. 

Palju õnne! Aitäh õpetajad Ester Kalder, Maili Kaupmees, Kaire Palo, Tiina Vasser, Inga Varusk, Deivi Pundonen, 

Age Priimus ja Tiiu Miina! 

 kunstiolümpiaadi piirkonnavoorus edukalt osalenud õpilast: 

27.01.2018 toimus kunstiolümpiaadi piirkonnavoor. 

III koha saavutas I ta Lillo (8.c). Tublilt osales Lisette Johanson (8.d). 

Palju õnne! Aitäh õpetaja Vesta Naruski! 

5. klasside arvestuses: 

I koht Kirke Karolin Tark (5.c) 

II koht August Jakobson (5.b) 

6. klasside arvestuses: 

I koht Lilian Hindrikson (6.d) 

7. klasside arvestuses: 

I koht Maara Parhomenko (7.a) 

III koht Jürgen Koosapoeg (7.c) 

8. klasside arvestuses: 

I koht Aadi Parhomenko (8.a) 

9. klasside arvestuses: 

I koht Katrin Kulberg (9.a)  

III koht Pirja Kindsigo (9.d) 

7.-8. klasside koondarvestuses: 

I koht Aadi Parhomenko (8.a) 

II koht Maara Parhomenko (7.a) 

9.-10. klasside koondarvestuses: 

I koht Katrin Kulberg (9.a)  

Õnnitlused võitjatele ja kiitus kõikidele osalejatele! Suur tänu õpetajatele Imbi Vent, Viive Rätsep, Lea Parder, 

Maarika Asi-Lang, Rebeka Käär, Maia Punak! 

 ajaloo kooliolümpiaadil edukalt osalenud õpilasi: 

02.02.2018 toimus ajaloo-olümpiaadi koolivoor 6.–9. klassidele. Kokku osales olümpiaadil 17 õpilast. Arvestust 

peeti eraldi klasside kaupa. Parimad tulemused: 

6. klassid: 

I koht Kaur Kenk (6.d) 

II koht Lilian Hindrikson (6.d) 

III koht Erik P lakso (6.d) 

7. klassid: 

I koht Maara Parhomenko (7.a) 

II koht Hendrik Kink (7.d) 

III koht Daniel Sibul (7.b) 

8. klassid: 

I koht Aadi Parhomenko (8.a) 

9. klassid: 

I koht Merit Lutsar (9.a)  

II koht Gertrud Oberg (9.c) 

III koht Annika Tilga (9.c) Palju õnne!  

Aitäh õpetajad Ly Tannis-Vinni, Jaana Aedmäe ja Mait Kuusik! 
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 7.-9. klasside matemaatikaolümpiaadi piirkonnavoorus edukalt osalenud õpilasi: 

07.02.2018 toimus matemaatikaolümpiaadi piirkonnavoor 7.–9. klassidele. Osales 32 õpilast kaheksast          

maakonna koolist. Arvestust peeti klasside kaupa. Meie koolist osales 12 õpilast. Parimad tulemused: 

7. klassid: 

I koht Indrek Nemvalts (7.a)  

III-IV koht Sirelin Petersell (7.a)  

8. klassid: 

II koht Mai Kirsing (8.a) 

III koht Jan Markus Salum (8.a) 

9. klassid: 

I koht Johanna Johanson (9.a) 

II-III koht Kristo P ille (9.a) 

Palju õnne! Suur tänu õpetajad Tiiu Miina, Ene Rattur-Kübar, Inga Varusk, Kristi Kurg! 

 ajaloo-olümpiaadi piirkonnavoorus edukalt osalenud õpilasi: 

10.02.2018 toimus ajaloo-olümpiaadi piirkonnavoor. Kokku osales 48 õpilast maakonna kaheksast põhikoolist ja 

kolmest gümnaasiumist. Arvestust peeti põhikoolide osas 6.–9. klassid ja gümnaasiumi aste eraldi. Meie koolist 

osales 11 õpilast. Parimad tulemused: 

6. klassid: 

II koht Lilian Hindrikson (6.d) 

7. klassid: 

I koht Maara Parhomenko (7.a) 

III koht Sirelin Petersell (7.a) 

8. klassid: 

I koht Aadi Parhomenko (8.a) 

9. klassid: 

III koht Merit Lutsar (9.a) 

Palju õnne! Aitäh aineõpetajad Jaana Aedmäe, Ly Tannis-Vinni ja Mait Kuusik! 

 7. klasside inglise keele kooliolümpiaadil edukalt osalenud õpilasi: 

16.02.2018 toimus inglise keele olümpiaadi koolivoor 7. klassidele. Osales 24 õpilast. 

Parimad tulemused: 

I-II koht Sirelin Petersell (7.a)  

I-II koht Mia Kristin Prozes (7.c) 

III koht Caroly Viljamaa (7.a) 

Kiitus kõikidele osalejatele ja aitäh aineõpetajatele Kaire Hakk, Siiri Joosep, Eve Jaansoo ja Rael Anijalg! 

 spordimälumäng „Bumerang“ maakondlikul etapil edukalt osalenud õpilasi: 

20. veebruaril toimus Eesti Koolispordi Liidu korraldatud spordimälumängu "Bumerang" XV hooaja maakondlikul 

etapp. Võistlus ise toimus juba 15 korda. Kuna sel aastal on Eesti Vabariik tähistamas 100. sünnipäeva, siis kes-

kendus spordimälumäng „Bumerang“ eestlaste sooritustele. Aastal 2017 saavutasid paljud eestlased erinevatel 

aladel häid tulemusi, seega puudutasid küsimused möödunud spordiaastat. 

