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2.a klass: Kadi Mandel, Romet Paatsi, Heili Meribeth Rau, 
Mirtel Talv, Anti Tohva; 
2.b klass: Tuuli Aksin, Hannes Hallap, Susanna Johanson, 
Tristan Leppik, Liisa Linnus, Kevin Piir; 
2.c klass: Simo Gross, Regor Janson, Johanna Oras,     
Maarja Oras; 
2.d klass: Kristofer-Helander Kuldmets, Mia Lees,          
Marit Lõbu, Emili Naruson, Mairo Paabut, Kotred Paide,    
Brigita Pendla, Reno Rošik, Hanna Triin Soekarusk; 
2.e klass: Greete Haavamäe, Aleksandr Jerotski,           
Annabel Kolsar, Janette Kund, Triin Neeno, Kristiin Piirsalu, 
Jako Rammo, Hanna-Lisete Sellis, Raimond Änilane; 
3.a klass: Aron Oberg; 
3.b klass: Karl Kadak, Merlis Musting, Grete-Liis Paidre,    
Els Rahel Parhomenko, Helen Pundi, Miia Valvik,              
Anne-Mari Rauba; 
3.c klass: Elise Marie Int, Gertrud Jänes, Egert Land,      
Inger Kateriine Lang, Marie Nigola, Agathe Ojasaar,       
Merlin Raudkett, Enriko Saan, Marko Järveots; 
3.d klass: Seleri Haidak, Indrek Hiieste, Anelle Kukk,      
Kedon Liiv, Heti-Liis Maask, Saskia Märtson, Eliisa Villako, 
Karl-Markus Vool; 
4.a klass: Gedlin Jaanus, Helis Marleen Saare, Henri Suur; 
4.b klass: Marcus Adamson, August Jakobson,              
Isabella Puusepp; 
4.c klass: Johan Markus Härmits, Annaliisa Madisson,      
Karl-Rasmus Suvi, Kirke Karolin Tark; 
4.d klass: Nele-Liis Viira; 

 väga hea õppeedukuse eest 2016/17 . õa II trimestril järgmisi õpilasi: 

Direktor kiidab! 

5.a klass: Mona Jõema, Karoliina Kets, Deisi Kruustik, 
Lisbeth Lepp, Merili Nagel, Anette Maria Soekarusk; 
5.c klass: Martin Veiko; 
5.d klass: Lilian Hindrikson, Sandra Kalling, Kaur Kenk; 
5.e klass: Mirjam Kolpakov; 
6.a klass: Elisabeth Pehk, Artur Johannes Prangel,      
Marleen Vasser, Caroly Viljamaa; 
6.b klass: Karoliina Kannik, Anna Maria Rõõmus,         
Sirelin Petersell; 
6.c klass: Stenver Lannajärv; 
6.d klass: Janeli Keskküla, Andra Madisson,                
Maara Parhomenko, Andero Viljus; 
6.e klass: Märt Lillestik; 
7.a klass: Aleksandra Jermohhin, Eneli Mattus,             
Jan Markus Salum, Samanta Suitsik, Annette Vijar;  
7.b klass: Tigris Fjodorov, Diana Kool; 
7.c klass: Triinu Vijar;  
8.a klass: Mart Kirotar, Katrin Kulberg; 
8.b klass: Arabella Aabrams; 
8.c klass: Gertrud Oberg; 
8.d klass: Mette-Marit Rehemets, Marielle Suur;  
9.a klass: Karoli Villako; 
9.c klass: Kristin Pintson, Raino Marten Rammo. 

 hea õppeedukuse eest 2016/17 . õa II trimestril järgmisi õpilasi: 

5.a klass: Lauri Kübard, Marleen Lina, Gerli Saar,           
Timo Rasmus Tammeorg; 
5.b klass: Terje Laane, Denry Pisukov, Joanna Meriina    
Sulaoja, Kristel Udrik, Romet Kaar; 
5.c klass: Marten Hinn; 
5.d klass: Kertu Noormets, Martti Virnas; 
5.e klass: Robert Ainsoo, Oliver Lätt, Madis Veski; 
6.a klass: Kaialiisa Kelt, Reno Vasser; 
6.b klass: Marie Helena Luude, Indrek Nemvalts,           
Sireli Salum, Katleen Schmeiman, Emily Vinne; 
6.c klass: Märt Helmoja, Liisi Kõrgemäe, Eeva Peršin,     
Sten Saar; 
6.d klass: Karmel Juhkason, Jürgen Koosapoeg; 
6.e klass: Katarina Podekrat; 
6.f klass: Jannete Arrak; 
7.a klass: Merily Järveots, Mai Kirsing, Lauri Land,         
Mihkel Liivago, Mihkel Maspanov, Caroly Märtson,           
Aadi Parhomenko, Krister Suur, Marken Helena Härmits,         
Ken-Martti Holberg, Samuel Kolsar, Mattias Maidla,         
Ranno Rahasepp, Kermo Saksing, Eliina Katriin Sulaoja, 
Markus Villako; 

7.b klass: Karolin Kalk, Jürgen Kruuda, Evely Ostrov,   
Kätlin Vassil; 
7.c klass: Karoliina Musting, Kristiina Ojala,                
Anett Sammalkivi, Karolin Laanjõe; 
7.d klass: Hanno Käärik, Siim Lepp; 
7.e klass: Nele Käo; 
8.a klass: Taavi Ilves, Johanna Johanson, Kenno Kallastu, 
Toomas Kirsing, Kristin Kivioja, Kristjan Koosapoeg,     
Johanna Laanoja, Merit Lutsar, Martin Erik Maripuu,      
Kristo Pille; 
8.b klass: Indra Liz Nemvalts, Anete Saar, Getely Moro, 
Marion Mägi; 
8.c klass: Kevin Koosa, Mia Kurvits, Sireli Pruus,          
Daniella Kristiina Ronhovde, Annika Tilga; 
8.d klass: Pirja Kindsigo, Karmel Kõivutalu,                 
Kaija Laaneväli, Kristel Sulamägi; 
8.e klass: Ants Johannes Rüütle; 
9.a klass: Stella Katškan, Helena Kink, Katariina         
Kinnunen, Carl Kivi, Getter Lepp, Sten Naruson,           
Säde Liis Nelke, Laura Noormets, Ruben Pütt, Jaanika Seli, 
Lorely Kõrvel, Kris-Ly Kannik; 
9.b klass: Aalika Antonov, Fred-Eric Kärblane,             
Kristi Lodeson, Liis Peddai; 
9.c klass: Karl Kivisild, Olev Paju, Ranar Pügi. 

