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 inimeseõpetuse olümpiaadi piirkonnavoorus edukalt osalenud õpilasi: 

1.–2. klassid (PRE-EKOLIER, 6179 osalejat): 
Isabel Amelii Valli (2.a) 385. koht 
Mirelli Reino (2.d) 675. koht 
3.–4. klassid (EKOLIER, 6512 osalejat): 
Marit Lõbu (4.d) 109. koht 
Hannes Hallap (4.b) 239. koht 
Tristan Leppik (4.b) 271. koht 
Berit Vasser (3.d) 570. koht 
Mairo Paabut (4.d) 614. koht 
Maarja Oras (4.c) 673. koht 
Johanna Oras (4.c) 739. koht 
5.–6. klassid (BENJAMIN, 5205 osalejat): 
August Jakobson (6.b) 193. koht 
Enriko Saan (5.c) 445. koht 
Mihkel Linnus (6.b) 784. koht 

Direktor kiidab! 

10.04.2019 toimus veebipõhine inimeseõpetuse olümpiaadi piirkonnavoor 5.–8. klassidele. Kokku osales 26 õpilast 

viiest maakonna koolist. Meie koolist osales olümpiaadil kaheksa õpilast. Parimad tulemused: 

5. klasside arvestuses: 

3.-4. koht Heti-Liis Maask (5.d) 

3.-4. koht Els Rahel Parhomenko (5.b) 
 

6. klasside arvestuses: 

1. koht Karl-Rasmus Suvi (6.c) Esindab Põlva maakonda vabariikliku olümpiaadi lõppvoorus, mis toimub 8. mail 
2019 Tallinnas Tervise Arengu Instituudis. 

4. koht Holger Jänes (6.b) 
 

7. klasside arvestuses: 

3. koht Karoliina Kets (7.a) 

4. koht Deisi Kruustik (7.a) 
 

8. klasside arvestuses: 

3. koht Maara Parhomenko (8.a) 

5. koht Sireli Salum (8.a)        

Palju õnne võitjatele ja kiitus kõikidele osalejatele! 

Suur tänu aineõpetaja Annika Viikmaa!  

21.03.2019 toimus järjekordne matemaatikaalane võistlusmäng KÄNGURU, see oli juba arvult 24. KÄNGURU on 

maailma populaarseim matemaatikavõistlus, mille eesmärgiks on mänguliste ülesannete kaudu populariseerida 

matemaatikat. Võistlused tulemused selgusid aprillis. Tulemuste arvestust peetakse õpilaste kohta individuaalselt 

ja eraldi kuues vanuserühmas. Meie koolist osales kokku 86 õpilast viies vanuserühmas. 

Kooli parimateks osutusid: 

 rahvusvahelisel matemaatikavõistlusel KÄNGURU edukalt osalenud õpilasi:  

7.–8. klassid (KADETT, 3849 osalejat): 
Leo-Martin Pala (8.a) 233. koht 
Maara Parhomenko (8.a) 319. koht 
Indrek Nemvalts (8.a) 455. koht 
Lilian Hindrikson (7.a) 870. koht 
Sirelin Petersell (8.a) 964. koht 3849 
9.–10. klassid (JUNIOR, 2527 osalejat): 
Jan Markus Salum (9.a) 173. koht 
Annette Vijar (9.a) 339. koht 
Samuel Kolsar (9.a) 533. koht 
Mai Kirsing (9.a) 560. koht 
 
Kõigi tulemustega saab lähemalt tutvuda siin.  

Kiitus edukatele osalejatele! Aitäh õpetajatele Kristi Puna, Hele Peegel, Marely Kasemets, Kristi Mäeots, Ülle Rull, 

Kristi Kurg, Tiiu Miina, Age Priimus, Deivi Pundonen, Ene Rattur-Kübar, Inga Varusk. 

http://www.polvakool.ee
http://www.facebook.com/polvakool
https://www.teaduskool.ut.ee/et/ainevoistlused/kanguru
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16.04.2019 toimus Põlvamaa mudilas-

kooride proov ja laulupeo repertuaari 

ettelaulmine. 

Põlvamaalt pürgis laulupeole 3 koori – 

Räpina Ühisgümnaasiumi, Viluste  

Põhikooli ja Põlva Kooli mudilaskoor. 

Ettelaulmisele tulnud laulud otsustas 

loos. Iga koor laulis ette kaks laulu. 

Koore hindas kaks juubelipeo juhti-

dirigenti, Anneli Traks ja Vilve Maide. 

Hindamine käis 10-palli süsteemis. 

Meie koor sai 9,0 palli ja kindlustas 

tee laulupeole.  

 

Kooris laulab 48 laululast: 

Liisa Avikson (2.c), Birgit Birnbaum (2.d), Ode- Eliisabet Elias (3.e), Helena Hakk (2.c), Kirke Jaakmees (2.c),  

Kerili Jahu (2.c), Vanessa Järv (2.c), Kendra Kallastu (2.c), Liisa Kannik (3.e), Anett Klade (2.b), Lovisa-Maria Koit 

(3.e), Kertu Kõllamägi (3.b), Gertrud Kolsar (2.c), Aveelia Kommer (3.d), Mia Konks (2.e), Mari-Elle Kont (2.c), 

Laura Kosk (2.c), Merilin Laanjõe (3.b), Stella Lang (2.b), Laura Lanno (3.c), Laura Lepistu (3.e), Kirke Lepp (3.b), 

Eliise Leppik (4.b), Anna Leppmets (2.d), Emma Liblik (2.c), Nele Marii Lihtsa (2.b), Kristelle Mangelsoo (3.c),  

Lisette Mõtsar (2.b), Ronja Mikson (2.e), Ly Anette Musting (3.d), Luisa Nõmmik (3.b), Kaisa Noormets (2.d), Nele

-Liis Oimet (2.b), Katariina Olesk (4.b), Johanna Ootsing (3.e), Kertu Lilian Oper (2.d), Hanna- Liisa Paidre (2.d), 

Heili Parts (2.c), Anete Luts (2.e), Anne-Mari Rauba (5.b), Maarja Sirendi (3.c), Elis Britta Soekarusk (2.e),      

Anette-Riin Paidra (2.e), Liis Marii Vaher (3.b), Anette Vaino (5.b), Berit Vasser (3.d), Kertlin Veldermann (4.f), 

Maris Vijand (3.c). 