Põlva Kooli 7.b klassi võistkond saavutas II koha. Võistkonda kuulusid Raiko Ojamaa, Sten Pille, Daniel Sibul ja 

Rasmus Mathias Mõttus.  

Palju õnne! 

 Põlva maakonna 6.-9. klasside võrkpalli meistrivõistlustel edukalt osalenud õpilasi: 

1.02.2018 toimusid Põlva maakonna 6.-9. klasside võrkpalli meistrivõistlused. 

Tüdrukute arvestuses saavutas: 

I koha saavutas Põlva Kooli 1. võistkond, kus mängisid Kristin Semm, Agnes Park, Isabel Brigita     

Rebane, Anete Konks, Merit Lutsar, Kristin Käo, Karili Klaus. 

II koha saavutas Põlva Kooli 2. võistkond. Võistkonda kuulusid Hanna Lihtsa, Birgit Rammo, Maara 

Parhomenko, Liisa Kõrgemäe, Crislin Kuklase, Kaia Liisa Kelt, Kertu Noormets.  

Palju õnne ja aitäh tüdrukute treenerile Ingrid Mandel. 

 Põlva maakonna koolinoorte lauatennise meistrivõistlustel edukalt osalenud õpilasi: 

08.02.2018 toimusid Põlva Kooli Lina tn võimlas Põlva maakonna koolinoorte meistrivõistlused lauatennises. 

Võistluste eestvedaja oli Põlva Maakonna Spordiliit. Meie õpilaste medalisaak oli imetlusväärne. Kokku toodi   

võistluselt ära 9 medalit. 

Tüdrukute arvestuses: 

12-14 aastased 

I koht Eliisa Villako (4.d) 

II koht Anete Pavlov (6.d) 

III koht Isabella Puusepp (5.b) 

15-16 aastased 

I koht Sandra Liiv (8.c) 

II koht Kelly Luts (7.f) 

Poiste arvestuses: 

12-14 aastased 

I koht August Jakobson (5.b) 

16-18 aastased 

I koht Markus Villako (8.a)  

II koht Oliver Savi (9.d) 

III koht Andero Kukk (9.d) 

Lohutusauhind hea võistlemise eest—Sander Johannes Pärna (9.d)  

Palju õnne! 
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 Põlvamaa koolide sisejalgpalli mesitrivõistlustel edukalt osalenud õpilasi: 

21.veebruaril selgitati Mesikäpa hallis Põlvamaa koolide 

meister sisejalgpallis. Meie kooli poiste tubli esinemine  

turniiril kandis vilja. I ja II koht kuulusid meie noortele 

jalgpalluritele. 

Meistritiitli võitsid Kristo Pille, Rainer Jüriöö, Sander  

Lõbu, Oliver Savi, Sten Markus Meekler, Sander      

Johannes Pärna, Gerdo Hallikas, Tanel Tammik ja 

Greivo Hallikas. 

Tubli teise koha saavutasid Gabriel Villako, Kevin    

Keret Ojaste, Kermo Saksing, Ekke Lõbu, Lauri Land, 

Robin Heinsoo, Ken-Martti Holberg ja Markus Lina. 

Turniiri parimaks mängijaks tunnistati 

Oliver Savi ja suuremaks väravakütiks 

Sten Markus Meekler.  

Poiste juhendajad olid õpetajad Aivar Haan ja Valeri Zlatin! 
Kiitus kõigile!!! 

 Eesti Koolispordi Liidu saalijalgpalli finaalvõistlustel edukalt osalenud õpilasi: 

21.veebruaril toimusid Viljandis Eesti Koolispordi Liidu 

finaalvõistlused 6.-9. klasside saalijalgpallis. Põlva 

Kooli poisid saavutasid auhinnalise II koha. 

Võistkonnas mängisid: Oliver Savi, Kristo Pille, Sander 

Lõbu, Gabriel Villako, Greivo Hallikas, Markus Lina, 

Kermo Saksing, Ken-Martti Holberg, Greivo Hallikas, 

Patric Kurvits. Võistkonna parimaks mängijaks valiti 

Oliver Savi. 

Juhendasid õpetaja Aivar Haan ja õpilane Sten Markus 

Meekler. 

Palju õnne! 

 Eesti koolide kiirmale meistrivõistlustel edukalt osalenud õpilasi: 

10.02.2018 Toimus Pärnu Koidula Gümnaasiumis Eesti koolide võistkond-

likud meistrivõistlused kiirmales. Arvestust peeti 1.–6. ja 7.–12 klassidele. 

Võistlustele oli registreerunud 32 neljaliikmelist võistkonda. Iga võistkond 

mängis 7 mängu. Meie koolist osales kaks võistkonda. 

