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04.03.2017 toimus Põlva Koolis kunstiõpetuse olümpiaadi maakonnavoor 7. - 9. klassidele. 
Põlva Koolist saavutas III koha Annika Tilga (8.c).  
Kiitus osalejatele ja suur tänu õpetajatele Vesta Naruski ja Anneli Kaasik. 

 7.-9. klasside kunstiõpetuse olümpiaadi maakonnavoorus edukalt esinenud õpilasi: 

Direktor kiidab! 

 4.-6. klasside matemaatikaolümpiaadi maakonnavoorus edukalt osalenud õpilasi: 

10.03.2017 toimus Põlva Koolis matemaatikaolümpiaadi maakonnavoor 4. – 6. klassidele. 
Põlva Kooli õpilaste parimad tulemused: 
4. klassid: 
I koht August Jakobson (4.b) 
III koht Mihkel Linnus (4.b) 
5. klassid: 

I - II koht Anette Maria Soekarusk (5.a) 
III koht Lilian Hindrikson (5.d) 
6. klassid: 
I - II koht Sirelin Petersell (6.b) 
I - II koht Indrek Nemvalts (6.b) 
Kiitus kõikidele osalejatele ja aitäh aineõpetajad Marely Kasemets, Marju Lepasson, Inga Varusk, Deivi Pundonen, 

Kristi Puna, Age Priimus, Ruth Raudsepp, Annika Muuga ja Tiiu Miina. 

9.03.2017 toimus veebipõhine astronoomiaviktoriin “Pulsar”! 
Põlva Kooli 5.d klassi õpilane Lilian Hindrikson saavutas 5208 punktiga 5. klasside arvestuses vabariigis 12. koha. 
Selles vanuserühmas osales kokku 78 õpilast. 5.‐7. klassi vanuserühmas, kus osales kokku 420 õpilast saavutas 
Lilian oma tulemusega tubli 52.koha. 
Kiitus Lilianile tubli osalemise eest! 

 veebipõhisel astronoomiaviktoriinil edukalt esinenud õpilast: 

 Isamaalise omaloomingu konkursil edukalt osalenud õpilasi: 

14.03.2017 toimus Värska Gümnaasiumis tunnustusüritus Kaitseliidu Põlva Maleva ja Põlva Maavalitsuse poolt 
korraldatud Isamaalise omaloomingu konkursi parimatele. Põlva Koolist olid edukad: 
Osvald Nigola (6.d) – luuletus 
Maara Parhomenko (6.d) – luuletus 
Merlis Musting (3.b) – joonistus 
Lisaks sai Põlva Kool koolide arvestuses kõige enam punkte ja rändauhinna Juhani. 

Kiitus kõikidele osalejatele ja suur tänu õpetajatele Maarika Asi-Lang ja Kaire Palo. 

          Vaata lisaks lk 4-5 

10.03.2017 toimus Põlva Koolis saksa keele olümpiaadi maakonnavoor 7. - 8. klassidele.  
Põlva Kooli õpilaste parimad tulemused: 
7. klassid: 
I koht Karoliina Musting (7.c) 
II koht Salme Rein (7.d) 
8. klassid 

III koht Kenno Kallastu (8.a) 
Kiitus kõikidele osalejatele ja suur tänu õpetaja Tiina Villakole. 

 7.-8. klasside sakse keele olümpiaadi maakonnavoorus edukalt esinenud õpilasi: 

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


Leht 2 

 Scrabble´i võistlusel edukalt osalenud õpilasi: 

Emakeelepäeval, 14. märtsil toimus Kesk 25 aulas Scrabble´i võistlus. Klasside arvestuses olid parimad: 

4. klassid: 4.a võistkond: Luisa-Marleen Lepp ja Kadri Kamja 

5. klassid: 5.c võistkond: Aron Saarna ja Joonas Vassiljev 

6. klassid: 6.d võistkond: Maara Parhomenko ja Jürgen Koosapoeg 

7. klassid: 7.a võistkond: Markus Villako ja Ken Martti Holberg 

8. klassid: 8.a klassi võistkond: Johanna ja Johanna 

9. klassid: 9.b klassi võistkond: Sandra Pavlov ja Karen Undrits 

Palju õnne! 

