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matemaatikavõistlusel KÄNGURU edukalt osalenud õpilasi:

17.03.2022 toimus 27. korda matemaatikaalane võistlusmäng KÄNGURU. Tulemuste arvestust peetakse õpilaste
kohta individuaalselt kuues vanuserühmas. Kokku osales 21 602 õpilast 382 koolist. Meie koolist osales 52 õpilast
viies vanuserühmas. Kooli parimateks osutusid:
5.-6. klassi arvestuses (Benjamin):
Magnus Pala (5.c) 51. koht suurepärane tulemus (4575 osaleja hulgast)
9.-10. klassi arvestuses (Juunior):
August Jakobson (9.a) 9. koht supertulemus (2375 osaleja hulgast)
Palju õnne! Suur tänu õpetajatele!



etluskonkursil „Tahan Sulle öelda…“ edukalt osalenud õpilasi:

19.03.2022 toimus Põlva Koolis 21. maakondlik etluskonkurss „Tahan Sulle öelda…“. Osa võttis 12 etlejat kahest
Põlvamaa koolist. Arvestust peeti kolmes vanuseastmes – noorem vanuseaste (4.-6. klass), keskmine vanuseaste
(7.-9. klass) ja vanem vanuseaste (10.-12. klass). Iga etleja pidi esitama ühe luuletuse ja ühe proosapala.
Meie koolist osales 11 õpilast, nendest tunnistati parimateks:
Nooremas vanuseastmes:
Laureaadi tiitel Pärtel Gross (5.b) esindab Põlvamaad õpilasetlejate riigikonkursil.
Keskmises vanuseastmes:
Laureaadi tiitel Kadri Kamja (9.b) esindab Põlvamaad õpilasetlejate riigikonkursil.
Põlva Kooli raamatukogu eripreemia pälvis Karl Kintsiraud (5.d).
Palju õnne! Suur tänu õpetajad Merili Ermel, Maia Punak, Imbi Vent, Maarika Asi-Lang.
Aitäh ürituse eestvedajale Põlva Kooli raamatukogu juhataja Anne Ojaste!



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

25.03.2022 toimus bioloogiaolümpiaadi piirkonnavoor 6.-9. klassidele. Kokku osales 39 õpilast maakonna
kaheksast koolist. Olümpiaadi tulemusi arvestati kahes vanuserühmas: 6.-7. klassid ja 8.-9. klassid. Meie koolist
osales 18 õpilast. Parimad tulemused:
6.-7. klasside arvestuses:

8.-9. klasside arvestuses:

I koht Laura Lanno (6.c)

I koht Henri Suur (9.a)
III koht Kirke Karolin Tark (9.a)

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



69. matemaatikaolümpiaadi lõppvoorus edukalt osalenud õpilast:

26.03.2022 toimus 69. matemaatikaolümpiaadi lõppvoor Tartus 9. klassidele. Osales 29 õpilast 21. vabariigi
koolist.
Põlva maakonda esindas meie kooli õpilane August Jakobson (9.a), kes saavutas olümpiaadi viienda tulemuse.
Palju õnne! Suur tänu õpetaja Ene Rattur-Kübar!

Leht 2


matemaatikaviktoriinil „NUPUTA 2022“ edukalt osalenud õpilasi:

31.03.2022 toimus Räpina Ühisgümnaasiumis matemaatikaviktoriini „NUPUTA 2022“ piirkonnavoor 4.-7. klassidele. Kokku osales 24 võistkonda 82 õpilasega seitsmest maakonna koolist. Meie koolist osales 21 õpilast.
Arvestust peeti 4. klasside peastarvutamises ja võistkondlikus arvestuses 4.-7. klassidele.
Tulemused:
4. klasside peastarvutamine:
II-III koht M athias Gregory Kõllamägi (4.d)
5.-6. klasside võistkondlik arvestus (neljaliikmelised võiskonnad):
II koht P õlva Kool (I I ) - Erik Lutsar (6.d), Grete Kuldmets (6.a), Ott Nuuma (5.c), Magnus Pala (5.c).
7. klasside võistkondlik arvestus (kolmeliikmelised võistkonnad):
I koht P õlva Kool - Marit Lõbu (7.a), Kristiin Piirsalu (7.a), Rasmus Villako (7.a).
Palju õnne!
Aitäh õpetajad Kersti Kõiv, Raina Uibo, Kaire Palo, Inga Varusk, Deivi Pundonen, Kristi Kurg, Annika Muuga,
Tiiu Miina ja Age Priimus!