Põlva Kool II võistkond (12,5 punkti) 

Liis Marii Vaher (2.b) 

Martin Belov (2.d) 

Kristiin Piirsalu (3.e) 

Annabel Kolsar (3.e) 

Põlva Kool I võistkond (11,5 punkti) 

Lev Liubchenko (1.b) 

Magnus Pala (1.c) 

Eerik Lutsar (2.d) 

Karl-Markus Vool (4.d) 

Palju õnne! Suur tänu maleringi juhendaja Viktor Kass! 

Foto Eesti Koolispordi Liidu kodulehelt 
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NUPUTA viktoriin 

1. veebruaril 2018 toimus Räpina Gümnaasiumis    

NUPUTA viktoriin. Põlva Kooli esindas kaks võistkonda 

7. klassidest ja kaks võistkonda 5.-6. klassidest.    

Võistkondadel tuli vastata JAH, EI küsimustele,       

lahendada ristsõna ning vastata 14 loogika/nuputa 

valdkonna küsimustele.  

5.- 6. klasside arvestuses olid Põlva Kooli õpilased  

väga edukad, saades maakonnas  I ja II koha.  

I koha võistkonnas võistlesid August Jakobson, Mihkel 

Linnus, Kaur Kenk ning Lilian Hindrikson.  

II koha võistkonnas võistlesid Helis Marleen Saare, 

Isabella Puusepp, Mona Jõema ja Anette Maria Soeka-

rusk.  

Aitäh matemaatikaõpetajatele Age Priimusele ja Inga 

Varuskile.  
Pildil I koha saavutanud võistkond 

Talvelaager 

Juba enne jõule oli plaan spordiringi        

õpilastega suusalaagrisse minna. Kuna     

ilmataat aasta algul oli lumega kitsi,        

lükkasime ettevõtmise kaks nädalat edasi 

ning 23.-24. jaanuaril said teoks toredad 

laagripäevad Otepääl. Laager algas Talispordi 

muuseumi külastusega, kus nägime vanu 

talispordivahendeid ja saime käes hoida 

eestlaste poolt võidetud medaleid, mis olid 

oma kaalult küllaltki rasked.  

Seejärel tuli endal suusad alla panna ja algas 

praktiline suusatund Aivar Rehemaa        

juhendamisel. Suusatunni lõppedes oli aeg 

ööbimispaika, Marguse Puhkekeskusesse, 

minna. Toad olid kahe- ja kolmekohalised,   

nii sai igaüks oma sõpradega ühte tuppa. 

Asjad lahti pakitud, sõidutati meid Pühajärve 

SPA-sse. Saime nautida veemõnusid ja    

saunasid. Kellel tervis veidi kehvem oli, sai 

samal ajal bowlingut mängida. 

Järgmiseks päevaks oli plaanitud tõukekelgu-

matk Pühajärvel. Õnneks oli piisavalt            

külmakraade ja jääkaan järvel parajalt paks. 

Matka algul näidati meile, kuidas jääpaksust 

mõõdetakse, nii saime ise veenduda, et jääle 

minek on ohutu. Tõukekelgumatk oli parajalt 

väsitav. Sellel päeval puhus vinge tuul ja tuli 

kõvasti jõudu rakendada, sest alles matka teisel 

poolel puhus tuul selja tagant.  

Peale matka oli päevakavas jälle suusatund 

Tehvandi radadel. Seekord pidid õpilased     

eelmisel päeval õpitut praktikas rakendama. 

Väsitav suusatund läbi, suundusime snow-

tubbingu mäele. Nii saigi enamus Otepää kandis 

pakutavaid atraktsioone läbitud ja maitsev   

lõunasöök lõpetas meie laagripäevad. Kõik   

osalejad jäid veedetud päevadega väga rahule 

ja ootame järgmist aastat, et taaskord midagi 

vahvat ette võtta. 

Ulvi Musting 

kehalise kasvatuse õpetaja 
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Nädal Prantsusmaal 

27. jaanuarist kuni 3. veebruarini toimus   

Erasmus+ projektis „Lots of learning“ osaleva-

te koolide õpilaste esmakohtumine Prantsus-

maal, Autunis. Põlva Koolist osales kuus õpilast 

ja kaks õpetajat. Lisaks Eesti ja Prantsuse   

koolidele osalevad projektis veel ka õpilased 

Norra ja Hispaania koolidest. 

Enne Autunisse sõitmist veetsime ühe päeva 

Pariisis, et tutvuda põhiliste vaatamis-

väärsustega. Tuleb tunnistada, et olime natuke 

pettunud. Tänavad olid mustad, rahvast oli 

palju ning seal polnudki nii ilus nagu me olime 

ette kujutanud. 

Sama päeva õhtul sõitsime kiirrongiga        

Autunisse, kus meid olid tervitama tulnud   

pered, kelle juures me järgneva nädala mööda       

saatsime. Pered olid toredad, aga keeruliseks tegi asja 

see, et nad ei rääkinud eriti inglise keelt. Vaatamata 

keelebarjäärile oli meil ikkagi võimalus tutvuda eheda 

Pranstsuse elu, kultuuri ja kommetega. 

Kool, mida me Autunis külastasime, oli College du  

Vallon. Pealtnäha üsna sarnane meie koolidega, aga 

selgus, et erinevusi oli omajagu. Näiteks kõndisid seal 

õpilased terve koolipäeva ringi oma üleriietega ja välis-

jalatsitega, sest neil lihtsalt ei ole garderoobe. Isegi 

paljud õpetajad kõndisid päev läbi jopega ringi.       