Kiitus kõikidele lauljatele ja edukat esinemist laulupeol. Suur tänu lauluõpetaja Eda Heinaste, kelle juhtimise ja 

õpetuse all on meie kooli koor jõudnud juubelilaulupeole! 

 Põlva Kooli mudilaskoori laulupeo ülevaatusel edukalt osalemise eest: 

 tehnoloogiaõpetuse olümpiaadi vabariiklikus voorus edukalt osalenud õpilast: 

12.04.2019 toimus tehnoloogiaõpetuse olümpiaadi vabariiklik voor. Osales 17 oma ala meistrit üle Eesti. Meie 

maakonda esindas Jan Markus Salum (9.a), kes saavutas kokkuvõtteks tubli 6.-7. koha. 

Õnnitlused ja kiitus eduka esinemise eest! Suur tänu õpetaja Voldemar Ansi! 

26.-27.04.2019 toimus Otepääl põhikooli kooliteatrite riigifestival “Kooliteater 2019 OTEPÄÄ”. Kooliteatrite festival 

tõi kokku 18 kooliteatrit ja 18 etendust. 

Festivali lavastusi hindas ja analüüsis žürii koosseisus näitleja Marika Palm, dramaturg Sven Karja ja kõneõppejõud 

Virko Annus, kes tõstsid esile meie kooli näitetrupi puhul oluliste teemade tõstatamist lavastuses „Kooparahvas“. 

Põlva Kooli näitetrupp pälvis oma etendusega „Kooparahvas“ festivali eripreemia. 

Meie kooli tublid näitlejad: Kaur Kenk (7.a), Richard Uibo (7.a), Maara Parhomenko (8.a), Merit Tigas (8.a), Kar-

mel Juhkanson (8.c), Getter Miida Kask (8.c), Jürgen Koosapoeg (8.c), Mona Käärik (8.c), Andra Madisson (8.c), 

Eva Peršin (8.c), Henri Pori (8.c), Ita Lillo (9.c). 

Õnnitlus ja kiitus tublidele näitlejatele ja suur tänu näitetrupi lavastajale õpetaja Maia Punak! 

 „Kooliteater 2019 OTEPÄÄ“ festivalil edukalt osalenud õpilasi: 

10.05.2019 toimus Tartus Tähtvere Puhkepargis jalgratturite võistluse “Vigurivänt 

2019” piirkondlik voor. 

Vigurivänt on liiklusvõistlus, kus noored jalgratturid saavad näidata oma                

liiklusteadmisi ja jalgrattavalitsemise oskust. Võistlusel osalevad 10.-12. aastased 

noored. Võistkond on 4-liikmeline: 2 neiut ja 2 noormeest. Võistlus koosneb          

teoreetilisest ja praktilisest sõidu osast. 

Meie kooli võistkond, kuhu kuulusid Eliise Leppik (4.b), Susanna Johanson (4.b), 

Martti Pavlov (4.c) ja Roland Johanson (5.e) saavutasid auhinnalise II koha. 

 

Kiitus ja õnnitlus võitjatele ja suur tänu juhendajale õpetaja Hele Peegel! 

 jalgratturite võistlusel “Vigurivänt 2019” edukalt osalenud õpilasi:  
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11.05.2019 toimus Tallinnas saksakeelse lauluvõistluse „Lautstark“ finaalkontsert. 

Eesti Rahvusraamatukogu suures kontsertsaalis oli esinejaid 15 ansamblit. Esitamisele tuli laul: „Die immer lacht“. 

Meie kooli ansambel sai kiitva hinnangu Goethe Instituudi keeleosakonna juhatajalt Helen Aedlalt, kelle väitel tegid 

meie lauljad parima esitluse just finaalis. 

Tublid ja edukad lauljad on 5.d klassi tüdrukud Seleri Haidak, Rebeca Hiiesalu, Anelle Kukk, Kertu Viljamaa. 

Palju õnne lauljatele ja kiitus eduka esinemise eest! Suur tänu õpetajatele Tiina Villako ja Ulvi Pern! 

 lauluvõistluse „Lautstark“ finaalis edukalt osalenud õpilasi:  

10.05.2019 toimusid kolmandat korda meie kooli 1.-3. klasside peotantsuvõistlused. Messikäpa Halli suurel      

põrandal osales ligi 150 tantsupaari. Arvestust peeti klassiti. Esikuuikud klasside kaupa järjestusid: 

1. klassid: 

1. koht Marvin Mahla ja Hanna-Lenna Simakov (1.e) 

2. koht Jakob Urman ja Kätriin Kurvits (1.d) 

3. koht Hans-Kristian ja Pastak Emili Kaskla (1.e) 

4. koht Mattis Risttee ja  Marleen Alve (1.e) 

5. koht Oliver Liider ja  Liisi Kukk (1.a) 

6. koht Steven Jaaska ja Grete Orti (1.a) 

 

3. klassid: 

1. koht Virmo Vigel ja  Liisa Kannik (3.e) 

2. koht Tim-Samuel Hõbemägi ja  Lovisa-Maria Koit (3.e) 

3. koht Rasmus Markus Lukk ja  Liis Marii Vaher (3.b) 

4. koht Miikael Markus Laine ja Karoliine Mustimets (3.d) 

5. koht Devon Kuur ja Kristella Sikamägi (3.a) 

6. koht Karlis Ilus ja Kristelle Mangelsoo (3.c) 

Õnnitlused võitjatele ja kiitus kõikidele osalejatele! 

Suur tänu peakorraldaja ja tantsuõpetaja Reno Olle! 

Aitäh ürituse läbiviimisel osutatud abi eest õpetajad Katrin 

Kraav, Martin Raudmäe, Piia Liblik, Ruth Raudsepp, Jaana 

Jurtin, Koidu Kool ja Daily Tensing ja lapsevanem Aet Olle. 