õpilasetlejate riigikonkursil edukalt osalenud õpilasi:

01.04.2022 toimus Õpilasetlejate riigikonkurss Sõmeru Keskusehoones, Lääne-Virumaal. Osalesid Järvamaa,
Lääne-Virumaa, Tallinn, Jõgevamaa, Saaremaa, Harjumaa, Võrumaa, Põlvamaa, Tartu ja Tartumaa. Osalejad
esitasid vabalt valitud luuletuse ja proosa katkendi. Kolmes vanuseastmes esitas oma luuletuse ja proosa katkendi
35 noort. Õpilasetlejate riigikonkurss toimus juba 31. korda, mille korraldas Eesti Harrastusteatrite Liit ja Sõmeru
Põhikool.
Põlva Koolist osales kaks õpilast.
Eripreemia sai KADRI KAMJA (9.b).
Lisaks Kadrile osales riigikonkursil tublilt PÄRTEL GROSS (5.b).
Palju õnne! Aitäh emakeele õpetajad Maia Punak ja Merili Ermel!



Eesti koolinoorte 69. füüsikaolümpiaadi lõppvoorus edukalt osalenud õpilast:

09.-10.04.2022 toimus Tartus Eesti koolinoorte 69. füüsikaolümpiaadi lõppvoor. Põhikooli arvestuses osales 109
õpilast.
Põlva maakonda esindas meie kooli õpilane August Jakobson, kes saavutas suurepärase 8.-9. koha ja pälvis
III järgu diplomi.
Palju õnne! Aitäh õpetaja Jaak Kepp!



inimeseõpetuse olümpiaadi koolivoorus edukalt osalenud õpilasi:

18.-21.04.2022 toimus inimeseõpetuse olümpiaadi arvutipõhine koolivoor 5.-8. klassidele. Kokku osales 66 õpilast.
Parimad tulemused:
5. klasside arvestuses:
I-II koht M irelli Reino (5.d)
I-II koht Robin Kahre (5.d)
III koht Eliise Vaaks (5.a)
7. klasside arvestuses:
I koht Kadi M andel (7.c)
II koht Hanna Triin Soekarusk (7.b)
III koht Liisa Linnus (7.b)

6. klasside arvestuses:
I koht Kertu Kepp (6.a)
II-III koht Devon Kuur (6.a)
II-III koht Ly Anette Musting (6.d)
8. klasside arvestuses:
I koht Anne-Mari Rauba (8.a)
II koht Eliisa Villako (8.a)
III-IV koht David Richard Randmäe (8.b)
III-IV koht Regor-Marten Tobonik (8.c)

Palju õnne! Suur tänu õpetajad Annika Viikmaa, Tiina Villako, Urve Lehestik ja Bianka Pihla!



2022. a õpilaste teadustööde riiklikul konkursil edukalt osalenud õpilast:

2022 aasta õpilaste teadustööde riiklikul konkursil osalesid 60 kooli õpilased üle Eesti. Esitati 174 tööd 184 autorilt,
30 tööd laekus põhikoolist, 144 tööd gümnaasiumist.
Põlva Koolist osales August Jakobson (9.a) uurimistööga „Algoritm leidmaks, kui tihti on orienteerujal mõistlik
kompassi vaadata“
Töö autor märgiti ära nimelise aukirjaga, juhendaja Erko Jakobson nimelise tänukirjaga.
Palju õnne eduka osalemise eest riiklikul konkursil! Suur tänu juhendajale!



loodusteaduste olümpiaadi lõppvoorus edukalt osalenud õpilast:

23.04.2022 toimus loodusteaduste olümpiaadi lõppvoor Tartu Ülikooli Chemicumis. Osales 45 7.-8. klasside õpilast. Põlvamaad esindas meie kooli õpilane Tristan Leppik (7.a), kes saavutas 7. klasside arvestuses tubli 9. koha.
Palju õnne! Aitäh õpetaja Bianka Pihla!