Koolimajast ükski õpilane koolipäeva jooksul ilma loata 

väljuda ei tohi, erandiks on pikk lõunapaus (1 tund 45 

minutit), kus üks osa õpilasi sööb lõunat koolimajas 

(toidud olid nii maitsvad!) ja osadele tulevad vanemad 

järgi, et lõunat ühiselt kodus süüa. Peale lõuna söömist 

on kõigil õpilastel kohustuslik väljas olla, aga seda  

rangelt piiratud ala peal. Mobiiltelefonide kasutamine 

on RANGELT keelatud, isegi vahetundide ajal, isegi 

kella vaatamiseks. Kõige kummalisem oli aga see, et 

ka tualeti kasutamine õpilastele oli reguleeritud      

kellaaegadega – selleks oli võimalus kell 8, 10, 12 jne…

ehk siis iga kahe tunni tagant, ülejäänud aegadel olid 

tualetid lukus. Lisaks projektitööle oli meil ühel päeval 

võimalus külastada ka ainetunde, kuigi need toimusid 

prantsuse keeles, siis võib öelda, et tunnid nägid välja 

üsna sarnased meie omadega.  

Koolis töötasime me oma projektiga, milleks oli      

lauamängu valmistamine. Mäng pidi olema Euroopa 

teemaline ja pidi olema võimalus mängida nii          

digitaalselt kui ka mängualuse ja nuppudega. Meid  

jagati gruppidesse ja iga grupp töötas eraldi teemaga. 

Teemadeks olid: programmeerimine, küsimuste välja 

mõtlemine, mängualuse disainimine ja reeglite      

moodustamine. Grupiga oli raske koostööd teha, sest 

hispaanlased ja prantslased rääkisid valdavalt       

prantsuse keeles ja inglise keelt väga ei räägitud.    

Viimasel päeval saime ka mängu katsetada, kuid    

kahjuks oli see veel väga segane ja vajab töötlemist. 

Kuna oli alles esimene kohtumine, siis on aega igal 

järgneval kokkusaamisel asja paremaks teha ja        

loodame, et  lõpptulemus on selline, millega kõik     

osapooled rahule jäävad. 

Sel õppeaastal ootab ees veel kohtumine Norras,     

Jevnakeri koolis. Järgmisel õppeaastal külastatakse 

Hispaania kooli ja võõrustatakse külalisi Eestis. 

Lisaks projektitööle tutvusime Autuni lähiümbrusega 

ning ühel päeval oli meil ka väljasõit Lyoni linna, kus 

tutvusime linna vaatamisväärsustega, jalutasime ja 

külastasime miniatuuride muuseumi.  

Nädal oli üsna pingeline ja töine, niiet viimasel päeval 

vaevas kõiki juba koduigatsus. 

Karoliina Kannik 

7.a klassi õpilane 

Ühispilt: Eesti, Prantsuse, Norra ja Hispaania õpilased  
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Maalisaal 

„Ütle Sina, missugune on talv!“ 

30. jaanuaril osalesid 1.e klassi õpilased Kiidjärvel RMK 

õpperogrammis „Ütle Sina, missugune on talv!“.      

Mida saime teada? 

1. lindude ja loomade toidu varumisest talveks 

2. loomade - lindude koostööst, et talv üle elada 

3. märkamatust elust lumel ja lume all 

4. tingimustest lumehelveste tekkimiseks 

5. kuidas tunda ära jäljed lumel 

Oli tore ja õpetlik päev! 

Ruth Raudsepp 

1.e klassijuhataja 

Pildil I koha saavutanud võistkond 

5.b klassi talvised väljasõidud 

5. ja 6. klasside ühine talvelaager huvilistele toimus          

23.-24.01 Otepääl. Kokku osales üle 30 õpilase, 5.b klassist 

osales 8 õpilast. Kaasa võtsime suusavarustuse. Esimesel 

päeval külastasime Talispordi muuseumi ja toimus          

suusatund. Õhtul saime ujuda Pühajärve SPA-s. Ööbisime 

Marguse Puhkekeskuses. Järgmisel hommikul saime ennast 

proovile panna tõukekelgu matkal mööda Pühajärve jääd 

ning suusatamises. Päeva lõpetasime tuubitamisega.        

Oli tore laager. Täname õpetaja Ulvi Mustingut, kes nii    

vahva laagri organiseeris. 

12.02 käisime peale õppetundide lõppu Kuutsemäel.         

Lumelauaga sõitjad said juhiseid instruktorilt, mäe-

suuskadega sõitjad pidid lootma varem õpitud oskustele. 

Aeg kulus nii kiiresti ja tegusalt, et päris raske oli mäelt ära 

tulla, bussi minna ja koju 

sõitma hakata. Kuutsemägi 

on koht, kuhu me kindlasti 

tahame tagasi minna. 

14.02 käisime räätsamatkal 

Valgesoos. Väga vahva oli 

räätsadega mööda lumist 

raba kõndida ja lume        

alt jõhvikaid otsida ning neid 

süüa. Meile meeldis väga    

ka giid-metsavaht, kes     

rääkis põnevaid lugusid    

rabaelustikust. 