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


Leht 2 

 ühiskonnaõpetuse olümpiaadil edukalt osalenud õpilasi: 

10.02.2017 toimus internetipõhine ühiskonnaõpetuse olümpiaadi vabariiklik eelvoor. Üleriigiliselt osales 889 õpilast, 

Põlva maakonnast 33 õpilast. Põlva Kooli parimana saavutas maakondlikus arvestuses I koha Kristin Pintson.     

Vabariigi arvestuses saavutas Kristin 9. koha ja on kutsutud osalema 25. märtsil Tartus toimuvale lõppvooru. 

Kiitus kõikidele osalejatele ja aitäh aineõpetajale Grete Kärmas. 

 Matemaatikavõistlusel NUPUTA edukalt osalenud õpilasi: 

16.02.2017 toimus Räpina Ühisgümnaasiumis matemaatikaülesannete lahendamise võistlus NUPUTA. Põlva Kooli õpilased 

saavutasid häid tulemusi.  

4. klassi peastarvutamises (osales 21 arvutajat) saavutas I - II koht August Jakobson. 

4. klassi võistkondlikus arvestuses (osales 7 võistkonda): 

I koht Põlva Kooli I võistkond (Johan Markus Härmits, August Jakobson, Isabella Puusepp) 

III koht Põlva Kooli II võistkond (Helis Marleen Saare, Ardi Hindrikson, Annaliisa Madisson) 

5.-6. klassi võistkondlikus arvestuses (osales 12 võistkonda): 

III koht Põlva Kooli I võistkond (Marten Hinn, Kaur Kenk, Maara Parhomenko, Joosep Podekrat) 

7.klassi võistkondlikus arvestuses (osales 9 võistkonda): 

I koht Põlva Kooli I võistkond (Mai Kirsing, Annette Vijar, Jan Markus Salum).  

Kiitus kõikidele osalejatele ja suur tänu aineõpetajatele Marju Lepasson, Marely Kasemets, Inga Varusk, Annika 

Muuga, Kristi Puna, Tiiu Miina, Deivi Pundonen ja Ene Rattur-Kübar. 

 tordikaunistamise võistlusel edukalt osalenud õpilasi: 

17.02.2017 toimus Tartu Näitused messikeskuses info- ja haridusmessi Intellektika 2017 raames tordikaunistamise 

võistlus, kus osales ka Põlva Kooli 4.a klassi esindus. Kaasaelamas ja toetamas olid ka ülejäänud klassikaaslased. 

Tordivõistlusel hindas žürii teemakohasust, kaunistuste keerukust, töökultuuri ja hügieeni ning esitluse              

originaalsust. Võistlusest võttis osa 24 võistkonda.  

Esikolmik: 

I koht Lähte Ühisgümnaasium  

II koht Põlva Kool (Kristel Kanarik ja Luiisa Marleen Lepp) 

III koht Valga Gümnaasium  

Meie õpilased olid supertublid, enamasti olid vastased gümnasistid. 

Kiitus ja tänud kõikidele 4.a õpilastele ja klassijuhatajale Ulvi Musting.          Loe võistluse kohta täpsemalt lk 5 

 Põlvamaa koolide 8. klasside vene keele luulekonkursil edukalt osalenud õpilasi: 

16.02.2017 toimus Kanepi Gümnaasiumis maakondlik vene keele luulekonkurss 8. klassidele, teemal „Talv“.       

Põlva Koolist osales viis õpilast. Parimad tulemused: 

I koht Mart Kirotar 

II – III koht Annika Tilga 

II – III koht Mette-Marit Rehemets 

Kiitus kõikidele osalejatele ja aitäh aineõpetajatele Riina Sarapuu, Lidia Petrova ja Anne-Liis Tamm. 

 parimaid kukkede joonistajaid seoses tulekuke aasta alguse tähistamisega: 

Idamaade kalendris algab 28. veebruaril punase               

tulekuke aasta, mis kestab 16. veebruarini 2018 ning      

seda tähistatakse eelkõige Hiinas, kus see on aasta tähtsaim 

püha. Ka meie koolis tähistati punase tulekuke aasta        

saabumist kukkede joonistamisega. Näitus sai mitukümmend 

meetrit pikk. Parimad kukemaalijad olid:  

I koht Katarina Podekrat (6.e) 

II koht Vanessa Lodison (8.b) 

III koht Arabella Aabrams (8.b) 

Kiitus ja tänu kõikidele osalejatele ja nende õpetajatele    

Vesta Naruski ja Anneli Kaasik. 