Leht 3

Sportlikud tegemised Põlva Koolis
30.03.2022 toimus Põlva Mesikäpa spordihallis algklasside
võistlus TÄHELEPANU START, kus osales neli võistkonda
kolmest Põlvamaa koolist.
Väga tubli esitluse tegid Põlva Kooli õpilased. Viiest võistlusest
võideti neli ja ühel võistlusel oldi kolmandad.
Võidukasse võistkonda kuulusid: Noora Mälton, Hanna
Avikson, Marielle Leesalu, Liisa Avikson, Kevin Kaskla,
Karl Oskar Martin, Evert Roodes, Henri Riba. Õpilased
valmistas ette Ulvi Musting.
18.04.2022 toimusid Põlvamaa koolide 6.-9.klasside poiste ja tüdrukute korvpalli meistrivõistlused Mesikäpa
spordihallis.

Põlva Kooli tüdrukud saavutasid I koha nelja
võistkonna
seas.
Põlva
Kooli
võidukasse
võistkonda kuulusid Isabella Puusepp, Eleen
Põvvat,
Maarja
Kokkmaa,
Laura
Vaino,
Getter Prükk, Rebeka Repp, Hedi Ojasaar,
Anne-Mari Rauba, Eliisa Villako, juhendas õpetaja
Ulvi Musting.

Poiste turniiril osales kaheksa võistkonda ja Põlva Kooli
poisid saavutasid tublid II ja 4.koha. II koha saavutanud
Põlva 1 võistkonda kuulusid Ardi Hindrikson, Johan
Markus Härmits, Markos Käis, Romet Viljus, Roven Piho,
Henry Leek, Karlis Kalk, Krister Põkk.
4. koha sai Põlva Kool 2 võistkond, kus mängisid Aron
Oberg, Egert Land, Sven Byron Mitt, Markus Mäeots,
Markkus Kaha, Jann Einassoo, Enrico Allas, Kermo
Kuklase, Kerd Kaspar Ivask.

21.04.2022 toimusid Põlvamaa koolide 1.-5. klasside poiste ja tüdrukute jalgpalli meistrivõistlused Põlva
Lootospargi jalgpallistaadionil.
Poiste turniiril osales lokku 7 võistkonda.
I koha saavutas P õlva Kooli 1 meeskond: Robin
Kahre, Karl Kintsiraud, Adelhein Kikas, Ronald Kiidron,
Manivald Jakobson, Gregor Gondiu, Marcello Aleksejev,
Denys Volkov.

II koha saavutas P õlva Kooli 2 võistkond: Kris
Marten Külv, Martin Mäeots, Kristofer Mandel, Hans
Kristian Pastak, Gregor Daniel Kiudorv, Sten Rasmus

Mark, Marten Raud.
Tubli viienda koha saavutasid Põlva Kooli 3 võistkond:
Jakob Urman, Markus Lõhmus, Stefan Kahar, Ott Nuuma,
Henri Riba, Lev Liubchenko.

Tüdrukute turniiril osales kokku 8 võistkonda.
III koha saavutas P õlva Kooli 1
Võistkonnas mängisid Helena Hakk,
Kairi Tobreluts, Caroly Mölder, Kertu
Johanna Vassiljev, Anett Klade, Lauren

võistkond.
Kerili Jahu,
Lilian Oper,
Polli.

Põlva Kool 2 võistkond saavutas tubli neljanda
koha, võistkonnas mängisid Elisabeth Podekrat,
Katriin Pikk, Mia Konks, Kristin Kanarik, Anette-Riin
Paidra, Nele-Liis Kintsiraud, Kandra Kallastu.