Annika Viikmaa 

5.b klassijuhataja  
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5.d Winterplaces talvemõnusid nautimas  

Lõpuks on kätte jõudnud talv koos lume ja talve-

rõõmutega. Nii otsustaski 5.d klass 6. veebruaril minna 

talvemõnusid nautima Otepääle Winterplacesse.       

Kes veel ei tea, siis see on koht, kus asuvad  

tuubimägi, iglukino, kelgumägi, Ahhaa teadus-

iglu ja uisuväljak. Ta asub Otepääl Linnamäe 

orus. 

Ilm oli päikseline, parasjagu külm, lund oli    

ohtrasti. Meie klassi tüdrukutele meeldis kõige 

rohkem tuubitada. Lahe oli see, et tuubidega    

sai moodustada rongi ja koos mäest alla lasta. 

Poistele pakkus põnevust juhitavate kelkudega 

mäest võidu alla kihutada. Sõit lõppes tavaliselt 

kokkupõrkega, kus üks sõitja maandus lumes. 

Vaheldust pakkus ka iglukino. Seal sai ennast 

soojendada ja natuke möllamisest puhata. Kuna 

värskes õhus läheb kõht kiiresti tühjaks,         

siis päev lõppes pannkookide söömisega. Nii 

maitsvaid pannkooke pole me ammu saanud. 

Meie klassile meeldis see päev väga. Soovitan  

ka teistele klassidele koos talverõõme nautima 

minna. 

Anna Maria Põlluveer 

5.d klassi õpilane 

1. klasside 100 päeva pidu 

Kuna koolis oli käidud juba 100 päeva ja ka aabits  

algusest lõpuni selgeks õpitud, siis pidi seda kindlasti 

tähistama. Nii kogunesidki Põlva Kooli 1. klasside    

lapsed koos emade-isadega 7. veebruaril Koolimaja    

tee 1 aulasse traditsioonilisele 1. klasside 100 päeva 

peole. 

Kõik viis 1. klassi olid selgeks õppinud vahvad        

esinemiskavad. Oli kuulda isegi võõrkeelseid laule ja 

lugusid. Seda, kas lapsed ikka mõistatusi oskavad ära 

arvata, uuris peole tulnud tark lind öökull. 

Tore oli vaadata, kui hästi said lapsed tantsu-

sammudega hakkama!  

Pidu lõppes lõbusa sabatantsuga, millega liikus 121 last 

oma klassiruumi kringlit maitsma. 

Suur tänu toreda peo korraldamise eest õpetajad    

Marely, Katrin, Marju, Kristi, Ruth, Mare, Eda ja Reno. 

Diana Pehk 

huvijuht 
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TOREkad 

Meie esimene             konverents 

Meie, Põlva kooli 14 TOREkat ja juhendaja Veronika, 

osalesime 9. veebruaril Laulasmaa Koolis TORE       

konverentsil. Teemaks oli seekord muinasjutt ja     

muinasjututegelasi oli kokku tulnud üle terve Eesti – 

loomad, võlurid, printsessid ja kurjamid, kokku oli  

toredaid tegelasi üle 200. 

Meie jaoks oli kõik konverentsil toimuv uus, esialgu ei 

teadnudki nagu kuidas käituda. Aga TOREkad on tore 

rahvas, kõik olid sõbralikud ja aitasid teineteist.      

Ehmatav oli see, et meile näidati MTÜ Noorteühing 

TORE „paberimajandust“ ehk siis üldkoosolekul       

kinnitati hääletamise teel eelarve ja võeti vastu 

2018. aasta tegevuskava. TORE juhatuse liikmed olid 

vaeva näinud eelmise aasta videopäevikuga ja päris 

pikalt vaatasime, mis siis 2017. aastal juhtus. Ja    

uskumatu, meie tegemised olid seal ka, näiteks kuidas 

torevant käis „Mehed rajale“ üritusel või kuidas meie 

juhendaja supervisioonil teiste juhendajaga mingit 

imelikku harjutust tegid. Kõige ägedam oli meelde  

tuletada aga seda, kui lahe oli augustis TORE         

suvelaager… 

Lõunaks saime süüa väga maitsvat koolilõunat ja    

pärast toimusid töötoad, mis sisaldasid traditsioonilisi 

TORE-mänge ja näidendi või etteaste ettevalmistamist. 

Selle käigus sai juurde palju uusi sõpru ja üleüldse oli 

jälle kõik TORE. Ja kui meie õpetajad oleksid näinud, 

kes meist kõik laval esinesid ja mida tegid, kukuksid 

nad ehmatusest lihtsalt pikali… TORE suudab lihtsalt! 

Esinemised tehtud, tuli tunnustamise aeg. Võitsime 

peapreemia loovülesande eest: meie nunnu teksapall 

sai TORE juhatuselt kiita. Juhendaja Veronika sai       

ka tunnustuse, meie juhendaja on kõikide torekate   

sütitaja! 

Aga nüüd hakkame me ootama juba TORE suvekooli, 

sest peapreemiaga kaasnes muuhulgas ka 3 vaba-

pääset sellele. Kinnitame – TORE, kui koolis on TORE!  

 

Pil-

Meie olime võlurid – mütsid ja keebid olid 

kõigil kaasas . 