Võidutöö: autor Katarina Podekrat  



Leht 3 

 inimeseõpetuse olümpiaadi maakonnavoorus edukalt osalenud õpilasi: 

15.02.2017 toimus 5.-8. klasside inimeseõpetuse olümpiaadi maakonnavoor (internetipõhine). Maakonnas osales 
kokku 32 õpilast. Põlva Koolist osales olümpiaadil kaheksa õpilast. Parimad tulemused: 
5. klasside arvestuses     7. klasside arvestuses 
II koht Marten Hinn (5.c)    II koht Aadi Parhomenko (7.a) 
6. koht  Maris Pikk (5.a)     4. koht Triinu Vijar (7.c) 
6. klasside arvestuses     8. klasside arvestuses 

III koht Maara Parhomenko (6.d)   2.-4. koht Kristin Kivioja (8.a) 
6. koht  Caroly Viljamaa (6.a)    6. koht Gertrud Oberg (8.c) 
Kiitus kõikidele osalejatele ja suur tänu õpetajatele Annika Viikma ja Tiina Villako.  

 Põlvamaa inglise ja saksa keele e-raamatute konkursil edukalt osalenud õpilasi: 

Sel õppe-aastal laekus Põlvamaa inglise ja saksa keele e-raamatute konkursile „Music in my life/ Musik in    

meinem Leben“ 18 e-raamatut. Osalesid Põlva Kool, Kauksi Põhikool, Kanepi Gümnaasium, Ahja Kool, Tilsi       

Põhikool, Põlva Gümnaasium. Kokku esitati 7 saksakeelset ja 11 inglisekeelset tööd. Kasutati erinevaid keskkondi 

nagu padlet, clipbook, mystorybook, smilebox, storyjumper, calameo. 

Saksa keele 8. – 9. klasside arvestuses: 

I koht Isabel Brigita Rebane (8.a) 

II koht Kevin Koosa (8.c) 

III koht Taavi Ilves (8.a) 

Tublid e-raamatu autorid olid veel: Kermo Mägi, Kenno Kallastu, Katrin Kulberg. 

Inglise keele 8. – 9. klasside arvestuses: 

III koht Kristin Pintson (9.c) 

Kiitus kõigile osalejatele.  

Aitäh õpetajatele Tiina Villako ja Rael Anijalg, kes juhendasid e-raamatute koostamist. 

 Põlvamaa koolide 6. klasside vene keele olümpiaadil edukalt osalenud õpilasi: 

07.03.2017 toimus Viluste Põhikoolis maakonna 6. klasside õpilastele võistkondlik vene keele olümpiaad teemal 

„Linn“. Võistles kaheksa kolmeliikmelist võistkonda. Võistkonnad moodustusid erinevate koolide õpilastest. Põlva 

Koolist osales kuus õpilast. 

Tulemused: 

I koht Elisabeth Pehk (6.a) 

I koht Karoliina Kannik (6.b) 

IV koht Andero Viljus (6.d) 

Väga tublid olid ka Sireli Salum (6.b), Janeli Keskküla (6.d), Marleen Vasser (6.a). 

Kiitus kõikidele osalejatele ja suur tänu õpetajatele Riina Sarapuu. Liidia Petrova ja Anne-Liis Tamm. 

 loodusteaduste olümpiaadi maakonnavoorus edukalt osalenud õpilasi: 

11.02.2017 toimus loodusteaduste olümpiaadi maakonnavoor. Olümpiaadil osales Põlva Koolist viis õpilast. 

Parimad tulemused: 

II koht Arabella Aabrams (8.b) 

III koht Anete Saar (8.b) 

4. koht Aadi Parhomenko (7.a) 

Kiitus kõikidele osalejatele ja aitäh aineõpetajad Urve Lehestik, Inga Tiivoja ja Jaak Kepp! 

 Fr. Tuglase nim omaloomingukonkursil edukalt osalenud õpilasi: 

2. märtsil autasustati Fr. Tuglasele pühendatud omaloomingukonkursi võitjaid. Põlva Kooli õpilastest pälvisid     

tunnustuse järgmised õpilased ja õpetajad: 

Merlis Musting (3.b) luuletuste kategoorias „Mina jään“ I koht 1.-3. kl arvestuses, juhendaja Kaire Palo. 

Heti-Liis Maask (3.d) luuletuste kategoorias "Mina jään" eripreemia 1.-3. kl arvestuses, juhendaja Maili Kaupmees. 

Annaliisa Madisson (4.c) luuletuste kategoorias „Mina jään“ I koht 4.-6. kl arvestuses, juhendaja Marju Lepasson. 

Karoliina Musting (7.c) omaloomingulise proosapalaga „Kunagi oli mul…“ I koht 7.-9. kl arvestuses, juhendaja   

Maia Punak. 

 Kiitus kõigile osalejatele ja nende juhendajatele!            NB! Stiilinäiteid töödest vaata lk 10 



Leht 4  

Käsikivi  

 Põlvamaa koolide 4.-6. klasside minivõrkpalli võistlustel edukalt osalenud õpilasi: 

22. veebruaril 2017 toimusid Põlvamaa koolide 4.-6. klasside minivõrkpalli võistlused. 

I koha saavutas Põlva Kooli tüdrukute 1. võistkond 
koosseisus Caroli Viljamaa, Keiti Kurrik, Reti Aleste,  
Birgit Rammo, Kertu Noormets. Treener Ingrid Mandel. 
 

II koha saavustas Põlva Kooli tüdrukute 4. võistkond. 
Võistkonda kuulusid Crislin Kuklase, Liisi Kõrgemäe, 
Maara Parhomenko, Andra Madisson, Chrislin Viilop. 
Õpetaja Maret Puna.  

Põlva Kooli poiste 1.võistkond saavutas I koha.      
Võistkonda kuulusid Sten Saar, Kauri Kindsigo, Stenver 
Lannajärv, Märt Lillestik. Treener Eduard Himma.    
Õpetaja Aivar Haan. 

Palju õnne! 

 Eesti Koolispordi Liidu suusatamise võistlustel edukalt osalenud õpilasi: 

1. märtsil toimusid EKSL suusatamise võistlused Haanjas. Põlva Kool saavutas üldkokkuvõttes 4. koha. 