 1.-3. klasside peotantsuvõistlustel edukalt osalenud õpilasi: 

2. klassid: 

1. koht Egert Vaino ja  Emma Liblik (2.c) 

2. koht Henri Riba ja Kairi Tobreluts (2.c) 

3. koht Ott Nuuma ja Veronika Krantsiveer (2.c) 

4. koht Lev Liubchenko ja  Katriin Pikk (2.b) 

5. koht Markus Lõhmus ja  Nele-Liis Oimet (2.b) 

6. koht Andreas Suvi ja Laura Kosk (2.c) 

7. koht Jüri Saan ja Rebecca Helbre (2.a) 

19.05.2019 toimus TV 10 Olümpiastarti vabariiklik IV etapp Kadrioru staadionil. Põlva Kooli tublimad tulemused: 

Sven Byron Mitt saavutas poiste noorema vanuseklassi palliviskes I koha tulemusega 57.89 ning      

Armani Sults saavutas poiste vanema vanuseklassi palliviskes II koha tulemusega 64.90. 

 

Tublid olid ka teised Põlva Kooli võistkonna liikmed: 

Nele-Liis Viira - kettaheide 12. koht tulemusega 24.76 

Armani Sults – 1000 m jooksus 15. koht tulemusega 3.11,12 

Ardi Hindrikson - pallivise 16. koht 58.20 

Egert Land - pallivise 16. koht tulemusega 45.31 

Loviisa-Ly Puri – 600 m jooks 21. koht tulemisega 1.59,11 

Robin Kiudorv - kettaheide 22. koht tulemusega 21.97 

Manivald Jakobson - 27. koht 1000 m jooks tulemusega 3.36,86 (Tubli!) 

Kerdo Roodes - 38. koht 1000m jooksus tulemusega 3.45,64 

 

Kogu tabel ja kõik tulemused on üleval sarja kodulehel. 

4. etapi erisaade on eetris 26. mai kell 19.30 ETV2 ekraanil. 

Palju õnne! 

Aitäh kehalise kasvatuse õpetajatele Toomas Kivend ja Aivar Haan. 

 TV 10 Olümpiastarti vabariiklikul IV etapil edukalt osalenud õpilasi: 

http://www.ekjl.ee/tv10os
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Põlva Spordikooli noormehed sünniaastaga 2004 ja 

nooremad osalesid C-vanuserühma meistrivõistlustel 

kahe võistkonnaga. Sügisel 2018 peetud Eesti Karika-

võistluste tulemuste põhjal jagati võistkonnad kahte 

liigasse, kus kummaski liigas mängis 7  võistkonda. 

Põlva Spordikooli esimene võistkond kui Eesti Karika-

võitja 2018 mängis tugevamas liigas ja spordikooli 

teine võistkond, kes koosnes poistest sünniaastaga 

2006 ja nooremad, mängis teises liigas. Mõlemas liigas 

mängiti võitjate selgitamiseks omavahel kaks korda 

läbi. 

Põlva Spordikooli esimene võistkond tuli kahe etapi 

kokkuvõttes ühegi kaotuseta Eesti Meistriteks Viljandi 

HC ja SK Tapa/Tapa SK ees. Teisel etapil alistasid   

esimese võistkonna noormehed Viljandi HC 17:15 

(esimesel etapil 22:19), SK Tapa/Tapa SK 20:17 

(20:18), HC Tallase 19:10 (20:16), Aruküla SK 25:17 

(17:14), HC Tallinn 33:18 (25:15), HC Kehra 24:14 

(21:12). 

Eesti Meistriteks tuldi koosseisus: Joonas Vassiljev, 

Andero Hääl, Alar Mattus, Reio Kähr, Randel Matthias 

Lepp, Kevin Pütt, Andreas Paabut, Henry Jõesalu, Karl 

Markus Kannel, Teron Taal, Andero Viljus, Lex Trevor 

Parman, Hendrik Kink, Aron Saarna, Kevin Tühis, 

Hendrik Bleive. Treener Kalmer Musting. 

Võistkonna parimaks mängijaks valiti väravavaht    

Andero Viljus. Võistkonna resultatiivseimad kahe etapi 

kokkuvõttes olid Kevin Tühis 75 värava, Hendrik Kink 

46 värava ja Karl Markus Kannel 33 väravaga. Kevin 

Tühis oli ka edukas 7-meetri karistusvisete realiseerija, 

visates 12 mängus 12 edukat karistusviset ja eksis 

viiel korral. Meistrivõistluste teises liigas saavutas 

spordikooli teine võistkond 5. koha, saades teisel etapil 

viis võitu ja seitse kaotust. 

Põlva Spordikooli teine meeskond mängis koosseisus: 

Hardi Luts, Aron Oberg, Egert Sing, Karel Kangro,  

Devon Dein Käo, Romet Viljus, Samuel Hakk, Karlis 

Kalk, Henry Leek, Henri Suur, Karl-Rasmus Suvi,  

Airon Saarna, Roven Pihu, Egert Land, Andero Pikk, 

Egon Jako Sing, Krister Põkk, Ardi Hindrikson, Jass 

Einassoo, Sven Byron Mitt. Võistkonna treener on 

Rein Suvi. 

Teise võistkonna resultatiivseimad mängijad olid    

Ardi Hindrikson 91 värava, Egert Land 31 värava ja 

Aron Oberg 29 väravaga. Aron Oberg oli ka         

teise võistkonna edukas 7-meetri karistusvisete    

realiseerija, visates üheksast karistusviskest koguni   

8 vastase väravasse. 

Tekst ja fotod: Helin Potter 

Põlva Spordikool on C-vanuseklassis Eesti Meister 

Andero Viljus—võistkonna parim mängija 
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Meie kooli vanema astme grupp osales 

26.-27. aprillil toimunud vabariiklikul 

kooliteatrite festivalil näidendiga 

„Kooparahvas“. Tundsime end päris 

kindlalt, kuna õnnestus koolis mitu    

korda esineda ja julgust koguda. Kokku 

osales sellel üritusel 18 näitetruppi kogu 

Eestist. Etenduste ampluaa oli väga lai: 

kasutati värsstekste, muusikat, oli    

komöödiaid ja tõsiseid lugusid. Esimese 

päeva õhtul toimus kultuurimajas     

improteatri etendus, kus laval toimuvat 

said juhtida vaatajad ehk siis kõik     

festivalil osalenud õpilased. Öö veetsime 

Otepää Gümnaasiumi klassides põrandal 

magades. Kes magas ja kes mitte, on 

muidugi teine teema.  