Leht 4

20.04.2022 toimus 1.-3. klasside Dumle rahvastepalli piirkondlik finaalvõistlus Tartus, kuhu pääses ka
Põlva Kooli võistkond. Turniiril saavutati tubli 6. koht.
Võistkonda kuulusid Lennart Järvela, Kevin Pallon,
Brandon Trumsi, Kristjan Mandel, Nikas Ljubchenko,
Aaron Zlatin, Paul Patrick Jõgeva, Simo-Mattias Siim.

22.04.2022 toimus 4.-5. klasside Dumle rahvastepall
piirkondlikul finaalturniir Tartus. Turniiril osalesid ka
Põlva Kooli poisid ja saavutasid 5. koha. Võistkonnas
mängisid Silver Järvela, Oliver Järvela, Daniel
Haabma, Kris-Marten Külv, Martin Mäeots, Karl
Kintsiraud, Jan-Rasmus Käis ja Kristjan Mandel.

Suur tänu kõigile kehalise kasvatuse õpetajatele!

Kabe meistrivõistlused
27. jaanuaril toimusid Koolimaja tee 1 aulas meie kooli
1.-9. kl kabe meistrivõistlused, kus osales 42 suurepärast
kabetajat. Turniir viidi läbi nooremas ja vanemas
vanuseastmes.

Noorem vanuseaste 1.-3. kl
I koht Kasper Adusoo (2.a)
II-III koht Daniel Tint (1.a)
II-III koht Ott Kaspar Kahre (3.d)

Vanem vanuseaste 4.-9. kl
I koht Mathias Gregory Kõllamägi (4.d)
II-III koht Steven Jaaska (4.a)
II-III koht Heili Meribeth Rau (7.g)

Palju õnne võitjatele!
Suur tänu võistluste korraldamise eest mõttemänguderingi juhendajad Meelis Kuldkepp ja Reet
Külaots.
Diana Pehk
huvijuht

Leht 5

Male meistrivõistlused
Põlva Kooli 1.-9. klasside male meistrivõistlused toimusid
8. märtsil Koolimaja tee 1 aulas.

Vanem vanuseaste:

Võistlustel osales 22 edukat maletajat. Võisteldi kahes
vanuseastmes.

II koht Liis Marii Vaher (6.b)

Noorem vanuseaste:

Palju õnne võitjatele!

I koht Daniel Tint (1.a)
II koht Kasper Adusoo (2.a)

I koht Lev Liubchenko (5.b)
III koht Steven Jaaska (4.a)
Suur tänu male meistrivõistluste korraldamise ja
läbiviimise eest Meelis Kuldkepp ja Reet Külaots.

III koht Kalju Järv (2.b)

Diana Pehk
huvijuht

Erasmus+ projektikohtumine Tsehhis

3.- 7. aprillil toimus Tšehhis, Žamberki linnas, Erasmus+
projekti “Protect Ecosystem and Life” projektikohtumine,
kus osalesid ka Põlva kooli õpilased ja õpetajad. Lisaks
Eestile ja Tšehhile osalevad projektis veel ka Rumeenia,
Portugal, Türgi ja Kreeka, kes olid oma esindustega
samuti kohale tulnud. Varasemalt käisime sama projekti
raames septembris Türgis.

Põlva Kooli õpilastest osalevad projektis 6.b ja 6.c
klassi õpilased koos klassijuhatajatega. Seekordsel
kohtumisel käisid kaasas 6.b klassi õpilased Karel
Kets ja Liis Marii Vaher ning 6.c õpilased Moona
Raudsepp ja Kristelle Mangelsoo.
Neid saatsid õpetajad Greta
Aedmäe.

Pentsa

ja

Jaana

Teekonda Tšehhi alustasime 2. aprilli varahommikul. Kõigepealt sõitsime Riiga, kust juba
Prahasse lendasime. Kuigi jõudsime Prahasse
kohaliku aja järgi juba kell 14, pidime lennujaamas
ootama kuni kella 20ni, et ka teiste riikide
delegatsioonid saabuksid, sest Žamberk asub
pealinnast 2,5h bussisõidu kaugusel. Niisiis
jõudsimegi kohale alles hilisõhtul.