Paremaid tulemusi näitasid harrastajate grupis: 

1.-5. klassi poisid: I koht Devon Dein Käo; 

6.-7. klassi poisid: I koht Markus Villako, II koht Samuel Kolsar; 

8.-9. klassi poisid: I koht Martin Erik Maripuu; 

8.-9. klassi tüdrukud: I koht Kairiin Märtson, II koht Lorely Kõrvel. 

 Põlvamaa koolide „3 on 3“ korvpalli meistrivõistlustel edukalt osalenud õpilasi: 

7. märtsil toimusid Mesikäpa hallis maakonna koolide "3 on 3" korvpalli meistrivõistlused. Põlva Kooli noored korv-

pallurid olid taas edukad! 

Esikoha karikad tõid meie koolile 4.-5. klassi ja 8.-9.  klassi       

tüdrukud. 

6.-7. klassi poisid saavutasid II koha ning 4.-5. klassi poisid said  

III koha. 

Kiitus kõigile!!! 

 

Laura Noormets, Karoli Villako, Gendra 

Vahtra, Maarja Kongi (8.-9. kl tüdrukud) 

Kermo Saksing, Lauri Land, Ranno Rahasepp,     

Markus Lina (6.-7. kl poisid) 

Andero Hääl, Dravol Paalmann, Tauri Vijar,        

Aron Saarna (4.-5. kl poisid)  



Leht 5 

Intellektika 2017 tordivõistlus 
Jaanuari algul, kui 4.a klass hakkas oma tegemisi        

plaanima, jäi silma kuulutus tordi kaunistamise võistluse 

kohta. Kuna varem pole sellisel võistlusel osaletud, polnud 

teada, mis meid täpselt ees ootab, kuid väljakutse tundus 

väga põnev. Seega kaasasime Luiisa Marleeni, Kristeli ja 

Regoni emad ettevalmistusse, kellest oli suur abi, sest 

nemad olid selle valdkonnaga kursis. Koosolekul panime 

plaani paika, mida me tordil kujutada soovime. 

Tordikaunistamise võistluse eesmärk oli loovalt iseloomus-

tada ja tutvustada oma kooli – peaasi, et kaunistused on 

originaalsed, teemakohased ning kindlasti söödavad. 

Tutvustamaks oma klassi, trükiti suhkrulehele 4.a klassi-

pilt ning loomulikult kaunistas torti ka Põlva Kooli logo. 

Võistkonnas pidi olema kaks õpilast, kelleks osutusid 

Luiisa Marleen ja Kristel. Võistlejad pidid kaunistama   

suure tordi, mille mõõtmeteks oli 56 x 39 cm. Ülejäänud 

õpilased said oma panuse lisada tordi tutvustamisel.    

Selleks valmis omaloominguline luuletus, mille õppisid 

eesti keele õpetaja abiga selgeks kõik õpilased. Selle 

kandsimegi kõik koos tordi tutvustamisvoorus ette. 

Proovitordi tegid tüdrukud nädal enne võistlustulle       

minekut. Kõik laabus plaanipäraselt: klassipilt saabus    

õigeaegselt, logo sai valmis, tüdrukud valmistasid lilli ja 

õppisid tordipritsiga kaunistusi tegema, roheliseks sai   

värvitud kookoshelbed ja pähklipuru. Võistlustele minnes 

andis Luiisa Marleeni isa veel kaasa suure portsu         

võikreemi, millega sai tordi küljed kaunistatud. 

Võistlustele olid tulnud õpilased üle Eesti. Meie tüdrukud 

olid ühed nooremad osalejad. Aeg, 45 minutit, mis oli  

kaunistamiseks ette nähtud, kulges päris plaanipäraselt. 

Rõõm oli kõrvalt vaadata, millise osavusega Kristel tordi 

küljed kreemiga kattis. Samal ajal kattis Luiisa Marleen 

tordi pealispinna ja seejärel kanti kaunistused ühiselt tordi 

pinnale. Selle sujuva koostöö eest said tüdrukud veel  

eraldi kiita. 

Meie tüdrukud olid SUPERTUBLID! Saavutasime lausa 

teise koha ja päeva lõpuks sai 4.a klass kõik koos 

oma teise koha väärilise tordi ära süüa. 

Tordi tutvustus 
Põlva Kooli 4.a  
tuli torti ehtima 
Koolis meil on elu hea, 
seda igaüks meist teab 
Sellepärast mitmelt realt 

leiab lilli tordi pealt 
Tordilt puudub ilus silt, 
sellel kohal klassipilt 
Kooli logo tordi peale 
pildi kõrvale ta seame 
Parim kirjutamisviis 
on meil šokolaadist kriips 
Ohtralt kreemi, pähklipuru 
tordi servadele surun 
Nõnda meie tort sai valmis, 
tutvustus on selles salmis  

4.a klass ja klassijuhataja Ulvi Musting 

Aasta Tegijad 

Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuses toimus 23. veebruaril Põlva 

vallavanema pidulik vastuvõtt, kuhu olid kutsutud 2016. aastal 

Põlva valla arengut ja elu mõjutanud inimesed. Vastuvõtul   

tunnustati tublisid vallakodanikke, ettevõtteid ja ühendusi ning 

anti üle vallavolikogu tunnustused. 

Aasta Tegija tunnustuse pälvisid Põlva Koolist: 

Kristin Pintson - Põlva Kooli õpilas-esinduse president,      

ühiskondlikult aktiivne noor; 

Mart Kirotar - parim noor Eesti pärimusmuusik 2016,         

Parim noor instrumentalist 2016; 

Kaia Tamm - Põlva õpilasfirmade juhendaja; 

Koit Nook, Arvo Sarapuu - Põlva koolireformi vedurid. 