Üheks läbivaks teemaks mitmes etenduses oli         

nutitelefoni kasutamine ja muutused, mida see        

masinake inimsuhetes kaasa on toonud. Sellest rääkis 

väga vaimukalt näiteks Tartu Waldorfkooli trupi       

lavastus „Kandlane“. Palju naeru tekitas Jõõpre kooli 

sõbralikult aasiv etendus „Alasti tõde õpetajatest“. 

Õpetajate põuast koolides jutustas lugu 

„Tööintervjuu“, kus õpetajaks pürgisid väga erilised ja 

äärmuslikud karakterid. Juuru kooli lavastus „Peatus“ 

oli kõige kirjanduslikum lugu, seal esitati fiktsioon   

sellest, kuidas kohtusid juhuslikult lapseeas Eno Raud 

ja Aino Pervik: tulevased kirjanikud ja abikaasad. Bussi 

oodates käisid nende juurest läbi mitmed tegelased, 

kes hiljem leidsid koha nende raamatutes:            

Sammalhabe, Kunksmoor ja isegi Sipsik. Meile kõigile 

meeldis väga Kolga kooli lavastus August Gailiti    

novelli põhjal „Libahunt“, kus oli suurepärane      

koostöö, peaosaliste huvitavad karakterid, efektsed 

valgus- ja helimängud. See oli hinge puudutav lugu. 

Festivalidel käimine on alati tore, sest seal toimub 

õppimine. Lisaks on see tihedale päevakavale       

vaatamata ka suurepärane meelelahutus. 

Maia Punak 

Näiteringi juhendaja 

Kooliteatrite festival Otepääl  

Metsaistutuspäev 

30. aprillil käisid meie kooli õpilased 

Järvselja Õppe- ja Katsemetskonnas 

metsa istutamas. Töötegijaid oli kokku 

43, lisaks loodusklasside õpilastele ka 

vabatahtlikud 8.a ja 8.d klassidest.  

Istutustööd toimusid Järvselja Õppe- ja 

Katsemetsakonna kvartali JS213       

eraldisel number 3. Langi suurus oli     

0,8 ha ja kokku istutasime langile     

1112 hariliku kuuse potitaime.  

Pärast töötegemist pakuti talgusuppi ja 

maiustust, meile kingiti elupuutaim ning 

seejärel korraldati meelelahutuslik     

viktoriin. 

Täname, Eneli Põldveer Metsahoiu     

Sihtasutusest ja Teele Paluots Eesti 

Maaülikoolist, toreda päeva eest!  
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Jalgratturite võistluse "Vigurivänt 2019" piirkondlikul 

võistlusel Tartus saavutas Põlva Kooli õpilaste    

võistkond koosseisus Eliise Leppik, Susanna        

Johanson, Martti Pavlov ja Roland Johanson II koha.  

Võistluseks hakati valmistuma varakult. Eelmisel 

õppeaastal õpitut korrati teste lahendades ja       

liiklusmärke õppides ning praktilist sõitu harjutades. 

Täname Martin Raudmäed raja elementide         

valmistamise ning lastevanemaid abi eest.  

 

Juhendaja Hele Peegel  

Vigurivänt 2019 

2.-3. klassi robootikaring võttis traditsiooniliselt osa    

5. mail toimunud FLL Jr näitusest Tartus, AHHAA     

Keskuses. Põlva Koolist võttis osa 4 tiimi. Selle aasta 

teema oli "Kuumissioon". Näituseks oli vaja ehitada 

rakett kuule lendamiseks, kuubaas kuul elamiseks ja 

valmistada plakat tiimi ja tehtu tutvustamiseks. Uurida 

oli vaja, et kuidas saada kuu peal vett, kuidas on    

võimalik toota elektrit ja kuidas seal üldse elada saaks. 

Mõelda tuli ka, et millised asjad ja ruumid on         

kuubaasis väga olulised (toidu hoidmine, sportimis-

võimalus, jne). Näituse eesmärk on tiimiliikmete     

vaheline koostöö, suhtlemine ja kokkulepete          

sõlmimine.  

Näitusel pidi iga tiim tutvustama kohtunikule oma    

ehitist ja vastama kohtuniku poolt esitatud              

küsimustele. Peale suhtlust oli tiimi liikmetel aega ka 

AHHAA Keskuses ringi vaatamiseks ja mängimiseks. 

Traditsiooniliselt lõppes üritus medalite jagamisega ja 

medali saavad sellel üritusel kõik tiimid.  

Iga tiimiga sai kaasa tulla tulla ka kolm fänni, kelleks 

olid lapsevanemad ja kaasõpilased. Tänan heatahtlikke 

ja rõõmsaid õpilasi, kes osalevad robootika ringis.     

Eriti suur tänu vanematele, kes meiega kaasas olid ja 

abistasid tiime. 

Kristi Kurg 

Robootika ringi juhendaja 

FLL Jr näitus 
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Põlva Kooli Lina tänava esimesed klassid koos          

2.f klassiga külastasid 7. mail Meenikunno raba. Sõitu 

alustasime juba kell kaheksa hommikul. Kohale jõudes 

tuli kohe kottidest vihmakeebid välja otsida. Lähtudes 

vanasõnast „Pole halba ilma, on vaid vale riietus,“ siis 

ka meie lapsed olid ennast teadlikult varustanud     

vastavate riietega ning seetõttu saime vihmale      

vaatamata mõnusasti päeva nautida.  

Meie retkejuhtideks olid toredad giidid Kati ja Epp, 

kellega koos sai läbitud õpetlikud 2,4 kilomeetrit. Rajal 

olles tutvusime erinevate rabataimedega nagu näiteks 

küüvits, hanevits, sookail ning saime suhu pista paar 

vitamiinirohket jõhvikat.  

 

Rõõmsalt rappa 

Omapäraseks kogemuseks oli ka rabajärve vee    

maitsmine, mis alguses oma pruuni värvi tõttu tundus 

pisut eemaletõukav. Küll aga pärast esimest         

proovimist sooviti veel juurdegi! Giididel olid varuks ka 

mitmed toredad katsed. Näiteks saime kõik koos    

võrrelda turbasambla ning pesunuustiku imavust ja 

kausi abil jälgida rabade tekkelugu.   

Kuigi paljud õpilased olid Meenikunnos varem käinud, 

siis uusi teadmisi ja kogemusi, mida meeles pidada 

ning teistega jagada, tuli suuresti juurde.  