Leht 6

Žamberk on pisike Põlva sarnane
linn, mis asub Poola piiri lähedal.
Seal elab umbes 6000 inimest ning
kõik asub lühikese jalutuskäigu
kaugusel. Põlva Kooli õpilased ja
õpetajad majutati tagasihoidlikkusse
hostelisse, mis asus imeilusa pargi
kõrval ning vaid 5 minutilise jalutuskäigu kaugusel koolimajast, kus
enamuse oma päevadest veetsime.
Koolis veetsime neli päeva ning
muuhulgas
valmistasid
õpilased
mudeli
kasvuhooneefektist
ning
meisterdasid palju taaskasutatud
materjalidest.
Kuigi ilm meid sel päeval ei soosinud ja
taevast sadas tihedat vihma, siis leidsime
siiski linnast kevade märke - näiteks õitsesid
pargis nartsissid ja muud lilled.
Selles toredas pargis kohtasime vabalt ringi
jalutamas ka paabulinde ja parte.

Lisaks külastasime kohalikku kunstide kooli, kus kuulasime sealsete pilliõpilaste kontserti. Lisaks õpetatakse seal
koolis ka kunsti ja tantsu ning tegime ringkäigu ka
nendes ruumides.
Koolipere andis meile ka ülevaate erinevatest Tšehhi
rahvuspühadest - lihavõtted, volbriöö ning kevadpüha.
Kui lihavõtted ja volbiröö tähistamine on sarnased Eestile, siis kevad-pühade ajal toimub linnas suur rongkäik
ning rahvas maskeerib end kostüümidesse sarnaselt
volbirööle.
Viimase päeva veetsime aega pealinnas. Alustasime
sõitu bussiga juba hommikul ning kogu pärastlõuna
imetlesime
Praha
suursugust
arhitektuuri
ning
kuulsamaid vaatamisväärsusi, muuhulgas ka astroloogist
kella ja Karli silda.

Tagasiteed alustasime laupäeva hommikul ning
kohju lendasime läbi Helsinki. Tagasi Põlvasse
jõudsime sama päeva õhtul kell 20. Õpetajad
kiidavad väga visasid ja tublisid kaasas olnud
õpilasi, kes kordagi reisi ajal ei kurtnud ning kõigist
tegevustest rõõmsalt osa võtsid.
Järgmine projektokohtumine toimub juba mai
lõpus Pprtugalis.

Greta Pentsa
projekti koordinaator

Leht 7

Etluskonkurss „Tahan Sulle öelda…“
Põlva Koolis toimus 19. märtsil 21. etluskonkurss
„Tahan Sulle öelda…“. Konkursil osalesid Põlva Kooli ja
Põlva Gümnaasiumi õpilased. Iga õpilane esitas peast
ühe luuletuse ja proosateksti. Esimesena esinesid
4.-6. klassi õpilased, siis 7.-9. klassi õpilased ja
viimasena astusid lavale 10.-12. klassi õpilased.
Muusikalise tervitusega esines Põlva Muusikakooli
1. klassi õpilane Maribel Lepp, klaveril saatis õpetaja
Ülle-Liis Sööt. Maribeli juhendaja on Heli Allikvee.
Lõbusad lõõtsalood kandis ette Mihkel Linnus Põlva
Kooli 9.b klassist.

Etluskonkursi žüriis olid sel korral kõnepedagoog ja
draamaõpetaja Külli Volmer, Põlva Kooli eesti keele ja
kirjanduse õpetaja Viive Rätsep ning Põlva Kooli 9.c
klassi õpilane Renate Krantsiveer.
Oma muljeid etluskonkursist jagavad Liisa Linnus ja
Sirelin Käo 7.b klassist.
Liisa Linnus 7.b klass:
„Mina olin konkursil esimest korda. Ma polnud isegi
närvis. Esinemine läks mul päris hästi ja olin endaga
rahul. Toit, mis seal pakuti oli ka super hea. Vahepeal
esinesid meile ka pillimängijad ning oli ka tore kuulata.
Mulle meeldis rohkem proosateksti esitada, kuna tundsin ennast siis mugavamalt. Teksti oli lahe õppida,
sest ma sain seda jutustada nagu ma oleksin ise tegelane olnud. Väga, väga tore oli ja soovitan kindlasti ka
teistel sügisel etlema minna.“