Palju õnne ja jätkuvat teotahet kogu koolipere poolt! 
Kristin Pintson - Põlva Kooli ÕE president 



Leht 6  

7.b klass tegemistest 

Põlva Kooli 7.b klass külastas 2. veebruaril Valgesoo   

raba, kus ootas ees põnev matk rabas, seekord          

räätsadega. Räätsad on jala külge kinnitatavad      

suusa moodi asjad, kuid palju lühema ja laiemad, 

räätsadega ei suusatata, vaid kõnnitakse nagu       

tavaliselt. 

Valgesoo rappa jõudes andis giid meile kõigile       

räätsad, mille jalgade külge kinnitamine polnud kuigi 

raske. Raba oli sellel ajal jäine ja õrnalt lumine, seega 

oli näha mõningate loomade jälgi ning tutvusime seal 

leiduvate taimede ja marjadega. Kõige rohkem      

võis rabast leida jõhvikaid ehk kuremarju, mis olid 

hapukad. Kogu matka teekonna jooksul ümbritsesid 

meid väikesed männid, mis levitasid oma head      

lõhna. Raja lõpu poole lasi giid meil kuulata diktofonist 

erinevate loomade hääli ning meie ülesandeks oli neid 

ära tunda. 

Rabast tagasi tulles oli bussijuht meile üllatuseks       

süüdanud lõkke. Lõkke ääres saime ennast            

soojendada ning süüa koolisööklast kaasa pandud 

maitsvat einet ning juua head teed. Peale             

soojendamist ja väikest kehakinnitust mängisime   

erinevaid mänge, mis olid samuti lahedad. 

Suur tänu giidile, kes viis meie räätsamatka läbi,        

koolisööklale maistva kehakinnituse eest ja            

bussijuhile. 

Diana Kool 

7.b klassi õpilane 

 

 

 

Räätsadega rabas 

Taevaskojas 

Käisime ja vaatasime ka Emalätet,   

aga kahjuks oli see tormiga kokku   

varisenud. Vaatamata sellele saime me 

kõik Emalättest allikavett juua ning 

soovijad sai pudeliga vett ka kaasa 

võtta. 

Seejärel läbisime me Taevaskoja     

matkaraja, mille pikkus oli umbes 3 km 

ning peale matka istusime kõik koos 

einestasime. Vaatamata sellele, et me 

kõik oleme mitmeid kordi Tarvaskojas 

käinud, meeldib meile ikka ja jälle seda 

külastada. 

Täname Keskkonna Investeeringute 

Keskust, kes toetas meie õppekäiku. 

 

Kätlin Vassil 

7.b klassi õpilane 

7.b klass võttis 12. oktoobril ette õppekäigu Tarvaskotta. Uudistasime 

Suur-Taevaskoda ja Väike-Taevaskoda, kus tegime koos klassiga 

ühispildi. Käisime ja vaatasime ka Neitsikoobast, kus meile räägiti 

huvitavaid legende selle koopa kohta. Näiteks üks oli selline: Selles 

koopas elab kena neiuke, kes istub kangastelgede taga ja koob    

kangast. Kui vaikselt kuulata kostab koopast telgede lõksumist. Neiu 

 käivat koopas väljas vaid kord aastas ja see on jaaniööl. 
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9.b klass õppekäik Tartu vanglasse 

16. veebruaril 2017 külastas 9.b klass Tartu vanglat. 

Kõik algas sellest, kui meie klassiõde Liis käis välja   

mõtte, et võiks korraldada Tartu vangla külastuse. Mõte 

meeldis kõigile ja nii asutigi ühiselt sobivat kuupäeva 

leidma. 

16. veebruari hommikul peale esimest tundi ehk 9:00 

hakkasime Tartusse sõitma. Kohale jõudes pidime kõik 

oma asjad kappidesse panema, endale jäi ainult kapi 

võti ning kaasa pidime võtma ID-kaardi. Seejärel      

läbisime turvakontrolli ning alles siis saime asuda     

ringkäigule Tartu vanglas. Me nägime seal külastus-

ruume, vangikonge, kabelit, suitsuruumi ning palju teisi 

ruume. Meil õnnestus näha isegi vange, kes koos      

valvuritega meist möödusid, seda pidasid enamus    

õpilastest kõige huvitavamaks. Saime ka teada, et 

vange pole viisakas jälgida, kui neil on õues vaba aeg, 

kui nad teevad trenni või muid tegemisi. 

Kui olime ringkäigu lõpetanud, tänasime vangla       

töötajaid, saime oma isiklikud asjad tagasi ja läksime 

bussi peale. Sellega ei olnud meie päev veel läbi, vaid      

liikusime kesklinna, kus saime natuke vaba aega.   

Põlvasse tagasi jõudsime umbes kell 15. 

Kõik jäid selle põneva ja õpetliku väljasõiduga rahule. 

Täname oma klassijuhatajat, kes võimaldas meile   

sellise õppekäigu. 

Maarja Kongi ja Liis Peddai 

9b.klassi õpilased 

AUTOBAHN 

1. märtsil toimus Lina tänava õppehoones Goethe Instituudi 

korra lda tud  in terak t i ivne - in fo rmat i ivne mäng 

„Autobahn” (kiirtee) 5. klassi õpilastele, kellel seisab ees 

teise võõrkeele valik. 

Alguses moodustati 3-4 liikmelised võistkonnad ja tutvustati 

mängu reegleid. 26 võistkonda liikus „kiirteel” ühest linnast 

teise, et koguda kilomeetreid. Igas linnas lahendati           

erinevaid ülesandeid, mida oli nii nägemis-, haistmis- kui ka 

kuulmismeelele. Mängu käigus lahendati mõistatusi, helistati 

saksa keeles, otsiti luubiga vastuseid, juhiti puldiga autot jne. 