Õppekäik sai teoks KIK-i projekti raames. Aitäh meie 

kooli õpetajale Ruth Raudsepale, kes usinalt projekte 

kirjutab! 

Eliis Vana 

1. ja 2.f klassi õpetaja 

Emad koolis 
Emadepäeva eel kutsusid 1.a klassi õpilased kooli külla emad ja vanaemad. Külalistele näidati, mida on      

esimese kooliaasta jooksul õpitud. Kuna maikuu juturaamatuks oli Eno Raua „Sipsik,“ siis meisterdas iga laps 

koos ema või vanaemaga oma Sipsiku. Loeti luuletusi kevadest ja ema toimetamistest.  

    Ester Kalder 

    1.a kl õpetaja 
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11. mail toimus Goethe Instituudi poolt ellu 

kutsutud traditsiooniline lauluvõistlus 

„Lautstark“ juubelihõngulisena - juba  

kümnendat korda tulid noored saksa keele 

õppijad kokku üle kogu Eesti, et saksa 

keeles laulda. Lauljaid oli Tallinnast,     

Tartust, Toilast, Vokast, Viljandist ja meie 

Põlvast. 

Põlva Kooli esindasid 5.klassi tüdrukud 

Rebeca Hiiesalu, Seleri Haidak, Anelle Kukk 

ja Kertu Viljamaa. Tüdrukute esituses kõlas 

laul „Die immer lacht“ („Kes alati naerab“). 

Tüdrukuid juhendasid saksa keele õpetaja 

Tiina Villako ja muusikaõpetaja Ulvi Pern. 

Projekti eesmärk on edendada saksa keele 

õppimist rütmi ja muusika kasutamise  

kaudu ning äratada huvi saksakeelse   

muusika ja kultuuri vastu. 

Lõppkontserdil  näidati suurel ekraanil fotosid,    

meenutamaks Lautstark lauluvõistluse eelmiste  

aastate kontserte. 

Eesti Rahvusraamatukogu suurde saali kogunes 

kontserdi publik laupäeval kella kolmeks. Pooleteise 

tunni jooksul kõlas erinevate ansamblite esituses    

15 parimat laulu. Ega žüriil lihtne olnud, sest       

eelvoorudes Tartus ja Tallinnas tuli ära kuulata      

29 kollektiivi. Võistlus toimub kolmes                 

vanuserühmas: lasteaedade lapsed, 1.–3. klassi ja 

4.–6. klassi õpilased. Põlva Kool oli sel aastal     

võistlemas kõige vanemas rühmas, kus konkurents 

oli kõige tihedam. 

Kolm hindamiskriteeriumit, mida igal aastal jälgitakse, 

on ilus saksa keele hääldus, musikaalsus ja esituse  

veenvus. Kõiki ansambleid tänati tänukirjaga. Osalejatele 

ja nende juhendajatele toimus ürituse lõpus vastuvõtt. 

Tunnise pausi jooksul, mis jäi kontserdi peaproovi ja 

lõppkontserdi vahele, jõudsime teha jalutuskäigu       

Tallinna vanalinnas, vaadata vabadussammast, iidset 

linnamüüri ja  T. Kangro skulptuuri „Korstnapühkija“. 

Mine sa tea, ehk just see, et kõik lauljad said silitada 

korstnapühkija nööpi, tõi meile õnne ja aitas kaasa    

imelisele etteastele, mille tüdrukud finaalkontserdil tegid. 

Suur aitäh toreda etteaste eest laululastele ja täname 

nende toetavaid pereliikmeid. 

Tiina Villako 

saksa keele õpetaja 

Kümme aastat saksakeelset lauluvõistlust 

Kõige pimedamatel talvekuudel avastati Põlva Kooli 

keldrihämarustest ajamasin. Asjandusest huvitatud 

õpetajad vedasid selle päevavalguse kätte ning   

asusid seda lähemalt uurima. Esimestel kevadkuudel 

tegid asjasse pühendatud isikud sellega üsnagi    

edukaid katserännakuid minevikku ning peagi valmis 

ka plaan imeasjandust laiemale ajaloohuviliste     

ringile tutvustada. Veendunud masina ohutuses      

jäi ohjad haaranud ajalooõpetajatel üle ainult      

otsustada, kuhu ning mis ajastusse või ajahetke 

tõsisem rännak ette võtta. 

Kuna käesoleval 2019. aastal möödub eestlaste  

rahvus- ja ühtsustunnet tugevalt kujundanud ning 

rasketel aegadel seda ka säilitanud laulupidude    

traditsiooni algusest 150 aastat, siis langes otsus 

rännata ajas tagasi aastasse 1869 – I üldlaulupeo 

toimumisaega ja -asupaika. Ajarännak kavandati    

3. maile ning kõik tõotas õnnestuda, olgugi et     

mõned detailid selgusid alles viimastel minutitel.    

Ent siis läks midagi nihu, täpset laulupeo toimumise 

momenti ei õnnestunud reisiseltskonnal tabada ning 

maanduti esimese laulupeo ettevalmistuste aega. 

Samuti ei osanud korraldajad ette näha ilmafaktorist 

tingitud kütusekulu ning masin jäi poolel teel    

Tartusse pidama, jõuti välja Karilatsile. Kuid need     

väiksed viperused osalisi ei heidutanud. Kui miski natuke 

heidutas, siis oli selleks veidi ootamatult taevast        

langenud maikuine lumi. 