 Põlvamaa Kooliteatrite Festivali teatripäeval edukalt osalenud õpilasi: 

16.03.2017 toimus Vana-Koiola rahvamajas Põlvamaa Kooliteatrite Festivali teatripäev.  
1.–4. klasside arvestuses osutus võitjaks Põlva Kool etendusega “Täiesti crazy muinasjutt”. Etenduses    osa-
lesid 4.b klassi draamaõppe õpilased: Marcus Adamson, Heti Helena Hindrikson, Laura Vaino, Isabella Puusepp, 
Ines Vaikmäe, Eleen Põvvat, Remi Juhan Pruss, Devon Dein Käo, Reiko Rattus, Markel Ojamets, Mihkel Linnus.  
Juhendaja Diana Pehk.  
Eripreemia andeka näitlemise eest pälvisid 1.- 4. kl vanuseastmes Marcus Adamson ja 6. - 9. kl arvestuses Sander 

Ilves, Sten Naruson ja Robin Põvvat. Lisaks sai ansamblimängupreemia 2. – 3. klassi näiteringi etendus „Valesti 

söök“. 

Kiitus kõikidele osalejatele ja suur tänu õpilaste juhendajatele õpetajatele Diana Pehk ja Maia Punak! 
            Vaata lisa lk 6 

 7. klasside inglise keele olümpiaadi maakonnavoorus edukalt osalenud õpilasi: 

16.03.2017 toimus inglise keele olümpiaadi maakonnavoor 7. klassidele.  
Põlva Kooli parimana saavutas III – IV koha Annette Vijar (7.a).  
Kiitus kõikidele osalejatele ja suur tänu aineõpetajatele Siiri Joosep, Julia Liubchenko ja Ülle Sarapik. 

 tehnoloogiaõpetuse, käsitöö ja kodunduse olümpiaadide maakonnavoorus edukalt osalenud õpilasi: 

15.03.2017 toimusid tehnoloogiaõpetuse, käsitöö ja kodunduse olümpiaadide maakonnavoorud. 
Põlva Kooli õpilaste parimad tulemused: 
Käsitöö: I koht Anete Saar (8.b) 
Kodundus: II kohtKristin Pintson (9.c) 
Tehnoloogiaõpetus: III koht Ruben Pütt (9.a) 
Kiitus kõikidele osalejatele ja aitäh aineõpetajad Merje Ootsing, Tiina Saago ja Voldemar Ansi. 

 ühiskonnaõpetuse olümpiaadi vabariiklikus lõppvoorus edukalt osalenud õpilast: 

25.03.2017 toimus ühiskonnaõpetuse olümpiaadi vabariiklik lõppvoor Tartus Miina Härma Gümnaasiumis. 
Põlva Kooli 9.c klassi õpilane Kristin Pintson saavutas 9. koha. 
Kiitus Kristinile ja aitäh aineõpetaja Grete Kärmas. 

 3.-4. klasside kirjandusmängu Põlvamaa eelvoorus edukalt osalenud õpilasi: 

29.03.2017 toimus Põlva Keskraamatukogus üleriigilise 3.–4. klasside õpilaste kirjandusmängu Põlvamaa eelvoor. 
Põlva Kooli 2. võistkond saavutas II koha. Võistkonda kuulusid Annaliisa Madisson (4.c), Anni Mari Luik (4.c) ja 
Isabell Puusepp (4.b). 
Kiitus kõigile osalejatele ja suur tänu juhendajatele Marju Lepasson, Nijole Vananurm, Imbi Vent, Maili Kaupmees, 
Maarika Asi-Lang ja Marely Kasemets. 

 6. klasside vene keele olümpiaadi maakonnavoorus edukalt osalenud õpilasi: 

30.03.2017 toimus vene keele olümpiaadi koolivoor 6. klassidele. Parimad tulemused: 

I koht Sireli Salum (6.b) 

I koht Andero Viljus (6.d) 
II koht Marleen Vasser (6.a) 

III koht Maara Parhomenko (6.d) 

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



Leht 3  

 Eesti koolinoorte mälumängu meistrivõistluste finaalis edukalt osalenud õpilasi: 

2.04.2017 toimus Viimis Koolis XIV Eesti koolinoorte             

mälumängu meistrivõistluste finaal. Põlvamaad esindas          

põhikoolide arvestuses meie kooli 9.c klassi võistkond.          

Põhikoolide arvestuses osales kogu vabariigist 29 võistkonda. 

Põlva Kooli võistkond saavutas 10. koha.  

Mälumängu võistkonda kuulusid Kristin Pintson, Olev Paju,      

Ranar Pügi ja Raino Marten Rammo. 

Õnnitleme tublisid ja teadmishimulisi noori! 

 „Tähelepanu, start!“ võistlustel edukalt osalenud õpilasi: 

15.03.2017 toimus Räpinas „Tähelepanu, start!“ võistlus. Põlva Kooli võistkond saavutas tubli III koha.        
Võistkonda kuulusid Kerdo Roodes, Marit Lõbu, Eliisa Villako, Egert Land, Devon Dein Käo, Eleen Põvvat, Liisa 
Lang, Ardi Hindrikson, Luiisa Marleen Lepp. 
Palju õnne! 