Tulemused
Parimateks tunnistati järgmised õpilased:
Noorem vanuseaste (4.-6. klass):
Laureaat – Pärtel Gross, Põlva
juhendaja Merili Ermel

Kool

Laureaat - Kadri Kamja,
juhendaja Maia Punak

Põlva

Kool

9.b

klass,

Vanem vanuseaste (10.-12. klass):
Laureaat – Kaspar Karolin, Põlva Gümnaasium 10.
klass, juhendaja Merle Pintson
Põlva Kooli raamatukogu eripreemia pälvis Karl
Kintsiraud, Põlva Kool 5.d klass, juhendaja Imbi Vent.
Tublilt osalesid järgmised Põlva Kooli õpilased:
Lev Liubchenko, 5. b kl, juhendaja Merili Ermel
Karl Kintsiraud, 5.d kl, juhendaja Imbi Vent
Berit Vasser, 6.d kl, juhendaja Maarika Asi-Lang
Raimond Änilane, 7.b kl, juhendaja Maia Punak

Miiron Olle, 7.b kl, juhendaja Maia Punak
Sirelin Käo, 7.b kl, juhendaja Maia Punak

„Esinemised läksid kõigil väga hästi ja neid oli põnev
kuulata. Mulle meeldis kõige rohkem Kadri Kamja
esitus. Ta esitas katkendi Tõnu Õnnepalu raamatust
„Paradiis“. Kadri esitus oli väga sügava mõttega ja
meeldis publikule.

Liisa Linnus, 7.b kl, juhendaja Maia Punak
Kristiin Piirsalu, 7.a kl, juhendaja Merili Ermel
Isadora Janett Turba, 9.a kl, juhendaja Maia Punak
Pärtel Gross, Kadri Kamja ja Kaspar Karolin käisid
Põlvamaad esindamas õpilasetlejate riigikonkursil, mis
toimus 1. aprillil Sõmerus.
Aitäh osalejatele ja juhendajatele!
Etluskonkurssi toetasid Põlvamaa Omavalitsuste Liit ja
Põlva Kool.
Anne Ojaste
raamatukogu juhataja ja etluskonkursi eestvedaja

Sirelin Käo
Pärtel Gross

Liisa Linnus

klass,

Keskmine vanuseaste (7.-9. klass):

Sirelin Käo 7.b klass:

Minu proosapala oli Tõnu Õnnepalu raamatust
„Mandala“. Esinemine läks mul väga hästi, sest olen ka
varem laval tekste esitanud. Kogu seltskond oli väga
tore ja kaasaelav. Peale esinemist tegid kohtunikud
oma otsuse ning siis läks autasustamiseks. Iga etleja
sai tänutäheks raamatu. Peale autasustamist läksid
kõik koju. Igatahes oli selle aasta etluskonkurss väga
lahe ja põnev. Kindlasti soovitan uutel huvilistel võtta
sellest osa.“

5.b

Kadri Kamja

Leht 8

5.a ja 5.c Tallinnas KUMU-s
5.a ja 5.c klass käisid 5. aprillil Tallinnas Eesti Kunstimuuseumis. Meile tutvustati põhjalikumalt näitust
„Talomuro ilmaruum. Lõuna-Eesti loojad“. Giid rääkis
väga kaasahaaravalt. Õppisime selgeks nii mõnegi uue
mõiste ja ka seda, kuidas üldse kunstinäitust vaadelda
ning mida tähele panna. Näitusel oli palju äratundmisrõõmu. Kaunist Lõuna-Eesti maastikku on maalitud
palju ja nägime erinevaid vaateid Taevaskojast, Valgemetsast, Otepää kandist jne. Muuseumitunni teises
osas tegime ise kunsti ehk trükkisime fooliumi pealt
oma kujundatud postkaardi. Piisavalt jäi aega, et kogu
muuseumis ringi jalutada ja põnevamaid teoseid
pikemalt vaadelda. Mõned õpilaste mõtted sellest
toredast õppekäigust:
• Kunst ei ole ainult see, mis on pildil, vaid ka see, mida
kunstnik oma looduga öelda tahab;
• Kunsti on alati igale maitsele;
• Minu lemmikmaal oli Konrad Mäe „Kasaritsa järv“;
• Õppisime selgeks põhivärvid – punane, sinine ja
kollane;
• Väga äge koht! Läheme kindlasti sinna ka perega.
Kaire Hakk
5.a klassijuhataja