Konverentsi traditsioon – suur tordisöömine.  
Kolm maitsvat torevanditorti tegid meele rõõmsaks. 

Meie nunnu pall… 

… ja meie tänukiri. 
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Vastlapäev maanteemuuseumis 

4.a ja 4.d klassi õpilased käisid 13. veebruaril maantee-

muuseumis vastlapäeva tähistamas.  

Üritus oli väga tore. Alguses valmistasime lõngast ja papist   

prossi. Edasi suundusime meeskonnamänguks õue. Harjutasime 

suusatamist viie inimese suuskadel. Samal ajal osad õpilased 

kelgutasid.  

Programm jätkus köieveoga. See pakkus väga palju põnevust ja 

nalja. Saime paarides proovida soomekelguga sõitu. Tuli valida 

endale paariline. Mõlemad said kaaslast sõidutada. 

Vaatasime ka ponisid. Jaotasime klassi õpilased gruppidesse. 

Pooled õpilased suundusid vastlakuklit ja teed nautima ning   

pooled jäid ootama hobuse ja reega sõitu. Pärast toimus vahetus. 

Lõpuks saime kõik kokku, kelgutasime üheskoos ning siis      

suundusime Põlvasse tagasi. Oli mõnus vastlapäev. 

Laura-Marleen Zopp  

4. d klassi õpilane 

Fotod: Maili Kaupmees 

 

Peale tööpäeva lõppu maabusid 62 "suusahunti" 

Mammaste suusarajal, et nautida kiirusi lumel. Oli nii 

esimese, teise, kolmanda kui ka neljanda käiguga 

suusataid. Mõni meist oli suuskadel viimati oma    

kooliajal kehalise kasvatuse tunnis ja sõbrunes     

suuskadega, mõni proovis erinevaid liikumisviise   

suuskadel, mõni sõitis turvaliselt rajal, mõni suutis 

juba mäest üles rühkida, mõni jäi mäest laskudes   

püsti, mõni sai ka slaalomiga hakkama - kõige        

olulisemad olid naerul näod! 

Väikesed ja suured koos said hakkama ka igasuguste 

vigurharjutustega suuskadel. 

Kuklid ja soe jook lõpetuseks oli väga kosutav! 

Ruth Rudsepp 

1.e klassijuhataja 

1.e klass tähistas vastlapäeva oma peredega 

Kingitus Eestile "1.e klassi suured ja väikesed sajal suusal". 
Tähelepanelikum vaataja saab kokku isegi üle saja suusa. 

1.e klassi sõbrapäeva tervitus! 
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8. ja 9. klass käisid tööl kaasas 

8. ja 9. klasside õpilastel oli võimalus osa võtta põnevast projektist 

„Tööle kaasa“, mille raames nad said oma vanemate töö ja        

töökeskkonnaga tutvuda. 

„Tööle kaasa“ on Eesti Kaubandus-Tööstuskoja algatus, millega  

kutsutakse tööandjaid, lapsevanemaid ja koole koostöös looma  

lastele ja noortele tööeluga tutvumise uusi võimalusi. Algatuse idee 

seisneb selles, et 12.−16. veebruaril 2018 avavad Eesti ettevõtted 

oma uksed töötajate lastele, et neil oleks võimalus vanemate tööga 

lähemalt tutvuda. 

Põlva Kool liitus projektiga esmakordselt ning osa võttis sellel aastal 

24 õpilast. Need 24 noort mõistavad nüüd palju rohkem oma      

vanemate töö sisu ja väärtust, ning seda, et kõik tööd on meile  

vajalikud! 

Noored said tutvuda näiteks politseitööga, milline näeb välja      

huvijuhi tööpäev, kuidas peab õpetaja päeva lõpuni nii rõõmsalt 

vastu või kuidas küll AS Lõuna Pagaritest nii maitsvad koogid      

tulevad. 

Iga töö on oluline! 
Vesta Naruski 

Põlva Kooli õpetaja, karjäärikoordinaator  

9.d klassi õpilased Oliver Savi 

ja Sander Johannes Pärna   

AS Lõuna Pagarites ema   

tööga tutvumas.  

Üks TORE sõbrapäev toimus 14. veebruaril TOREkate 

„pesas“, ruumis B-34 vahetundide ajal. Meisterdasi-

me sõbrale järjehoidjaid, sõime kommi ja olime sõb-

ralikud. Võimalus oli mängida erinevaid mänge ja 

panna kokku suurt elevandipuslet. Päeva lõpuks said 

osavamad sõbrapäevalised elevandi ka püsti seisma. 

SÕBRAPÄEV 
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Õpilasesinduse tegemisi 
Õpilasesindusel on olnud tegus ja kiire aeg. EÕEL (Eesti Õpilasesinduste Liit) on rõhutanud, et õpilas-

esindused pole vaid ürituste korraldajateks vaid ka õpilatse arvamuse ja heaolu esindajad. Seepärast      

otsustasime ka meie sellele rohkem tähelepanu pöörata. Oleme kohtunud Põlva Kooli kõikide klasside     

klassivanematega ja kogunud kokku õpilaste mured ja rõõmud. Muredele otsisime lahendusi ning tegeleme 

nendega ka edaspidi. Lisaks kõigele oleme korraldanud stiilipäevi ja kahoote, et koolielu õpilastele          

toredamaks teha. 