 Põlvamaa koolinoorte lauatennise võistlustel edukalt osalenud õpilasi: 

23.03.2017 toimusid Põlva maakonna koolinoorte lauatennise võistlused Põlva Kooli õpilased saavutasid häid    
tulemusi: 
I koht Eliisa Villako (3.d) 
I koht August Jakobson (4.b) 
II koht Markus Villako (7.a) 
5.koht Stefan–Ander Ploom (7.c) 5.koht 

13.koht Markus Lina (7.a) 
Palju õnne! 

 Põlva maakonna TV 10 olümpiastarti III etapil edukalt osalenud õpilasi: 

28.03.2017 toimus Võru spordihoones Põlva maakonna TV 10 olümpiastarti 3 etapp. 
Põlva Kooli õpilaste parimad saavutused: 
Ardi Hindrikson (4.a) - I koht teivashüppes, II koht kaugushüppes 
Alar Mattus (5.c) - I koht kaugushüppes 
Regor-Marten Tobonik (3.d) – III koht teivashüppes 
Sten-Silver Tigas (7.c) – II koht kuulitõukes, III koht kõrgushüppes 

Romet Kund (6.d) - III koht kõrgushüppes 
Palju õnne! 

 vabariiklikul Pranglimise meistrivõistlusel  edukalt osalenud õpilast: 

30.03.2017 toimus Kilingi-Nõmme Gümnaasiumis      

vabariiklik pranglimise meistrivõistlus. Põlva Koolist osales  

Marcus Adamson 4.b klassist, kes võistles viievõistluses 

oskajate rühmas. Viievõistlus koosneb järgmistest        

aladest: liitmine, lahutamine, korrutamine, jagamine ja 

lünkamine. Aega võistlemiseks oli antud 50 minutit.   

Kokkuvõttes kogus Marcus 13 443 punkti ja saavutas    

14. koha koha. 

Kiitus Marcusele ja aitäh klassijuhatajale Marely           

Kasemets. 



Leht 4 

 1.-3. klasside saalijalgpalli meistrivõistlustel edukalt osalenud õpilast: 

29.03.2017 toimus Põlva Mesikäpa Hallis Põlva maakonna koolide 1.-3. kl. poiste ja tüdrukute saalijalgpalli 
meistrivõistlused. Kokku osales 12 poiste ning 4 tüdrukute võistkonda nii lähemalt kui kaugemalt Põlva           
maakonnast. Põlva Kooli võistkonnad olid võidukad nii tüdrukute kui poiste arvestuses, noppides kõik auhinnalised 
kohad.  

Tüdrukud: 

I koht - Põlva Kooli 2.võistkond – Eliisa Villako, 
Anelle Kukk, Heti Liis Maask, Harriet Jürine, Stella   
Kevvai, Hanna Lisete Sellis. Õpetaja Toomas Kivend. 
II koht - Põlva Kooli 1.võistkond– Natali Antonov, 
Maribel Gabriela Gondiu, Andra Niinepuu, Emma     
Jugomägi, Mohana Lepp, Kadi Mandel. Õpetaja Maret 
Puna. 
III koht - Põlva Kooli 3.võistkond– Anne Mari   
Rauba, Anette Vaino, Helen Pundi, Katariina Laas, Tuuli 
Aksin. Õpetaja Henri Sillaste. 

Poisid: 

I koht - Põlva Kooli 3.võistkond – Alfred Rinne,  
Markus Mäeots, Egert Sing, Karl Kadak, Gervin Vissov. 
Õpetaja Henri Sillaste. 
II koht - Põlva Kooli 1.võistkond - Aron Oberg,   
Karel Kangro, Romer Boston, Alari Põvvat, Ron Robin 
Kurisoo, Robi Sermand. Õpetaja Maret Puna. 
III koht - Põlva Kooli 2.võistkond – Marko Järveots, 
Egert Land, Karl Markus Vool, Regor Marten Tabonik, 
Kedon Liiv, Markkus Kaha. Õpetaja Toomas Kivend.  

Isamaalise omaloomingu konkurss 
Emakeelepäeval, 14. märtsil autasustati Värska    

Gümnaasiumis Põlvamaa isamaalise omaloomingu  

konkursil osalenud parimaid õpilasi.  

Konkursil osalejatel paluti mõtestada ja väljendada 

oma arusaama ning suhtumist Eesti Vabariiki, samuti 

mõtiskleda omariikluse ja vabaduse tähtsusest       

laiemalt. Konkursil võtsid Põlvamaa õpilased omavahel 

mõõtu enda loodud isamaaliste joonistuste, luuletuste 

ja esseedega. 

Aasta alguses välja kuulutatud isamaalise oma-

loomingu konkursile saabus 110 joonistust, 60        

luuletust ja 10 esseed. 