Põlva Kooli õpilaste rännak aastasse 1869 
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Mis edasi sai? Edasi hakkasid asjad omasoodu     

veerema. Esmalt koguneti Karilatsi rahvamajja, kus 

Põlva õpilased, õpetajad ning teised kaasarännanud 

muundusid ajas rändamise reeglite kohaselt 150 

aastat tagasi elanud tõsielulisteks ja välja mõeldud 

tegelasteks. Üheskoos asuti värskeid Koidula ja  

Kunileiu rahvuslikke laule harjutama. Proovide vahe-

peal kerkis päevakorda mitmeid küsimusi: kas    

lapsed ka laulupeole lastakse? Kas laste lauluoskus 

on piisavalt hea ja kes siis karjas käib? Kuidas üldse 

laulupeole minna, kas jala või vankriga? Mida kaasa 

võtta? Milliseid rahvajuhte kuulata ja miks üldse 

peaks minema? Neile küsimustele püüti vastuseid 

leida järgnenud töötubades. Kõik kulges justkui  

nagu nähtamatu taktikepi järgi, kuni ajamasin    

hakkas jõuallikate raugemisest tasapisi märku    

andma. Üheskoos koguneti veel rahvamajja asja 

arutama ning otsustama, kui äkitselt saabus auväärt 

Põlva pastorihärra, et laste lauluoskust kuulata ja 

hinnata. Tekkis ka väikene segadus ja puntra-

tantsust polnud vaimulikuhärra väga vaimustunud, 

kuid lõpetuseks lauldi üks uhiuus hitt pealkirjaga 

„Mu isamaa, mu õnn ja rõõm“, mis kõigi närve    

rahustas ja hingekeeli paitas, ning seejärel kõlas 

juba ajamasina häirekell, mis viimase ühislaulu    

helina saatel kõik asjaosalised viivitamatult ja     

turvaliselt tagasi kaasaega kupatas. Ka laul ise     

sisenes ajamasinasse, rändas tänapäeva ja omandas 

erilise tähenduse. 

Tundub, et asjaosalised jäid rahule. Hea, et kolmeks 

tunniks kavandatud rännak ajalistesse raamidesse 

mahtus, muidu eksleksid kõik osalejad ilmselt siiani 

kusagil aeg-ruumi limbos. Õpilaste tagasisidest    

ilmnes, et neile meeldis enim see, et rännakul sai 

palju vanu asju näha ning lisaks mõistusele ka käsi 

kasutada ja üsna palju ringi liikuda. Kolleegid ja 

kaasteelised paistsid samuti rännaku lõppedes     

rahulolevad ja rõõmsad ning avaldasid soovi      

edaspidigi taolistes ettevõtmistes osaleda. Ajamasin 

läheb nüüd suveks aga tehnilisse hooldusesse ja 

täiendava uurimise alla, kuid loodetavasti on      

võimalik sellega ka tulevikus argisesse koolipäeva 

vaheldust toovaid ajarännakuid korraldada. 

Grete Kärmas 

ajalooõpetaja 

*Ajarännaku näol on tegemist üle-Eestilise          

projektiga, millest võtsid käesoleval 2019. aastal 

teistkordselt osa tuhanded kooliõpilased, muuseumi-

töötajad ja muidu ajaloohuvilised. Üle-Eestilist     

ajarännakut veavad Eesti Ajaloo- ja Ühiskonna-

õpetajate Selts ning Eesti Rahva Muuseum.         

Siinkohal tahakski tänada EAÜS-i, eriti ideeautorit 

Pille Rohtlat, ERM-i, head koostööpartnerit Põlva 

Talurahvamuuseumi, eriti Marge Luudet, kolleege 

Lyd, Maitu, Ulvit, Rebekat ja Indrekut, Arvo         

Sarapuud ja Omnirem OÜ-d, koolisöökla juhatajat 

Kaili Ostrat ning koolidirektor Koit Nooki ürituse   

toetamise eest. Erilised tänud Riho Noolele Kaitse-

liidu Põlva malevast ja Räpina pastor Urmas         

Nagelile.  
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Erasmus+ projekti "From Knowledge to Competences" 
kohtumine Põlva Koolis 

Meie koolis toimus projekti viimane ametlik         

kohtumine koolijuhtidele, koordinaatoritele ja      

õpetajatele. Projekt, mis on kestnud peaaegu kaks 

aastat, tõi kokku külalised kuuest eri riigist. Kahe 

aasta jooksul on 4 Põlva Kooli õpilast saanud käia 

Türgi partnerkoolis ja 4 õpilast Itaalias, 5 õpetajat ja 

kooli direktor on lisaks nimetatud koolidele külasta-

nud partnerkoole Portugalis, Rumeenias ja Poolas.  

Projekti käigus on nii õpilased kui ka õpetajad     

tutvustanud üksteisele loodus-

teaduslikke eksperimente, õpilased 

on koostanud ja lahendanud       

matemaatika ja füüsika ülesandeid, 

millest on valmimas  veebipõhine 

ülesannete kogu. Projekti ühe    

väljundina on  kirjutatud järjejutt 

loodushuvilisest poisist Adamist, kes 

mööda ilma seigeldes avastab ja 

vaatleb erinevaid loodusnähtusi. 

Raamat koosneb seitsmest osast, 

Põlva Kooli õpilased kirjutasid    

värske õhu kohta. Järjejutu        

illustreerivad Bulgaaria õpilased ja 

see ilmub nii paberkandjal         

raamatuna kui ka e-raamatuna. Igal 

partnerkoolil tuleb see veel panna 

oma emakeelde ja uuel õppeaastal 

on raamat üle Euroopa õppe-

materjalina kasutatav. Projekt pole keskendunud 

mitte ainult õpilastele, vaid suur roll on ka õpetajate 

koolitamisel ja seda just õpetajalt-õpetajale       

meetodil. Õpetajakoolituse raames on valmimas 

online-materjalide kogu ja trükis erinevatest       

metoodikatest, mida partnerkoolides loodusainete 

tundides kasutatakse ja mida annaks rakendada     

ka teistes koolides.  

Viimasel kohtumisel vaadati üle valminud järjejutu 

osad ja illustratsioonid, toimus arutelu õpetaja-

koolituse materjalide ja ülesannete kogu üle,      

otsustati, mida parandada või mida lisada. Lisaks 

koosolekutele ja aruteludele tutvusid külalised Põlva 

Kooliga. Külalised jäid nähtuga väga rahule         

vaatamata sellele, et Kesk 25 majas toimub hetkel 

remont ja kogu maja polnud võimalik külastada.    

Meie sportimisvõimalused on suurepärased ning     

ruumid korras ja puhtad. Aitäh kõigile, kes sellele 

igapäevaselt kaasa aitavad!  

Külastasime ka Koolimaja tee õppehoonet ja seal oli 

meie külalistel imetlemist küllaga. Vähemalt kahel 

korral tuli vastata küsimusele, et ega see ikka erakool 

pole. Nii raske oli külalistel mõista, et meil on kõigil 

õpilastel võimalik õppida - võib vist öelda lausa     

luksuslikes tingimustes. Üks ehe näide oli külastatud 

inglise keele tund, kus meie õpilased on jaotatud   

väikesteks gruppideks. Rumeenia inglise keele      

õpetaja ütles, et nemad õpetavad koos tervet klassi ja 

klassis on keskmiselt 36 õpilast, Türgis on ühes klassis 

õpilasi veelgi rohkem. Üllatuseks oli tasuta koolitoit ja 

meie väga heal tasemel korraldatud tehnoloogiaõpetus. 

