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17.05.2022 osalesid Põlva Kooli õpilased Põlva maakonna koolinoorte valikorienteerumise meistrivõistlustel     

Hatikul.  

Tüdrukute 1.-5. klass vanuseklassis saavutas I koha Saskia Lätt, II koha saavutas Helena Hakk ja III koha       

Karoliine Oja.  

Poiste arvestuses saavutas 1.-5. klassi vanuserühmas II koha Kerret Matto. 

Tüdrukute 6.-7. klasside vanuseklassis saavutas I koha Maarja Oras ja II koha Johanna Oras. 

Poiste 6.-7. klasside vanuseklassis saavutasid esikolmiku Karel Kets, Karel Markus Kähr ja Anti Tohva. 

 Põlvamaa koolinoorte valikorienteerumise meistrivõistlustel edukalt osalenud õpilasi:  

Direktor kiidab! 

 Põlva linna laste jooksupäeval edukalt osalenud õpilasi: 

1.a klass võttis osa Põlva linna laste jooksupäevast. Tublid olid kõik jooksjad. Tristjan Uiboaid saavutas 1. koha. 

 TV 10 olümpiastarti IV etapi finaalvõistlusel edukalt osalenud õpilasi: 

21.05.2022 toimus Tallinnas Kadrioru staadionil TV 10 olümpiastarti IV etapi finaalvõistlus. 

Põlva Kooli õpilane KERMO KUKLASE saavutas kaks esikohta - kettaheites 49.25 (kõigi aegade teine tulemus) ja 

palliviskes tubli isiklik rekord 79.33. PALJU ÕNNE!!! 

Ka teine Põlva Kooli võistkonna esindaja, Oskar Härmits, saavutas auhinnalise kuuenda koha tulemusega 62.22. 

Kõik osalenud õpilased olid väga tublid ja andsid oma panuse Põlva Kooli võistkonna eest ja võistkonna arvestuses 

tõusime 7. kohale, mis tagab võistlemise finaalis, mis toimub 14.-15. juunil Rakveres.  

Enne seda toimub veel 6.-7. juunil Põlva- ja Võrumaa finaaletapp Põlva linnastaadionil, kus toimuvad vanuseklassi-

de mitmevõistlused. 

Palju õnne! 

Suur tänu õpetajad Toomas Kivend ja Aivar Haan! 

http://www.polvakool.ee
http://www.facebook.com/polvakool
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 18. mail toimusid Mesikäpa Hallis Põlva Kooli traditsioonilised 1.-3. klasside peotantsuvõistlused.  

Kõik võistlejad olid väga vaprad! Aitäh teile! 

Suur tänu tantsuõpetaja Reno Olle võistluste korraldamise eest.  

Täname võistlustel esinenud võistlustantsupaare, kohtunikke, abilisi ja lapsevanemaid! 

Palju õnne võitjatele! 

Peotantsuvõistlused 2022  

1. klassid 

1. Marten Lõhmus ja Lisann Haidak  

2. Markus Raamik ja Heti Liblik  

3. Remi Peedomaa ja Adeele Järvela  

4. Reno Haidak ja Liis-Loreen Luga  

5. Mattias Raamik ja Rahel Külaots  

6. Raido Vaikmäe ja Mirtel Mangelsoo  

2. klassid 

1. Rando Nemvalts ja Diana Jermotšenko  

2. Kenneth Hani ja Ly Sandra Lugamets  

3. Kristen Karuse ja Noora Mälton  

4. Cristo Mölder ja Saskia Berit Salonen  

5. Gustav Kurvits ja Kaisa Ojasoo  

6. Karl Kalju Lüüs ja Mirtel Muuga  

3. klassid 

1. Brandon Trumsi ja Karmela Kahar  

2. Paul Patrik Jõgeva ja Kirke Gross  

3. Karl Trumsi ja Laura Kade  

4. Nikas Liubchenko ja Getrin Ojaste  

5. Daisy Varend ja Bert Luts  

6. Kristjan Mandel ja Matilda Nuuma 

 

Diana Pehk 

huvijuht 
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OLÕS MUL ÜTS… 
Mai keskel toimus Intsikurmus Põlvamaa noorte laulu- ja 

tantsupidu “Olõs mul üts…”. Meie koolist osalesid kõik 

laulukoorid, puhkpilliorkester ja rahvatantsijad.  