5. – 6. klasside luule kategoorias sai enim            

punkte Getter Miida Kask Kanepi Gümnaasiumist,    

kellele järgnesid Põlva Koolist Osvald Nigola ning 

Maara Parhomenko. Juhendaja Maarika-Asi Lang. 

Joonistuste kategoorias sai teise koha Merlis           

Musting Põlva Koolist. Juhendaja Kaire Palo. 

Koolide arvestuses sai kõige enam punkte ja         

rändauhinna “Põlvamaa aasta isamaalisuse kandja” 

Juhani enda hoolde Põlva Kool. 

Foto Põlva MV kodulehelt  
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Mu isamaa on koduks mul, 
see vaba väike maa. 
Ja ilmselt sünnimaaks ka sul 
see tore, töökas maa. 
 
Me Eestimaa eest võitleme, 

et püsiks vaba see. 
Ja mälestame langenuid, 
sest nad on austust väärt. 
 
Meid rõhunud on paljud maad 
ning tapetud me vennad-õed. 
Kuid siiski oleme me siin, 
sest oleme eestlased. 
 
OSVALD NIGOLA 
6d 

Eestimaa, mu kodupaik –  
tundub kaardil väike laik, 
mu armsaim paik. 
 
Tammepuud ja merekohin, 
suured kivid, kõrge rohi, 

püha hiie vaikne nohin. 
 
Rukkilillekarva taevas, 
must muld, mida haritud vae-
vas, 
unistused kui pilvelaevad. 
 
Nagu vete hoogne vulin 
heliseb me emakeel – 
suurim rikkus eluteel. 
 
Hoiab mind siin hingeside – 

siin mu laulud, lootused, 
päiksekiired, parimad ootu-
sed. 
 
MAARA PARHOMENKO 
6d 

Küünlaümbriste– ja patareijaht 2016/17 
Juba sügisel tuli klassijuhataja meie 

juurde ettepanekuga, et võiks      

sellisest kampaaniast nagu küünla-

jaht osa võtta. Klass oli nõus ning 

hakkasime koguma teeküünalde 

ümbriseid. Mõne nädala pärast   

otsustasime, et hakkame lisaks ka 

patareisid koguma. Patareide       

kogumise tarbeks käisime klassi-

õdede ja klassijuhatajaga Põlva linna 

poodides asuvateks patareide      

kogumiskastides sorteerimas pata-

reisid, mis sobisid kampaaniasse . 

Kampaania lõppes veebruaris ning 

selleks ajaks olime kogu klassiga 

kokku kogunud 2475 patareid ja 

2492 küünlaümbrist ning jäime ootama tulemusi.  

Parimate kogujate nimed avalikustati märtsi alguses ning 

ka mina sain kutse kahele Tallinnasse Coca-Cola Plazasse 

auhinnasündmusele. Kaasa võtsin ma klassiõe, kes kogus 

samuti nii küünlaümbriseid kui ka patareisid. 

See auhinnasündmus toimus viimasel koolipäeval enne 

vaheaega.  

Kui kohale jõudsime olid seal kohal fotograafid ja tule-

tõrjekoer Nublu, kes väiksemaid lapsi lõbustas. 

Saal, kus üritust läbi viidi oli väga suur ning kõik oli     

korraldatud väga lahedalt. Kohal oli palju ürituse toetajaid 

(Diil.ee, Krediidipank, Päästeamet, Viva, GoBus jne).  

Auhindade jagamise juhatas sisse Mart Müürisepp.      

Auhindu oli palju ning neid anti neljas kategoorias:     

küünlajaht koosseisud, küünlajaht üksikkogujad,         

patareijaht koosseisud ja patareijaht üksikkogujad. 

Mina sain auhinna küünlajahi üksikkoguja kategoorias, 

kuna kogusin 7.-12. klasside   

arvestuses Põlvamaal kõige     

rohkem küünlaümbriseid, kokku 

956 küünlaümbrist. 

Kokku koguti ürituse raames     

4,7 miljonit küünlaümbrist, mis 

kõik käideldakse ümber uuteks 

asjadeks. 

See üritus oli väga hästi korralda-

tud ning oli väga tore. Soovitan 

kindlasti järgmine aasta ka kõigil 

teistel osa võtta, kuna on tore 

teha midagi kasulikku looduse 

heaks. 

 

Kaija Laaneväli 

8.d klassi õpilane 
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Maakondlik teatripäev 

16. märtsil toimus Vana-Koiola rahvamajas Põlvamaa 

Kooliteatrite Festivali teatripäev. Põlva Kool osales 

1.- 4. klasside arvestuses etendustega “Valesti söök” 

ja “Täiesti crazy muinasjutt”, juhendaja Diana Pehk 

ning vanema astme etendusega “Igapäevane lugu”, 

juhendaja Maia Punak.  