Vahepeal tuli läbi astuda nn politseijaoskonnast, kus sai   

suurelt ekraanilt näha võistkondade punktiseisu. 

Kõige populaarsem oli Hamburgi linn, kus sai oma võistkonda 

Saksa lipu värvides pildistada. 

Õpilased olid elevil, lustisid mõnuga, said positiivseid elamusi 

ja teadmisi saksakeelsete maade, kultuuri ja toodete kohta. 

Mängust võttis osa umbes 100 õpilast, sealhulgas 19 õpilast 

Räpina Ühisgümnaasiumist. 

 

Kõige rohkem kilomeetreid kogusid Räpina ÜG 

tüdrukud, kes läbisid 6000 km. II koha ja 4700 

km sai Põlva Kooli 5.a tütarlaste võistkond ja    

III koha 5.b klassi tüdrukud 3800 km-ga. 

Kiitus 9.c klassi õpilasele Ranar Pügile, kes aitas 

mängu läbiviijaid asjade ülespanemisel ja      

kokkupakkimisel! 

 

Rael Anijalg 

inglise keele õpetaja 
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Õpilasesinduse tegemistest 
Eesti Vabariigi 99. aastapäeva tähistamine    

kulges õpilasesindusel üsna tegusalt. Mesikäpa 

Hallis toimus pidulik ülekooliline vabariigi aasta-

päevale pühendatud aktus. Aktusel peetud    

kõnes andsin oma mõtted seoses vabariigi    

sünnipäevaga edasi kogu kooliperele.           

Tunnustasime õpilasesinduse tänukirjaga õpilasi, 

kes on andnud märgatava panuse koolielu     

paremaks muutmisesse. Tänukirjad said Pirja 

Kindsigo ja Ranar Pügi. 

 

 

Aastapäeva hommik algas meie jaoks vara: olime            

koos õpilasesinduse liikmetega Vabadussõjas langenute    

mälestussamba juures ning peale seda läksime koolimajja 

ühiselt pidupäeva tähistama.  

Fotol: ÕE president Kristin Pintson ja Põlva Kooli direktor Koit 

Nook pärgasid asetamas. 

Foto Põlva Maavalituse FB lehelt. 

Koolimajas alustasime 

kiluvõileibade, kartuli-

salati ja pulgakookide 

tegemisega. Kõige 

huvitavamaks tegevu-

seks kujunes pulga-

kookide tegemine, 

meid juhendas meie 

liige Marten. 

Koos katsime uhke         

pidupäevalaua ja     

tähistasime vabariigi 

aastapäeva. 
Pulgakookide valmistamine    Oleme valmis EV 99 tähistama 

Pirja ja Ranar 
Koolipere on aktuseks valmis 
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Naistepäeva tähistasime 

poiste kokatunniga,   

mõned ÕE li ikmed      

kogunesid koos kooli-

vendadega Põlva noorte-

keskusesse ning asusid 

küpsetama küpsiseid. 

Neid jagati üllatuseks 

naistepäeva hommikul   

kõikidele tüdrukutele ja 

naistele.  

Märtsikuus ootab koolipere taas tore stiilipäev ja Kahoot! Jälgi reklaami! 

Õpilasesinduse nimel ÕE president Kristin Pintson 

Võõrkeeleõpetajad  

muusemitunnis 

Võõrkeeleõpetajad käisid tuhkapäeval (1. märtsil) 

maanteemuuseumis muuseumitunnis, kus nad tutvusid        

kelgukoertega ja igaüks valmistas vanarahva kombe 

kohaselt endale KADA, kuhu pandi kõik halvad mõtted 

ja tülid, et need enam kimbutama ei tuleks. 

Vastlapäev 
28. veebruar tähistati Põlva Koolis vaatamata kehvale   

lumeolule siiski vastlapäev. Räägiti vastlapäeva              

kommetest ning toimusid erinevad sportlikud tegevused 

Koolimaja tee ja Lina tn õppehoonete juures, Põlva linna 

staadionil ja Intsikurmus.  

Rõõmu ja lusti jagus kõigile osalejatele! 

Küpsiste valmistamine 

Hommikused üllatajad 
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Fr. Tuglase omaloomingukonkurss 
Selle õppeaasta Fr. Tuglase omaloomingukonkursi    

parimate tööde tunnustamine toimus taas Friedebert 

Tuglase sünniaastapäevale pühendatud aktusel Ahja 

kultuurimajas 2. märtsil. 

Selle aasta konkursi teemad olid seotud koolinoorte  

laulu- ja tantsupeo teemaga „Mina jään“. Märksõnad: 

mina ise, kodu, pere, aeg, looming, töö, minu inimesed 

jne.  

1.- 9. klassil oli sel korral võimalik kirjutada luuletus 

etteantud tähtedega ridade algustes, st 8-realine       

luuletus, iga rea alguses üks täht sõnapaarist MINA 

JÄÄN. Proosapalasid said loomekonkursist osavõtjad 

kirjutada järgnevatel teemadel: 1.-3. klass – jutt „Minu 

lemmik...”. 4.-6. klass – koomiks „Ükskord mina...“.     

7.-9. klass - „Kunagi oli mul…“. 10.-12. klass ja õpeta-

jad – „Mina jään!“. 

Konkursil osales sel aastal 115 õpilast 11 Põlvamaa   

koolist. 

Põlva Kooli õpilased pälvisid tunnustusi nii luuletuste 

kui ka proosapalade kategoorias. 

Luuletuste kategoorias „Mina jään“: 

Merlis Musting (3.b)  I koht, juhendaja Kaire Palo. 

Heti-Liis Maask (3.d) eripreemia, juhendaja Maili 

Kaupmees. 

Annaliisa Madisson (4.c) luuletuste I koht , juhendaja 

Marju Lepasson. 