Seoses Eesti 100 sünnipäevaga korraldas HEA ring koos õpilasesindusega projekti 100 lauamängu. Selle    

käigus mängisid õpilased lauamänge. Projekt oli edukas ning mänge saab mängida õpilasesinduse ruumis ja 

nutivabal alal ka edaspidi. Õpilasesindusele tööd jätkub ning tulemas on palju huvitavat. 

Meie töö jätkub peatselt uue huvijuhiga ning ka see saab olema meile suureks katsumuseks. Siinkohal     

tahame tänada oma huvijuhti Annika Ladvat, kes oli meie suurim toetaja. 

Ootame kõiki ka uuele eelolevale stiilipäevale ja kahoodile! 

Merit Lutsar 

ÕE president 

Õpilasesinduse koostatud sõnapilv iseloomustamaks Eestit 
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Koostööpäev 

ERASMUS+ K1 õpetajate õpirände projekti raames  

käisid teisipäeval, 20. veebruaril 5.a ja 5.b õpilased 

külas 1.e klassi õpilastel, kellele tutvustati itaalia    

muinasjuttu. 

Eelnevalt lugesid õpetajad Annika Viikmaa ja Maarika 

Asi-Lang läbi mitmeid itaalia muinasjutte, mille seast 

valiti välja lugu pealkirjaga „Mees, kes käis kodunt  

väljas vaid öösiti“. Kirjanduse ja inimeseõpetuse     

tundides valmis näidend ja see sai ka edukalt esitatud. 

Esimese klassi õpilased üllatasid suuremaid sellega,   

et olid selgeks õppinud numbrite itaaliakeelsed         

nimetused. Teadmisi jagati lauldes teistelegi ja nüüd 

teavad ka 5.a ja 5.b klassi õpilased kindlasti numbrite    

1 ja 8 itaaliapärast vastet – uno ja otto. Lisaks tutvustas 

1.e klassi õpetaja Ruth Raudsepp Itaaliat ning rääkis 

sellest põnevaid fakte. 

Pärast kohtumist joonistasid 5. a klassi õpilased esitatud 

näidendist pilte. 

Maarika Asi-Lang, Annika Viikmaa, Ruth Raudsepp 

Põlva Kooli õpetajad 

4.c klassi tegemised Eesti Vabariigi 
100. aastapäeva raames 

31. jaanuaril käisime koos 4.b klassiga Eesti Rahva 

Muuseumis tutvumas Eesti ajalooga. Osalesime kahes 

programmis. Kõigepealt külastasime muuseumitundi, 

kus õppisime tundma Eesti rahva erinevaid elamuid 

läbi aegade. Edasi viidi meid tutvuma põnevate     

muuseumieksponaatidega. Meie klassile meeldis     

eriliselt Eesti esimene lipp. Selle ajalugu oli väga    

põnev. Juba 1884. aastal õmmeldi lipp valmis, siis  

ristiti Peipsi järves. Lipp ei saanud kaua lehvida, sest 

tuli Vene võim ja lipp kaevati maa sisse. Hiljem peideti 

lipp korstnajalga. Välja võeti see alles siis, kui Eesti sai 

jälle vabaks. 

Eelmisel nädalal koostasime stendi, kuhu paigutasime 

värvilistest paberitest Eesti lipu, millele joonistasime 

rukkililli, pääsukesi, paekive ja räimi. Iga laps kirjutas 

jutu teemal, mis talle Eestimaal meeldib. Mitmed    

õpilased kirjutasid Eestimaa vabadusest, rahust,    

keelest, loomadest, aastaaegadest, sportlastest,    

muusikast, laulupidudest ja paljust muust. 

Selle nädala kunstiõpetuse tunnis valmistasime kõik 

endale laualipukese. 

Merlin Raudkett ja Marie Nigola 

4.c klassi õpilased 

Kõikides Põlva Kooli õppehoonetes on tunda          

juubelihõngu. Koridoride ja klassiruumise seinu ning 

stende ehivad erinevad õpilaste ja õpetajate          

valmistatud kaunistused ja joonistused. 

Kesk 25 fuajees tervitatakse majja sisenejaid nii… 

Aitäh Anneli Kaasik! 

Eesti Vabariik 100 

Kogu õppeaasta jooksul ja ka juba eelmise õppeaasta 

lõpul on õpetajad ja õpilased võtnud osa ja           

korraldunud erinevad üritusi seoses Eesti Vabariigi 

100. juubeliaastaga. 

Alljärgnevalt leiate valiku erinevatest ettevõtmisest. 

Olgu siinkohal mainitud, et infolehes kajastuv on   

kõigest väike väljavõte tegemistest.  
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Põlva Kooli Lina tn õpilased võtsid osa tantsu-

väljakutsest kaerajaan, mis oli ellu kutsutud       

EV 100 juubeli rõõmuks. 

 

1.e klass kogus kokku oma soovid ja meisterdused 

Eesti sünnipäevaks Koolimaja tee 1 õppehoone ühele 

seinale. Isegi suitsupääsukesed jõudsid lõunamaalt 

tagasi. Meie oleme valmis! Tule ise kohale, näed seda 

ilu oma silmaga!  