1. – 4. kl vanuseastmes tuli laureaadiks 4.b klassi          

draamaõppe etendus “Täiesti crazy muinasjutt”.     

Nemad sõidavad ka 5.-6. mail oma Punamütsikese 

ainetel tehtud lõbusa looga “Täiesti crazy muinasjutt” 

Harjumaale Kolgale, et esindada Põlvamaad          

Kooliteatrite Riigifestivalil. 

2.-3. kl näiteringi etendus „Valesti söök“  

Vanema astme näiteringi etendus „Igapäevane lugu“  

Tunnustuse andeka näitlemise eest pälvisid 1.- 4. kl 

vanuseastmes Marcus Adamson ja 6. - 9. kl          

arvestuses Sander Ilves, Sten Naruson ja Robin 

Põvvat. 

Ansamblimängupreemia omistati 2. – 3. klassi      

näiteringi etendusele „Valesti söök“. 

4.b klassi näidend „Täiesti crazy muinasjutt!“ 

Noortele suunatud riskikoolitus „Georg ja Kaspar“ 
29. märtsil käis Põlva Koolis külas Märt Treier, et          

tutvustada 9. klasside õpilastele tõestisündinud lugude 

põhjal valminud dokumentaalfilme „Georg“ ja „Kaspar“. 

Üheskoos vaadati filme, räägiti filmide eelloost ning      

arutleti erinevatel teemadel. 

Põhilised teemad, mida käsitleti: Seadusandlus. Vastutus. 

Seos väärtegu-tagajärg. Noorte peamised liiklusriskid: 

joobes juhtimine, oma võimete ülehindamine, vähene    

elu- ja sõidukogemus, turvavarustuse puudumine, vajadus 

teiste ees „silma paista“. 

Loeng lähtus elulistest situatsioonidest ja hõlmas rohkelt 

näiteid lektori kogemuspagasist. 
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Esmaspäev botaanikaaias 
Kohe peale vaheaega, 27. märtsil, käisime õppepäeval Tartu                

botaanikaaias. Buss väljus kell 8.00 Edu parklast. Tartusse 

jõudsime enne üheksat ja meie programm algas kell üheksa. 

Esimesena läksime ruumi, kus kasvasid palmid. Neid oli seal 

väga palju. Oli huvitav näha hoopis teistsuguseid taimi ja 

puid, kui meie igapäevases looduses näeme. Lisaks palmidele 

oli seal ka väike bassein, kus ujusid ringi kilpkonnad. Soovijad 

said kilpkonna isegi käes hoida. 

Kuna palmimajas oli kuum, läksime natukeseks ajaks         

õppeklassi jahtuma. Peale väikest pausi suundusime aga    

trepist üles kõrbetaimi vaatama. Seal nägime väga paljusid 

erinevaid kaktusi ning saime teada, et kaktust ei tohiks     

kindlasti käega puutuda. 

Viimasena külastasime ruumi, kus kasvasid vihmametsa     

taimed. Saime teada ja näha meie jaoks uusi taimi, mis oli 

väga põnev. Lisaks vihmametsa taimedele oli seal ka palju 

ilusaid orhideesid. 

Peale ringkäiku täitsime töölehed ja oligi aeg botaanikaaiast 

lahkuda. Seejärel oli meil natuke vaba aega linnas ja ootaski 

tagasisõit Põlvasse. 

Oli väga huvitav ja õpetlik päev! 

Täname Keskkonna Investeeringute Keskust, kes toetas meie 

õppekäiku. 
Katrin Kulberg 

8.a klassi õpilane 

Saksakeelne lauluvõistlus LAUTSTARK 

Põlva Kooli 2. ja 3. klassi õpilased osalesid 1. aprillil   

Lõuna-Eesti eelvoorus. Laupäeva hommikul kell 11      

kogunesid Põlvas 7 särasilmset tüdrukut: Elise ja Kristiin 

2.e klassist ja Rebeca, Anelle, Seleri, Kelli ja Kertu 3.d 

klassist, et sõita Tartusse Lotte lasteaeda, kus toimus 

saksakeelse lauluvõistluse Lautstark Lõuna-Eesti eelvoor.  

Lotte lasteaia ruumid olid mõnele tüdrukule juba        

tuttavad, sest nad käisid eelmisel aastal saksakeelsel 

lauluvõistlusel esindamas Põlva Ühisgümnaasiumi.      