Õpetaja Voldemar Ansi tund 8. klassi poistega oli nagu 

väike šokiteraapia, sest ruumi sisenedes nägime poisse, 

kes keskendunult masinatega töötasid ning üks neist 

lausa sädemeid lennutades suurt mõõka teritas. Meie 

partnerkoolides toimub taoline tehnoloogiaõpetus vaid 

kutsekoolides ja põhikoolis saavad nii poisid kui tüdrukud 

enamasti ühesugused oskused     

lihtsalt majapidamises hakkama 

saamiseks. Masinaid ja tööriistu   

koolides kas pole üldse või neid   

lihtsalt tutvustatakse õpilastele ja 

selliseid töid nagu meie koolis ei 

tehta. 

Kohtumise käigus külastasime ka 

Eesti Rahva Muuseumi ja Tagurpidi 

maja Tartus. Tallinnas tegime     

peatuse lauluväljakul ja ühise      

väikese jalutuskäigu vanalinnas. 

Enamus külalistest jäid veel päevaks

-paariks Tallinnaga tutvuma. 

Projektikohtumine oli töine ja     

vajalik, et kõik algselt planeeritud 

tööd ja tegemised ikka õigeaegselt 

lõpetatud saaks.  

Täname kõiki Põlva Kooli töötajaid, 

kes kohtumisele kaasa aitasid! 

Kaire Hakk ja Rael Anijalg 

Fotod: Inga Tiivoja 
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Metsaistutuspäev 

Raamatukogu kutsel külastas 3. mail Põlva Kooli 

väga tuntud ja menukas lastekirjanik Ilmar Tomusk. 

Lastele on tema sulest ilmunud lausa 29 raamatut. 

Lisaks kirjanikuametile on ta Keeleinspektsiooni    

peadirektor. 

Kohtumisest võtsid osa 2.-4. klassi õpilased.       

Ettevalmistused kirjaniku vastuvõtuks algasid juba 

mitme kuu eest. Õpilased lugesid innukalt Tomuski 

raamatuid ja mõtlesid küsimusi, mida tema käest 

küsida. 

Kohtumisel saime teada palju uut ja huvitavat.    

Kirjanik tutvustas oma loomingut ja kõneles        

mitmete raamatute sünniloost. 

Kirjanikuteed alustas Ilmar Tomusk nagu ta ise    

ütles: „igavate raamatutega, mida ta lastel lugeda ei 

soovita“ ehk siis „Soome keel: õpik keskkoolile“     

ja "Eesti keelepoliitika põhimõtted ja dünaamika 

eurointegratsiooni ning rahvusvaheliste inimõiguste 

kontekstis" (doktoritöö). 

Tomuski esimene lasteraamat oli „Tere, Volli!“. Volli 

viguritest on ilmunud terve sari, tegelasteks on    

kirjaniku oma perekond. Väga populaarne on      

kriminalistide sari, milles seiklevad Kribu ja Krabu. 

Kuna Tomuskit tohutult huvitab kosmos, maakera ja 

elu tekkimine  ning ta on suur matemaatika ja     

füüsika fänn, siis on ta otseloomulikult ka nendel 

teemadel kirjutanud lastele mitu raamatut 

(“Ajaränduri” sari). 

Südamelähedane on talle ka digiteema, millest on 

juttu nii mitmeski raamatus. Kirjanik rõhutas, et 

tuleb raamatuid lugeda, sest digi ja nuti ei tee     

targaks, vaid hoopiski raamatute lugemine arendab 

aju. 

Saalis tekkis suur elevus, kui Tomusk tutvustas oma 

kõige uuemat raamatut “Kõrvalised isikud”, mis   

räägib sellest, et eesti keeles on palju naljakaid          

väljendeid. Näiteks isa tuleb koju ja ütleb: “Talv on 

käes!”. Poiss küsib kummas käes? Portfell on isa vasakus 

käes, järelikult talv on paremas käes. Isa käib inglise 

keele kursusel ja ütleb: “Mul on nüüd inglise keeles    

sügavad teadmised” ja laps küsib: “Kust kohast nad sind 

sügavad?” Mis juhtub siis, kui isa magab hommikul sisse 

ja ema magab välja? Ja mis juhtub siis kui sa hüppad 

sügavasse vette? Kust kohast vesi sind siis sügab?     

Selliseid väljendeid on eesti keeles päris palju. 

Ilmar Tomusk oskas huumoriga rääkida ka tõsistest    

asjadest: ta jutt oli põnev, köitev ning omamoodi kergelt 

hariv ja õpetlik. Lapsed jälgisid suure huviga, saalis    

valitses vaikus, ainult vahel kostis naerupahvakuid. Oli 

tunda, et kirjanikuga veedetud aeg tegi meid kõigi pisut 

targemaks ja rikkamaks. Ja paremaks kindlasti ka 

Kohtumise lõpus oli võimalus osta soodushinnaga       

raamatuid. Kõik kohtumisel osalenud said mälestuseks 

kirjaniku autogrammiga järjehoidja. 

Aitäh Ilmar Tomuskile ja kõigile osalejatele! 

Uute kohtumisteni! 

Põlva Kooli raamatukogu 

Põlva Koolis käis külas Ilmar Tomusk 

Reedel, 17.05 kolmes kohas üle Eesti toimunud 
RMK istutuspäeval pani enam kui 1100 inimest 
kasvama ligi 45 000 noort puud. Võõpstes, kus 
kuuseistikuid pani mulda ligi 300 inimest, osalesid 
ka Põlva kooli 6. klassid. 

Tänavune metsaistutuspäev on pühendatud     
globaalsete kliimamuutuste leevendamisele. 

Metsapäevast osavõtjad istutasid riigimetsa uusi 
puid Harjumaal Jägalas, Raplamaal Juurus,      
Tartumaal Võõpstes. Päeva jooksul sai igaüks 
istutada ligi 50 puud, koguda metsa ja kliima 
kohta teadmisi teadusteatri Kvark etendusel ja 
osaleda metsandusteemalisel arutelul. 