Teadusteatri esinemine õpilaste teadusfestivalil
12.-13. aprillil toimus Tartus Eesti Rahva Muuseumis
Eesti Teadusagentuuri poolt korraldatud õpilaste teadusfestival, mille eesmärgiks on tähistada teadust ja noori
teaduses.
Festivali raames toimusid inspireerivad ettekanded,
töötoad ja õpilaste teadustööde autasustamine. Lisaks
sai üritusel vaadata ka erinevate koolide teadusteatrite
etendusi.
Ka Põlva Kooli teadusteater oli selleaastasele festivalile
esinema palutud.
Teadusteater kooseisus Karoliina Ulmand, Merlin
Raudkett, Gertrud Jänes ja Laura Plakso (8.b) ja Kirke
Karolin Tark (9.a) astusid üles etendusega „Illusionistide
tuleproov.
Eelnevalt on teadusteater oma etendused võtnud vaid
videosse ning see oli nende esimene esinemine päris
publikule. Närv oli suur, kuid etendus läks sellegipoolest
väga hästi.
Õpilasi juhendasid Greta Pentsa ja Inga Tiivoja.

Kirke Karolin Tark, 9.a klassi õpilane
Greta Pentsa, keemiaõpetaja
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Voolav akrüülimaal ehk pouring
Aprilli kuus jagus 9.b ja 9.c klassi
kunstitundi teistmoodi värve ja
tegemislusti.
Nimelt käis kunstiõpetaja Anneli
Kaasiku tütar Liisi Kaasik üheksandikele kunstitunnis pouringmaali
töötuba tegemas. Otse tõlkes
tähendab pouring värvi valamist.
Tööd õnnestusid kõigil...kui valasid
ja kallutasid :) ja siis hakkasid
värvid ise omavahel suhtlema.
Koos õpilastega õppis ka kunstiõpetaja Anneli ise, niiet teise tööta
viis ta läbi juba iseseisvalt ja siis
tuli lisaks õpilastele ka labori
juhataja Inga kampa :)
Anneli Kaasik
kunstiõpetaja