Tegemist on imetoreda sisekujundusega: sissepääsu  

lähedal voolab oja, üle oja viib väike sild, seina ääres 

ronimisköitest tihnik, võsa, raba, mägismaa, talumaja-

pidamisnurgake ja veel palju muud toredat. Kuna enne 

meid toimus lasteaialaste kontsert ja nemad ei olnud 

jõudnud veel emmede-isside ning õdede-

vendadega koos lahkuda, siis valitses        

garderoobis suur tohuvabohu.  

Varsti tühjenes saal ja kõige nooremate    

lauljate järel said 1.-3.klassi õpilased läbi 

proovida, kuidas on mikrofoniga laulda.   

Proovi tahtsid teha ka meist vanemad       

õpilased (4.-6.kl). 

Maja oli täis laste laulu ja rõkkamist.        

Tüdrukud ja poisid olid palju vaeva näinud, et 

õppida selgeks saksakeelsed laulud ja neid 

veel korraliku hääldusega ja musikaalselt 

esitada. Žüriil on järgmised hindamis-

kriteeriumid, mida jälgitakse: ilus hääldus, 

musikaalsus, eakohasus ja esituse veenvus.  

1.-3. klasside arvestuses astusid üles kokku 8 rühma 

Tartust, Ülenurmest ning Viljandist ja meie olime   

ainsamana esindamas Põlvamaad.  

Hääldamise saksa keeles õpetas selgeks õpetaja    

Tiina Villako ja muusikalise poolega tegeles õpetaja 

Ulvi Pern. Laul rääkis väikestest kaladest ja haist. 

Meie esinemist ilmestasid paberist värvilised kalake-

sed ja hai, kes suutis lõuad pärani ajada. Nende 

meisterdamisel oli meile abiks õpetaja Anneli Kaasik.  

Nüüd tuleb oodata meil žürii otsust 24. aprillini, mil 

selgub, kes pääsevad 6. mail toimuvale finaal-

kontserdile Tallinnas. Publiku vastuvõtt oli soe ja ap-

laus tormiline. Aitäh, tublidele laululastele! 

                                                 Tiina Villako 

                                    saksa keele õpetaja 
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Põlva Koolis tähistati rahvusvahelist lasteraamatupäeva 

Kohtumine lastekirjanik Mika Keräneniga 
4. aprillil oli seoses 

rahvusvahelise laste-

raamatupäeva tähis-

tamisega meie koolis 

külas tuntud laste-

kirjanik Mika Kerä-

nen.  Mammas te    

õppehoones toimunud 

üritusel osalesid       

2.-5. klassi õpilased. 

K ir jan ik pa jatas    

humoorikalt oma 

elust ja loomingust 

ning õpilased kasuta-

sid innukalt võimalust 

talle küsimusi esitada. 

Selgus, et Mika     

Keränen on rahvuselt 

soomlane. Eestisse tõi teda elama armastus eesti    

tüdruku vastu, kellesse ta armus esimesest silma-

pilgust. Mikale meeldib Eestimaal väga. Keele õppis ta 

kiiresti ära ja kõik oma raamatud on ta kirjutanud eesti 

keeles.  

Keräneni uusima raamatu „Jõmmu“ põhjal on         

valmimas suvelavastus, mille tegevus toimub Tartus 

Emajõe ääres Lodjakojas. Kriminaalses loos           

varastatakse 25 tonni! kaaluv lodi Jõmmu. 

Keränen kinnitas (kõigile kergenduseks), et salaselts 

RAMPSU seiklused ei ole lõppenud, juba jõuludeks  

ilmub uus raamat, kus salaseltsil tuleb tegemist teha 

FANTOOMIGA. 

Kirjanik pani õpilastele südamele, et raamatute        

lugemine on oluline ja hariv ning rikastab sõnavara.  

Kohtumise lõpus said huvilised osta raamatuid ja    

paluda autogrammi. 

Kirjaniku esinemine meeldis väga nii õpilastele kui ka 

õpetajatele. Nii mitmedki osalejatest käisid pärast   

kohtumist raamatukogus tema raamatuid laenamas. 

Aitäh Mika Keränenile ja kõigile kohtumisel              

osalenutele! 

Anne Ojaste 

raamatukogu juhataja 

Muinasjututund raamatukogus 
Esmakordselt tähistas Rahvusvahelise Noorsoo-

kirjanduse Nõukogu (International Board on Books for 

Young People e IBBY) rahvusvahelist lasteraamatu-

päeva 1967. aastal. Sobiva kuupäeva otsingul langes 

valik 2. aprillile, muinasjutuvestja H. C. Anderse-

ni sünnipäevale. Selleks puhuks kirjutas laste-

raamatupäeva initsiaator ja IBBY looja                   

Jella Lepman läkituse kõigile maailma lastele – 

jutukese Claudiast ja raamatupuust. 