2017. aasta kevadel kinkisid 

8. loodusklassi õpilased Eesti 

Vabariigile 100. juubeliks matka 

„Elurikas Eesti“. Elurikkust otsiti 

Himmaste kandis. Põhiliselt kesken-

duti lindudele ja õistaimedele.    

Põnevatest paikadest uudistati   

Himmaste kaitsealuseid allikaid ja 

Orajõge. Teostati veeanalüüse,   

arutleti tammi heade ja halbade 

külgede üle. Matka tipphetkeks oli 

mõtisklus Jakob Hurda, meie      

suurmehe, sünnikohas. Lisaks    

bioloogiaõpetaja Urve Lehestikule 

juhendas matka suurepärane l  

oodusetundja Külli Kalamees TÜ Loodusmuuseumist. 

Markus Villako (8.a klass)  

„Sada sõna Eestile“ 

Johanna Laanoja (9.a klass) „Sada sõna Eestile“ 

„1.e klassi suured ja väikesed sajal suusal" 
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1. klasside teadusringis osalevate õpilaste kingitus Eesti Vabariigi sünnipäevaks kandis nime „Eesti lipp“. 
Teadusringi õpilasi juhendab õpetaja Inga Tiivoja. 

 

24. veebruarist täpselt 100 päeva   

tagasi alustasime „EV100 laua-

mängu“ ettevõtmisega. Kõige   

populaarsemaks osutusid ahvimäng 

ja toolimäng.  

 

Esimene mäng oli puslekuubiku 
kokkupanemine. 100. mängu    
tahtsid kõik mängida… 

TORE, ÕE ja HEA  

TOREkad 2018 ja nende TORE EV100! TORE, ÕE ja HEA ring õpilased valmistasid        

100 sõnumiga lumehelvest. Mõni „OLE RÕÕMUS!“ 

ja „NAERATA“ on kusagil Kesk 25 õppehoone   

seinal veel alleski… 
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Valik EV 100 tegemisi: 

 Võõrkeelte ainesektsioon  

läbis koos 100 km. 

 8. klassidest tegi 3 õpilast      

saksa keelse e-raamatu Eesti 

kohta, 6. klass tegi ka Eesti  

kohta e-raamatu, aga rühma-

tööna. Juhendas õpetaja Tiina Villako. 

 8.-9. klasside sakse keele õppijad osalesid  

Eesti Saksa Keele Õpetajate Seltsi korraldatud 

„Estland 100“ viktoriinis. Õpilasi suunasid 

õpetajad Rael Anijalg ja Tiina Villako. 

 Õpetaja Siiri Joosepi eestvedamisel kirjutati 

kõigi tema õpilaste peale kokku 100 inglise 

keelset luuletust Eesti kohta. 

 Eve Jaansoo 3. klassi inglise keele rühma     

õpilased valmistasid Eesti teemalisi plakateid; 

5.-7. klasside õpilastele korraldas Eve Kahoot 

viktoriini teemal „100 küsimust Eesti kohta“.    

6. klasside õpilased lõid kaasa viktoriini      

koostamisel. 

 Lina tänava õpilased ja koolitöötajad meister-

dasid igaüks ühe lumehelbekese – kokku saadi 

100, mis on kingituseks Eestimaale. 

 Nii Põlva Kooli õpilased ja kui ka õpetajad  

koostasid nimekirja „100 lemmikraamatut“. 

 Lea Parderi juhendamisel kirjutasid 7.b, 8.a ja 

9.a klasside õpilased "Sada sõna Eestile". Valik 

töid on Kesk 25 õppehoone seintel kõikidele 

lugemiseks. 

 jne, jne, …. 

EV 100 ajaloo näitus 

Eesti 100. sünnipäevaks oli reedel, 23. veebruaril, kabine-

tis B-15 avatud eksklusiivne näitus esemetest ja trükis-

test, mis pärinevad Eesti esimesest iseseisvumise perioo-

dist 1918-1940. 

Esemete ja vabatahtlike leidmine, kes olid valmis näituse 

valmimisse panustama, ei olnud tegelikult lihtne: kui     

asjaaramastajatest ajaloohuvilised välja jätta, siis ega  

sellest ajast enam kodudes suurt säilinud olegi. 

Sellest hoolimata saadi põnev kollektsiooni asjadest,    

millest nii mitmedki on sama vanad kui meie riik. 

Näituse eestvedaja oli ajaloo õpetaja Jaana Aedmäe. 

Lisaks õpetajatele aitasid näitust sisustada järgmised    

õpilased: 

Madis Veski (6.e) 

Karl Peetso (6.a) 

Lisbeth Lepp (6.a) 

Merli Nagel (6.a) 

Anni-Mari Luik (5.c) 

Maarja Kokkmaa (5.e) 

Jakob Marjapuu (5.e) 

Kertu Noormets (6.d) 

Renata Sirp (6.d) 

Stefan-Ander Ploom (8.c)  

Aitäh kõigile abilistele ja külastajatele! 

5. ja 6. klasside majandusõpetuse tundides           

kujundasid õpilased oma mündi. Õpetaja Kaia Tamme 

eestvedamisel EV100 raames valminud „Minu münt“ 

kavandid on huvilistele vaatamiseks üleval Kesk 25     

B-maja I korrusel. 