Näiteid valminud töödest:
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8.b õuesõppe hooaja algus Võrus ja Lillil
11. aprillil, mõni päev enne rahvusvahelist õuesõppepäeva, käisime klassiga Võrus. Esmalt vaatasime
Musta Kasti muusikalist noortelavastust „Jõud“,
mis tundus mõnele õpilasele trafaretsena, aga
üldjoontes oli siiski vahva ja vajalik. Pärast etendust
ja
sellele
järgnevat
arutelu
promeneerisime
loodusklassile
kohaselt
Tamula
järve
ääres
Kreutzwaldi pargis, kus kohtuvad kultuur ja loodus.
Eks ole ju kultuur tee inimväärseks elusolekuks.
Lauluisa Kreutzwaldi monumendis oli meie jaoks
midagi tuttavlikku, olime ju möödunud kevadel
Paldiskis teinud esmatutvuse Amandus Adamsoni,
kes on ka lauluisa skulptuuri autor, kodukoha ja
loominguga. Teine, kaasaegne skulptuur „Elujõud“,
kus autor Leinbock kujutab kahe pungaga puuoksa,
mõjus kui osake bioloogiatunnist. Tore oli märgata,
kuis
rändelt
vastsaabunud
veelinnud,
näiteks
tuttpütid ja laugud, alles salkadena ringi ujusid. Vaid
mõned usinamad pütid olid juba kaasat passimas,
kroogutades taamal roostikus.
18. aprillil, mõni päev pärast rahvusvahelist õuesõppepäeva, pakkisime end taas bussi, sedapuhku koos
9.b õpilastega, et sõita Läti piiri äärde Lilli
loodusmajja
õuesõppeprogrammile
„Praktiline
matemaatika“. Lilli ja sealsed perenaised Ly ja Liina
tervitasid meid kevadise soojusega, tutvustasid
lahkesti oma valdusi ja matemaatika õppimise
võimalusi. Allikal saime arvutada vee vooluhulka,
puukuuris toore ja kuiva küttepuu hinda, põllul
küüslaugusaagi eest saadavat kasumit, metsaservas
puu väärtust. Enne rehkendamist tuli teostada ka
mõõtmisi, vahenditeks põllusirkel, panged-mannergud
ja oma keha: vaks, küünar, silmamõõt ja taip on
ju alati kaasas. Vaatlemise- ja võrdlemise oskusi
oli tarvis ekskrementide ning puude ja loomade
määramisel. Nautisime hobustega suhtlemist, neile
joogivee vedamist ja selle eelnevat kaevust välja
väntamist. Pealekauba saime kitsi, koera ning
kassi, täpsemalt kellukaga kassi, silitada. Meie
vaieldamatuks lemmikülesandeks oli lõkke peal
pannkookide küpsetamine, kusjuures eelnev taigna
komponentide
rehkendamine
ja
kokkusegamine
läksid suisa ludinal.
Suur tänu õuesõppeprogrammi autor Ly Laanemetsale
kasulike ülesannete väljamõtlemise ja läbiviimise eest!
JustTe loodusmaja õuel sai meie jaoks tähenduse
Platoni mõte: „Looduse raamat on kirjutatud
matemaatika
keeles.“.
Oleme
tänulikud
teile,
9. loodusklassi õpilased, et olite meile headeks
kaaslasteks. Teiega koos oli tore! Täname ka
koolisöökla kokkasid moonakoti ja Keskkonnainvesteeringute Keskust õppekäigu rahastamise eest.
Aituma!

8.b õpilased ja klassijuhataja Urve Lehestik
Fotod: Urve Lehestik

Lilli loodusmaja ait

Õppeprogrammi alustamine

Lilli loodusmaja lilled
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Joonistusvõistlus „Uni“
Põlvamaa Tervist Edendavate koolide ja lasteaedade
võrgustik korraldas märtsist 7. aprillini õpilastele joonistusvõistluse teemal "Uni". Meie koolist osales 5.a,
5.d, 5.e, 6.b, 6.e, 7.b ja 7.c klasside õpilasi. Valik töödest kutsub kindlasti mõtisklema une teemadel, sest
ilma piisava uneta langeb keskendumisvõime, lüheneb
eluiga ning suureneb risk erinevateks haigusteks. Õpilased lähenesid teemale väga erinevalt. Unega seoses
meenutati hommikust varast ärkamist, õudusunenägusid, unetuid öid aga ka põnevaid unenägusid.
Yyhely Hälvin

kunstiõpetaja
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PÕLVA KOOLI PLAYBACK SHOW!
Õpilasesindus kutsub kõiki Põlva Kooli õpilasi, õpetajad ja
koolitöötajaid osalema Põlva Kooli Playback show'l.



KUIDAS SAAN ENDA GRUPI REGISTREERIDA?
Enda grupi saad registreerida Google Formsi
keskkonnas aadressil https://tinyurl.com/367ceda4.
Sinna tuleb kirjutada grupi ja liikmete nimed ning
lisada esitluse kirjeldus või videolink.



MILLAL
REGISTREERIMINE
LÕPPEB?
Registreerimine lõppeb 4. mail. Hiljemalt selleks
päevaks peab Sinu esitus või video valmis olema.



KUS
JA
MILLAL
PLAYBACK
TOIMUB?
Playback toimub 6. mail 2022, kell 17.00 Kesk 25
koolimaja aulas.

Võitjaid ootab põnev auhind!
Näeme 6.mail!
Õpilasesindus