Edaspidi vastutas lasteraamatupäeva korraldamise 

eest juba mõni IBBY rahvuslik sektsioon. Läkituse 

teksti koostas (ja koostab tänini) vastava maa       

lugupeetuim lastekirjanik. 

Eestis on lasteraamatupäeva tähistatud 16 aastat, 

esmakordselt 1991. 

2017. a vastutab lasteraamatupäeva korraldamise 

eest Venemaa. Läkituse „Kasva koos raamatuga“ 

aga saatis nende kirjanik Sergei Mahhotin, kelle  

arvates lugemine on samasugune nauding kui jäätise 

söömine, mängude mängimine või põnevate filmide 

vaatamine. 

JUST NIMELT NAUDING. 

Naudingu ootuses saidki raamatukogu muinasjutu-

tunnis „Vanatädi jutustab“ kokku 2. ja 3. klassi lapsed. 

Koos kuulasime luuletust kitsetallest, kes päästis oma 

elu muinasjuttude jutustamisega ja siirdusime läbi 

muinasjuttude kaugetele maadele Indiasse ja Hiina. 

„Tark talleke“ näitas üles nutikust, et pääseda džunglis 

surmasuust, „Kollane toonekurg“ aga rõhutas        

lepingust kinnipidamist. Lisaks kuulsid-nägid lapsed 

üht-teist nende maade kohta. Lõpetuseks sai igaüks 

värvimiseks ühe pildi muinasjututegelastest, India lipu 

ja proovida kätt Hiina hieroglüüfide joonistamisel. 

Muinasjutud, millesse rahvad on meelelahutuslikus 

vormis talletanud oma teadmised ja kogemused elust 

ühes õpetussõnadega, on lõputu varandus, mida ikka 

ja jälle nautida. Ja meie raamatukogus seda varandust 

juba leidub, et iga päev uut lugu kuulata.  

Uute muinasjuttudeni ! 

Heli Allikvee 
raamatukoguhoidja  



Leht 9  

„Puujuurikas“ üllatab taas 

Põlvamaa parim noor Välgataja on minifirma 

Puujuurikas 

28. märtsil toimus Räpina Aianduskoolis oskuste aastale 

pühendatud ja noortele suunatud Põlvamaa karjääripäev, 

kus lisaks erinevatele töötubadele ja päeva moderaator 

Jalmar Vabarna ettekandele, kuulutati välja möödunud 

sügisel alanud noorte ideekonkursi Välgatus võitja, kelleks 

on puidu jääkidest pastapliiatseid meisterdavad Põlva 

Kooli noored – Markus Villako, Patric Kurvits, Krister Suur 

ja Anette Vijar – minifirmast Puujuurikas. Poiste juhendaja 

on õpetaja Kaia Tamm.  

Minifirma Puujuurikas idee on kasutada puidust jäägid ära 

efektiivselt meisterdades neist pastapliiatseid ehk 

"Tindijuurikaid". Hindamiskomisjonile meeldis Puujuurika 

puhul väga süsteemne tegevus kogu ideekonkursi vältel. 

Samuti kiideti finaalesitlust, kus meeskonna liikmetel     

oli kanda võrdne roll ja esinemise käigus osati sujuvalt 

üksteist täiendada. Ka ühelegi päevajuhi küsimusele     

vastustega võlgu ei jäädud ning erilisi kiidusõnu väärib, et 

tavapärane toode nagu pastakas suudeti oma esitlusega 

muuta põnevaks tindijuurikaks. 

Põlvamaa noorte ideekonkursi Välgatus eesmärk oli panna 

maakonna noori märkama kodukandi kitsaskohti ning  

pakkuma uute ideede abil neile lahendusi.        

Konkursil osalev idee võis olla äriidee, kodaniku-

algatuslik või heategevuslik idee, mida on võimalik 

teostada Põlvamaal. 

Ideekonkurss Välgatus saab teoks Põlvamaa Raja-

leidja keskuse, Põlvamaa Arenduskeskuse, Räpina 

Loomemaja ja Põlva maakonna koolide koostöös. 

Eesti parim minifirma 2017 on PUUJUURIKAS! 

03. aprillil võistlesid piirlinnas Valgas Eesti parimad minifirmad, et 

valida neist omakorda välja aasta kõige edukaimad. JA Eesti   

minifirma programm on üle-Eesti tuntud õpilasfirma programmi 

väike vend ning suunatud põhikooli 7. – 9. klassi õpilastele. 

Kolmandat korda toimunud Eesti minifirmade võistlus tõi kokku 

11 eelvaliku läbinud minifirmat kaheksast Eestimaa koolist.    

Võistlus koosnes kolmes osast – aruanne oma tegevuse kohta, 

esinemine publikule ning stendivoor firma müügitehnika ja      

toodete esitlemiseks. 