Suurepärane ilm aitas Põlva õpilastel koos Otepää 
gümnaasiumi, Miina Härma gümnaasiumi        
erinevas vanuseastmes õpilaste ja Puhja lasteaia 
lastega anda oma panus parema tuleviku heaks. 

Päeva lõpetuseks jagati pliiatseid, mida pärast 
ärakasutamist saab kasvama panna, pliiatsi peale 
oli kirjutatud, mis taim sealt tuleb. 

Lea Parder 

6.e klassijuhataja 

Foto: Karl Tammiste 
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Põlva Kooli olümpiamängude info (4.-6. juuni) 

Kooli olümpiamängude haridusperiood on lõppemas. 

Tundides on õpilastele antud uusi teadmisi            

Vana-Kreeka ja nüüdisaegsetest olümpiamängudest. 

Kunstikonkursil osales 486 õpilast ja tublimad on kätte 

saanud tänukirjad. Välja on selgitatud „Ausa Mängu“, 

laulu ja maskoti konkursside võitjad ja nende         

autasustamine toimub olümpiamängude avapäeval. 

Meie kooli suur spordipidu kestab Põlva linnas 3     

päeva. 

 

4. juuni 

 9.00 – Oma koolimajades riietumine ja lõunasöök. 

 11.00 - Alustab liikumist rahvaste sõpruse rongkäik 

linna keskväljakult linna staadionile. Kõigil õpilastel 

palun kell 10.30 Keskväljakul olla, et rivistus korda 

seada. Lapsevanemad ja kõik huvilised võivad staa-

dionil olla ja rongkäigu vastu võtta. 

 11.15 - AVATSEREMOONIA JA KULTUURIPROG-

RAMM 

 

 

5. juuni 

 8.00 alustavad algklassid oma koolimaja juurest, 

teised kogunevad staadionile. Igale klassile antakse 

plaan sportlike tegevuste ja paikade kohta. (Naise 

kandmine, rannaralli, võrkpall, odavise, kõievedu, 

discgolf, jalgpallilöögid, kastide ladumine,  keppho-

buse traav, viimase mehe jooks). 

 12.00 - disko Ööklubis ”Kino” (5.-8. kl) 

 12.00 - disko Koolimaja tee spordiväljakul          

(1.-4. kl) 

6. juuni 

Klassid stardivad linna staadionilt ajagraafiku alusel. 

 8.30 - Linna staadionil orienteerumise tutvustamine  

 VALIKORIENTEERUMINE - Põlva linna territooriumil 

(OK Kobras) 

Selgitus: Algklassid saavad rajakaardi ja lähevad 

stardikoridorist KOOS KLASSIGA kontrollpunkte     

otsima. Vanemad õpilased individuaalselt või paaris. 

Tulemused fikseeritakse elektrooniliselt. 

 

 Üllatuskülaline 

 Võistlejate autasustamine 

 13.00 – KONTSERT STAADIONIL (Tanja Mihhailova-

Saar ja Mihkel Mattisen) 

 13.45 – LÕPUTSEREMOONIA 

 

NB! Klassidele loositud riigid: 1. kl - Eesti,          

2. kl – Soome, 3. kl - Kreeka, 4. kl - Austraalia,        

5. kl – Jaapan, 6. kl - Venemaa, 7. kl - Keenia,         

8. kl – USA. 

Koolilõuna ajad/koht on muutunud, teavet selle kohta 

jagab klassijuhataja. 

 

Oodatud on kõik lapsevanemad,                 

koostööpartnerid ja spordihuvilised! 

 

Kooli olümpiamängude  

asepresident: Ulvi Musting (5107720) 

projektijuht: Reet Külaots (55634477) 
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Põlva Kooli kevadkontsert tõi lavale huviringide     
andekad õpilased 

Põlva Kooli huviringide õpilased tähistasid sooja ja 

lopsakat kevadet traditsioonilise kevadkontserdiga, 

mis toimus 21. mail Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuses. 

Lavalt sai näha vahvaid esitusi mudilas- ja lastekoori-

de, andekate solistide, saksa keele lauluringi, näiterin-

gi, võimlemisringi ja rahva- ning šõutantsuringi esitu-

ses. Kevadkontserdil esines kokku üle 200 andeka 

õpilase, kelle juhendajateks on Ulvi Pern, Tiina Villako, 

Eda Heinaste, Mare Urban, Reet Külaots, Karin Simso, 

Diana Pehk ning Jaana Jurtin. 

Tänud kõigile esinejatele, juhendajatele ning abilistele, 

kes muutsid õhtu meeleolukaks! Suur kiitus ka kooli 

kunstiõpetajale Annely Kaasikule, kes sättis kontserdi 

tarbeks kauniks kultuurikeskuse lava.  

Kevadkontserdil pildistasid Daily Tensing, Karl Tammiste 

ja Leo Martin Pala. 



Leht 14  

KIK õppekäigud 

Sellesl õppeaastal käisid õpetaja Karl Tammiste juhtimisel Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt   

toetatud õppekäikudel järgmised klassid: 

5A Keskkonnaameti Alam-Pedja looduskaitseala „Alam-Pedja lammialad“ 17. oktoober 2018 

5B Eesti Maaülikooli limnoloogiajaamas „Akva:rium“ programm „Kalad talvel“ 20. veebruar 2019 

5C Eesti Maaülikooli limnoloogiajaamas „Akva:rium“ programm „Kalad talvel“ 20. veebruar 2019 

5D Keskkonnaameti Alam-Pedja looduskaitseala „Alam-Pedja lammialad“ 31 oktoober 2018 

6A Tallinna Tehnikaülikooli Särghaua õppekeskuse programm „Kivimid ja mineraalid“ 6. november 2018 

6E Tallinna Tehnikaülikooli Särghaua õppekeskuse programm „Kivimid ja mineraalid“ 6. november 2018 

6D Tallinna Tehnikaülikooli Särghaua õppekeskuses programmil „Kivimid ja mineraalid“ 7. märts 2019 

8D MTÜ Looduskool programm „Matkasellid looduses“ 18. aprill 2019 

6.d klass "Kivimid ja mineraalid"  

Aitäh Keskkonnainvesteeringute Keskusele! 