Esinejad viibisid Intsikurmus kaks päeva. Esimese päeva 

proovides pandi paika liikumised ja harjutati ühiselt koos 

laulmist ja tantsimist. Proovides said esinejad kaela    

vihma, kuid see ei heidutanud kedagi. Kõiki rõõmustas 

suur toiduvalik, mida vahepalaks pakuti. 

Peopäev algas kava läbi mänguga, kus meiega liitusid 

näitlejad, puhkpilliorkester, solistid ja bänd. Tehti veel 

väikseid muudatusi ja kava oligi valmis peaprooviks.  

Näidend, mida peo ajal tantsude ja laulude vahele       

mängiti, oli võetud raamatust “Kaarnakivi”.  

Kogu Intsikurmu lauluväljak oli memme-taadi talu, 

kus esinejad mängisid lapselapsi, kes olid         

maale külla tulnud. Peo lõpus üllatati esinejaid 

pannkookidega, mida valmistati ka peo ajal. Rõõmu 

oli esinejatel küllaga. Juhendajad said samuti     

endale väikese kingikoti koos lilleega.  

Üle hulga aja said Intsikurmus kokku Põlvamaa 

noored, et koos laulda, pilli mängida ja tantsida. 

 

Heili Meribeth 

7. klassi õpilane 
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4. klassi teadusring Tartu Loodusmajas 
4. klassi teadusringi selle õppeaasta viimane õppekäik viis Tartu    

Loodusmajja. See oli igati põnev ja vahva sündmus. Tartu     

Loodusmajas on alati midagi uudistada ning sealt saab alati  

palju uut ja huvitavat teada. Meie giid Aili rääkis kõigepealt  

maja ajaloost ja siis ka praegustest võimalustest, mida         

huviringides käivad lapsed seal teha saavad. Meie ekskursioon 

läbi maja algas kilpkonna basseini juurest, kus oli võimalik     

kilpkonnadele süüa anda ja ka neid silitada. Talveaias oli     

võimalus tutvuda erinevate troopiliste taimedega, näha kuidas 

kasvab banaan, kohvipuult ube korjata, nuusutada erinevaid 

maitsetaimi. Loomatoas sai pai teha kaelusturteltuvile, mustale 

labori hiirele ja hirmus suurele raagritsikale. Väga põnev ja hariv 

oli kuulda lugusid erinevate asukate kohta. Lubati, et kui meie 

lapsed oma lastelastega loodusmajja tulevad, siis praegu       

väike maismaa kilpkonn ootab neid seal ja on ka suuremaks 

kasvanud.  

Ekskursioonile järgnes õpituba, kus 

kõik said meisterdada endale ühe 

sääse häält tegeva putuka, mille  

kehaks oli pesulõks ja häält tegevaks 

elemendiks kummist rõngas. 

Lõpetasime oma õppekäigu piknikuga 

loodusmaja pargis. See oli kosutav ja 

lõõgastav hetk, keset kaunist loodust 

ilusa kevadilmaga. 

Inga Tiivoja 

teadusringi juhendaja 

Õpiränne Hispaanias 

 

 

 

Viibisin suurepärase nädala Hispaanias Alicante linnas, 

kus toimus koolitus õpetajatele, kes soovisid omandada 

mängulisi võtteid, mida kasutada igapäevases õppetöös. 

Osalejaid oli kokku kümme, kuid see-eest mitmest riigist: 

3 Iirimaalt, 1 Sloveeniast, 2 Itaaliast, 1 Eestist,              

1 Saksamaalt, 2 Portugalist.  

Üks parimaid osi koolituse juures oli võimalus praktiseeri-

da inglise keelt. Õnneks olid kõik osalised mõõduka    

keeleoskusega ning oskasid teistega arvestada. Lisaks 

koolituse sisule saime palju teada Hispaania ajaloost ja 

Alicante linnast. Üheks üllatavaks uudiseks oli ka see,     

et 300 000 elanikuga linn saab kogu oma vee merest. 

See andis lootust, et maailm ei lõpe veel siiski homme 

magevee puudumise tõttu. 

Soovitan kõigil osaleda Euroopa koolitusprojektides.   

Need kohtumised muudavad alati midagi osalejate      

mõttemaailmas ja avardavad silmaringi. 

Õpiränne toimus tänu Euroopa Liidu Erasmus+          

programmi toetusele. 