Pingelise võistluse lõpetuseks krooniti võitjaks Põlva Kooli MF 

Puujuurikas kooseisus Patric Kurvits, Annette Vijar, Krister Suur 

ja Markus Villako. Noori juhendab Kaia Tamm. Parim minifirma 

pakub oma klientidele vahvaid puidust tindijuurikaid – kirjutus-

vahendeid ja riputatavaid oksanagisid. Võitjad saavad võimaluse 

8.-9.mail Eesti delegatsiooni koosseisus osaleda rahvusvahelisel 

ÕF laadal Stockholmis. 

JA Eesti direktori Epp Vodja sõnul on minifirma programm aasta-

ga jõudsalt kasvanud. „Kui õpilasfirma programmi puhul on    

firmade arv ikkagi paratamatult kaldu Põhja-Eesti kasuks, siis üks 

vanuseaste madalamal on olukord vastupidine. Lõuna-Eesti     

õpilasifirmad on sel ja ka eelnevatel aastatel olnud silma-

paistvamad ja selle tunnistuseks ka tänased tulemused.“ 

PALJU- PALJU ÕNNE TUBLIDUSE, VASTUPIDAVUSE JA             

SIHIKINDLA TEGUTSEMISE EEST! 
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Itaalia vahetusõpilased Põlva Koolis  

27.03-31.03 olid Põlvas Itaaliast (Torino) vahetusõpilased. 

Viie päeva jooksul käisime külalistega vaatamas ilusat  

loodust Taevaskojas, tutvusime Põlvaga, külastasime   

Tartus Ahhaa keskust ja Eesti Maanteemuuseumi, samuti 

viskasime pilgu peale Tallinna vanalinnale. 

Teisel päeval alustasime kooli aulas, kus 

külalisi oli tervitama tulnud kooli direktor, 

kes andis külalistele väikese ülevaate  

meie koolist. Seejärel läksime meie    

tundidesse ning külalised läksid ring-

käigule erinevatesse kooli hoonetesse. 

Peale lõunat sõitsime Taevaskotta, kus 

meid jagati gruppideks ning see oli meie 

esimene ühine väljasõit - käisime koos 

tõukeratta matkal ja imetlesime Taevas-

koja loodust. Mängisime koos ka        

erinevaid mänge ja hiljem grillisime. 

Kolmandat päeva alustasime draama ja kunsti tundidega 

meie koolis. Edasi sõitsime 

Tartusse Ahhaa keskusse, kus 

osalesime põnevas töötoas. 

Pärast anti meile linnas vaba 

aega ja päeva lõpus mängisime 

külalistega veel bowlingut. 

Neljandal päeva hommikul    

osalesime inglise keele ja    

loodusõpetuse tundides. Pärast 

lõunasööki sõitsime maantee-

muuseumisse, kus saime teada 

Eesti autode ajaloost – seal    

   näidati meile vanaaegseid 

sõiduautosid ja erinevaid   

teede tegemiseks vajalikke 

masinaid. Julgemad proovisid 

turvavöö simulaatorit. Saime 

teada ka, kuidas vanasti    

sildasid ehitati ja millised teed 

olid vanal ajal metsas,      

linnades ja isegi soos. 

Õhtul tutvustasime külalistele 

Eesti kultuuri ja üldse Eestit. 

Õhtusteks tegevusteks olime 

omavahel jaganud erinevad 

ülesanded. Näiteks Johanna 

mängis lõõtsa ja 

rääkis lõõtsapealinnast, Merit ja Mailis 

tutvustasid Eestit, Eliise ja Isabella-

Janell viisid läbi eesti keele tunni, JJ-

Street´i tüdrukud tantsisid. Lasime   

itaallastel ka Eesti kohta Kahooti      

mängida, see näitas meile, kas nad olid 

ka midagi nädala jooksul Eesti ja Põlva 

kohta õppinud. Olid küll. 

Viimane päev Eestis oli tore, kuna saime 

ära käidud ka Tallinna vanalinnas, kus 

tutvustasime oma külaliste Tallinna    

ajalugu. Hiljem saime vaba aega Ülemis-

tes ja siis oligi aeg itaallastel lennukile 

minna. Lennujaamas saime viimased 

asjad veel ära rääkida või küsida ja  

nendega hüvasti jätta. 

Minu jaoks oli see nädal lahe. 

Sain uusi sõpru juurde ja teada, 

kuidas seal Itaalis (Torino)   

asjad on. Sain teada, kus nende 

(itaallaste) vanemad töötavad 

ja kui head nad spordis        

tegelikult on. See nädal oli   

põnev ja tahaks, et see kunagi 

ei lõppeks. 

Ootan meie taaskohtumist 
mais!  Salme Rein 

          7.d klassi õpilane 