Proosapalade kategoorias „Kunagi oli mul…“ saavutas 

Karoliina Musting (7.c) I koha, juhendaja Maia Punak. 

Alljärgnevalt Merlis Mustingu ja Karoliina Mustingu 

võidutööd. 

Mina jään oma isamaa juurde  

iial ei lahku ma maailma suurde.  

Nõnda on siin minu ema ja isa,  

astun minagi julgelt ning olen visa.  
 

Juba kõnningi rõõmsalt kooliteed ma,  

ärkan hommikul kuke ja koiduga.  

Äkki märkan esimest päiksekiirt,  

nii kaunis paistab kauge silmapiir. 
 

Merlis Musting, Põlva Kool 3.b klass 

Juhendaja õp Kaire Palo 

Minu Isamaa 

Kunagi oli mul … 

Kunagi oli mul aega. Aega nii, et oleksin võinud kokku     

lugeda kasvõi kümme tuhat viiesendist ja mitte keegi poleks 

tulnud minuga pahandama, et raiskan aega. Oleksin võinud 

lugeda enne uinumist pea lõpmatuseni lambaid ning isegi 

mõelda veel juurde, millised neist olid kirjud, täpilised,    

triibulised või hoopis harilikud, päris maailma lambad.        

Nii palju oli mul aega. 

Ma ei pidanud enda aega ega päeva planeerima (äkki ma ei 

teadnudki, et nii üldse saab teha), rääkimata ajahädas    

olemisest. Võisin rahulikult jagada oma aega õue, sõprade   

ja pere vahel, ilma et oleks jäänud ajast puudu. Mul oli 

peaaegu täielik vabadus aja suhtes. 

Vaadates tagasi aega, mil olin veel lasteaias, võin kinnitada, 

et kahte asja ei osanud mitte keegi väärtustada: lõuna-

uinakuid ja just nimelt aega. Üleüldse piirdus kõigi aja-

arvamine sellega, et hommik oli siis, kui kõik sõid magusa 

moosiga putru, ning õhtu siis, kui ema või isa tuli järele, et 

Sind koju viia. Mäletan, et lasteaeda minemine oli alati nii 

raske ja vaevaline, kuid lasteaiast lahkumine oli veel raskem 

ning kuidagi magushapu, mis sest, et homme tuldi ju tagasi. 

Ainukesed asjad, mis mind hiljem peatasid, olid huviringid ja 

algklassi kodutöö. Ning ka vanemad, kuid see oli – tegelikult 

siiani on – nende töö. Kui vanemaid poleks, valitseks igal 

pool kaos. Olen üsnagi kindel selles. 

Lapsena on aja väärtustamine võimatu. Seda ei saa Sulle 

vanemad, õde või vend ega lasteaia kasvatajad õpetada.    

Ka Sina ise ei tee seda endale selgeks mingisuguse raamatu 

abil. Aja – ning kõige ülejäänu – väärtustamine tuleb        

(nii imelikult, kui see ka ei kõlaks) ajaga. Seda on võib-olla 

algul raske mõista, kuid eks ka mõistmine tuleb kella      

tiksumisega. 

Eelkõige ongi inimestel vaja aega, et mõista, leebuda,     

andestada, unustada ja mäletada ning vahel lihtsalt hingata 

sügavalt sisse ja välja ning edasi liikuda. 

Karoliina Musting, Põlva Kool 7.c klass 

Juhendaja õp Maia Punak 
Merlis ja Annaliisa 
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Ajaloohuvilised uudistasid lapsmuumiat 

Ajalooringi õpilased käisid koos ringi juhendaja         

Mait Kuusikuga Tartu Ülikooli kunstimuuseumis kaemas 

sealset muumiakambrit, mis alles hiljuti valmis. Seal on 

palju põnevat avastamaks Vana-Egiptust. 

Eriti paelusid sealsed muumiad, mis pärinevad Eesti ühe 

esimese orientalisti Otto Friedrich von Richteri (1791–

1816) kollektsioonist. Tegemist on omakandi väljapaist-

va isikuga. Ta sündis 6. augustil 1792 Vastse-Kuustes 

Liivimaa ülemmaakohtu assessori ja hilisema maa-

nõuniku Otto Magnus von Richteri perekonnas. Otto  

lapsepõlv möödus isa teises mõisas Väimelas. 1803. a 

sai ta koduõpetajaks Gustav Ewers, kes vaimustus     

õpilase andekusest. 

Otto von Richteri reis Idamaadesse algas 1814. a suvel. 

Rootsi saadiku Nils Palini kodus sõbrunes ta saatkonna 

jutlustaja Sven Fredrik Lidmaniga, kellega koos otsustas 

ette võtta pikema teadusreisi Egiptusesse. Seiklusrikas 

rännak viis neid 1815. a Aleksandriasse, Nuubiasse ja 

Assuani. Hiljem viisid rännuteed läbi Dardanellide Aasia 

rannikule, muistse Trooja asukoha otsingutele. Otto von 

Richter haigestus raskelt ja suri 13. augustil 1816 

Smürnas (Izmiris). Ta maeti sealsele eurooplaste       

kalmistule. Richteri isiklikud asjad ja põhiosa kogutud 

muististest saadeti Rootsi kaudu kodumaale. Isa       

otsustas omakorda poja pärandi kinkida Tartu Ülikooli 

kunstimuuseumile ja raamatukogule, et need         

võiksid innustada järgnevaid põlvi samasugustele  

ettevõtmistele. 

Tegemist on kahe ehtsa muumiaga, üks on lapse ja 

teine on nooruki oma. Mõlemal inimmuumial on     

mumifitseeritud siseorganid pandud tagasi kõhu-

õõnde, mistõttu võisid nad elada umbes 700 a e Kr, 

seega on tegemist umbes 2700 aasta vanuste      

muististega. 