Maia Punak 

eesti keele ja kirjanduse õpetaja 
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6. mail käisid 4.e, 7.g ja 8.e klass külas Teadus-

keskusel AHHAA. Programmi alustati „Jäätiselabori“ 

töötoas. Uuriti, kuidas valmib mõnusalt külm maius ja 

tehti ka ise jäätist, mis maitses üle ootuste hästi.  

Lisaks saadi teada, kust jäätis pärit on ja kuidas seda 

vanasti   valmistati.  

Kui teadmised jäätisest kokku kogutud ning head 

maiust mekitud, said õpilased iseseisvalt Teadus-

keskuses uudistada. Põnevust pakkus uus ja     

kaasahaarav spordinäitus, mille käigus said      

spordihuvilised välja selgitada, kes on kõige kiirem 

jooksja või kelle pallivise on kõige täpsem.  

 

Õpetaja Eliis Vana 

Õppekäik Teaduskeskusesse AHHAA 

12. mail käisid Lina tn koolihoone esimese ja teise 

klassi inglise keele huviringi õpilased külas LõunaTERA 

koolis. Seal ootas neid õpikoer Loren, kes aitas läbi 

viia ühe põneva inglise keele tunni. Koos korrati üle 

erinevad loomad ja õpiti „L“- tähega sõnu.  

Oli tore vaheldus tavalisele õppetööle!  

 

Õpetaja Eliis Vana 

Õppekäik Tartu LõunaTera õpikoera juurde 
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Kõik teed viivad Rooma 

Meie klass soovis minna lõpureisile ning hakkasime 

otsima võimalusi, kuhu minna. Tuli mitmeid          

pakkumisi, kõige ahvatlevam tundus Rooma. 

Reis sai teoks 30. aprillist – 3. maini. Kogunesime  

bussijaama, kust Lux Ekspressiga sõitsime otse      

lennujaama. Kolm tundi bussireisi, eeltoimingud     

lennujaamas ning peale kolme tundi lendamist olimegi 

Roomas. 

Esimesel päeval külastasime Rooma suurimat         

amfiteatrit Colosseumi ja Vana-Rooma turuplatsi 

Forum Romanumit, kus oli näha palju varemeid.     

Foorum oli avalik koht Rooma linna keskel. Lisaks   

sellele, et foorum oli turuplats, oli ta ka tähtsate    

ühiskondlike kogunemiste (nt poliitilised kogunemised, 

debatid jne) pidamise koht. Nägime Pantheoni, mis   

on ainus täielikult säilinud Vana-Rooma ehitis. Agrippa 

püstitas siia 27.aastal eKr nelinurkse templi           

valitsejasuguvõsa auks. Augustus ei olnud nõus seda 

iseendale pühendama, vaid lasi tagasihoidlikult ainult 

oma kuju portikusse üles seada. Nii sai ehitis nimeks 

Pantheon ehk kõigi jumalate tempel. 

Seejärel läksime Navona väljakule, kus nägime nelja 

jõe purskkaevu ja Rooma kõige kuulsamat, Trevi 

purskkaevu, mis on 26 m kõrge ja 20 m lai. 

Edasine jalutuskäik viis meid Hispaania treppidele, mis 

on üks Rooma silmapaistvamaid vaatamisväärsusi. 

Arhitekt Francesco de Sanctise kavandatud trepp   

paikneb kiriku ees, mille ees omakorda asub       

purskkaev, mida roomlased hüüavad tema pooleldi 

uppunud laeva meentava kuju tõttu hellitavalt          

La Barcaccia ehk vana mädanenud vann, sest kui Tiber 

üle kallaste tõusis, olid tulvaveed uhtunud siia ühe 

paadi. 

Õhtul plaanisime külastada töörahva pühale pühenda-

tud kontserti, kuid korraldaja poolt ettenähtud rahva-

piirang 50 000 inimest oli täitunud ning sisse meid ei 

lastudki. Kuulasime kontserti aia tagant ja einestasi-

me. Sel päeval läbisime ligi 30 000 sammu. Vanad 

ehitised olid võimsad ja suurejoonelised. 

Teisel päeval külastasime Vatikani, kus elavad      

maailma rikkamad inimesed. Vatikani muuseumid on 

väga võimsad ja külluslikult kullaga kaunistatud. 