Muumiakambrit kaunistavad Egiptuse hauakambritest 

inspireeritud seinamaalingud, mis jutustavad lugusid 

vanade egiptlaste ihaldatud hauatagusest elust ja   

matustega seotud rituaalidest. Näha on ka põnevad 

sarkofaagi ja kanoopide mudelid, mida lähemalt    

uurides saab teada, kuidas ja milleks neid kasutati. 

Soovitan kindlasti seda paeluvat püsinäitust          

Vana-Egiptuse kohta külastada, pealegi asub see   

Tartu Ülikooli peahoones. 

Mait Kuusik 

ajalooõpetaja 

Ajalooringi juhendaja ja ajalooõpetaja Mait Kuusik 

Ajalooringi aktiivne osaleja Erik Plakso uurib Egiptuse 

nooruki muumiat  

Vana-Egiptuse lapsmuumia (700 a eKr) 

Ajaloohuvilised õpilased (vasakult) Kristin Käo,      

Erik Plakso ja Gertrud Oberg TÜ kunstimuuseumis 
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NUTIVABA ala vol2 
Põlva Kooli Kesk 25 õppehoone NUTIVABA ALA on saanud 

juba mõnda aega oma populaarsust nautida. Kuid meil on 

veel valmis õmmeldud mõned kott-toolid, mida on vaja 

täita! Ootame jätkuvalt   kott-toolidele sisu – pehmest  

materjalist riideid,  vanu tekke, porolooniribasid jne.  

Annetused saab tuua Kesk 25, ruumi B-35. 

ÕE ja                SOOVITAVAD: TEHKEM RIIDE-

KAPPIDES KEVADINE „TUULUTUS“ – SEE AUKUDEGA 

T-SÄRK JA VANA TEKK ON SOBILIK ANNETUSEKS, 

SINU KAPIS AGA TEKIB RUUMI JUURDE! 

Oleme väga tänulikud Teile, kes Te juba meie ettevõtmist 

olete toetanud ja ka Teile, kes Te homme-ülehomme meid 

toetate! 

 

  ÕE ja       

22. veebruaril oli Põlva Kooli õpilastel võimalus 
osaleda Kesk 25 ja Koolimajatee 1 siseruumides 
eesti teemalisel võistkondlikul QR-koodi jahil.    
Küsimuste koostamisel olid abiks Põlva Kooli    
õpetajad, QR-koodi jahi viis läbi haridustehnoloog. 
Osalemiseks oli vajalik nutiseadme olemasolu,   

millele tuli eelnevalt installeerida vastav QR-koodi 
lugemise rakendus, internetti otseselt vaja ei   
läinud. 
Õpilased said nädala jooksul katsetada oma    
seadmega QR-koodi lugemist stendidel asuvate  
QR-koodide peal. 
Võistluspäeval oli 20 erinevat prinditud QR-koodi 
paigutatud koolimaja seintele. QR-koodi lugejaga 
skännides ilmusid õpilaste nutiseadmete ekraani-
dele eesti teemalised küsimused, mille vastused 
tuli kirjutada vastavatele lehtedele. Õpilastel oli 
võimalik vastata vaid vahetundides, vajadusel võis 

vastuste leidmiseks kasutada ka kõikvõimsa     
interneti abi ning selleks päevaks oli avatud     
arvutiklassi ümbruses vaba WIFI leviala. Oma   
vastuste lehed tuli tuua Kesk 25 kantselei ees   
olevasse postkasti või Koolimaja tee 1 õpetajate 
toas ukse juures asuvasse postkasti hiljemalt kell 
14.45. 
Kokku osales 63 4.-9. klassi õpilast.  
4.-6. klasside parimad tulemused: 
1. Kar.Mer.De (5.a) 25,5 p (Deisi, Karoliina, Merili 
ja Kätriin) 
2. Sniffurid (4.b) 22 p (Marcus, Devon Dein ja  

Holger) 
3. Bestikadanfajasanfa (5.d) 21,5 p (Anete ja 
Sandra) 
7.-9. klasside parimad tulemused: 
1. Protaktiinium (9.c) 33,5 p (Ranar, Kristin P ja 
Mirko) 
2.-3. Jumal (8.d) 32,5 p (Mette-Marit ja Kaija) 
2.-3. Kaljujärv (8.a,8.d) 32,5 p (Kristin K ja     

Karmel)  
Eraldi kiitus võistkonnale Jumal, kes oli            
küsimustele vastanud täislausetega ja selge      

loetava käekirjaga. 
  Daily Tensing 
       haridustehnoloog 

QR-koodi jaht 
tegi KEKSU! 

TORE on tõdeda, et TOREkatel on palju TOREdaid mõtteid ja 

mõned neist saavad TOREdate asjaolude kokkulangemisel 

ka teoks. TOREkad Marianne ja Sandra ei passinud TORE      

ringitundi oodates niisama, vaid lõid käed külge keksu     

valmistamisel. Kui keksu teipimine oli poole peal, tulid 2.d 

klassi tüdrukud piiluma, et mis me teeme. Saanud vastuse, 

teatasid tüdrukud, et homme tuleb küll varem kooli tulla! 

Anname siis rõõmuga teada, et alates 10. märtsist on      

Kesk 25 õppehoone A-maja II korrusel võimalik keksu-

hüppamisest rõõmu tunda! Kui reegleid ei tea või on vaja 

meelde tuletada, siis ruumist A-213 võib nõu küsida.  

Ja veel. Ka sel korral saame rõõmustada vabatahtliku abi 

üle. Romet aitas meil nimelt õhumulle likvideerida.          

Kiidame! 

 

Palju elevust juba enne valmimist!  

Ise tehtud, (esimese korra 

kohta) hästi tehtud!  

TOREkate juhendaja Veronika 