Maailma suurimate hulka kuuluvas kunstivaramus on 

pandud välja kiriku poolt sajandite jooksul kogutud 

kunstiteosed, sealhulgas esinduslik valik tuntud    

Kreeka-Rooma antiikskulptuure ja maailma          

tähtsaimad renessansiaja meistriteosed. Igavese   

linna Rooma südames asuv Vatikan on kogu Euroopa 

väikseim riik ja katoliku kiriku epitsenter. Paavsti   

elukoht asub nii väikeses ruumis, palees, mida    

ümbritsevad kaunid aiad. Vatikani sees asub lisaks 

Vatikani muuseumidele ka Püha Peetruse basiilika, 

mis paistab silma kupli ja Michelangelo Pieta poolest. 

Peale Vatikani külastust sõitsime laevaga Trevere jõel 

ja peale laevasõitu veetsime õhtu Trastevere         

linnaosas, mis on tuntud paljude söögikohtade poolest 

ning nautisime kohalikku Itaalia toitu. 

Kolmandal päeval tutvusime Itaalia kaubandusega     

ja ostsime meeneid kodustele. Peagi oli käes aeg    

lennujaama suunduda. Meiega samal ajal olid Itaalia 

reisil ka Avinurme õpilased, kellega sõitsime ühise 

bussiga lennujaama ning lendasime koju. 

Küll oli kahju, et see kõik nii ruttu otsa sai. See-eest 

jäävad mälestused põhikooli ainsast reisist igaveseks 

meelde. 

9.d klassi õpilased, klassijuhataja Ulvi Musting 

ja kaasreisijad 

Grupipilt Hispaania treppidel 

Pantheon 

Püha Peetruse basiilika 
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Ka õpetajad õpivad  

34 õpetajat on kolme aasta jooksul saanud võimaluse 

õppida ja täiendada oma teadmisi inglise keeles. 

Koolituse läbiviijad olid meie oma kooli õpetajad        

Ülle Sarapik ja Kaire Hakk. 

Erasmus+ programmist alguse saanud koolituse said 

huvilised soovi korral lõpetada reisiga Inglismaale, mis 

oli hea võimalus oma teadmised praktikas proovile    

panna.  

 

THANK YOU ÜLLE AND KAIRE!!! 

Kolm aastat inglise keele õpinguid said väärika lõpu 

Meie oma mets 

Ajal, mil Eestimaal suurendatakse kuusikute          

raiemahtu, käis meie loodusklass hoopis kuuski juurde 

istutamas. Istutasime kahe aasta vanuseid taimekesi 

Järvselja Õppe- ja Katsemetskonna maadele. Oleme 

tänulikud metsaülem Tanel Piirile, kes meile Järvselja 

kandi metsasid tutvustas ning puude istutamist     

õpetas. Paar tundi füüsilist tööd värskes õhus oli     

kosutav nii kehale kui hingele. Hea on tunda, et oleme 

üheskoos looduse heaks midagi olulist teinud. 

8.b õpilased ja klassijuhataja Urve Lehestik 

Fotod: Urve Lehestik 

Metsaistutamise meeleolu  

Kuusekesed enne mulda panekut  

2-aastane kuuselaps  
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Põlva Kooli Playback show  

10. mail toimus Põlva Koolis Playback show. 

Algselt pidi üritus toimuma 6. mail, kuid osalejate  

vähesuse tõttu, otsustas õpilasesindus ürituse edasi 

lükata. Otsus oli seda väärt, sest Playbackil sai näha    

8 imelist ja vaprat artisti. Kõik etteasted olid väga 

omanäolised ja toredad! 

1. koha saavutas Aqua - Barbie Girl (Sander Oinus ja 

Martti Pavlov) 

2. koha Beetlejuice - Say my name (Birgit Kosemäe ja 

Isi Lindre) 

3. Piper Rockelle - Butterflies (Marta Sarapuu) 

Publiku lemmik - Arnold Oksmaa - Kullast süda (Reno 

Rošik) 

Esikoha omanikud said auhinnaks Escape Room Tartu 

põgenemistoa kinkekaardi! 

Üritust sponsoreerisid Põlva Spordikool, Siivi Sai,   

Jäägri Pubi ning Põlva Kool. Aitäh teile! 

Ootame kõiki ka järgmisel aastal osalema ja kaasa 

lööma! 

 

Põlva Kooli õpilasesindus 

9. klassid Jääaja keskuses 

Sellel õppeaastal käisid 9. klassid õppe-

käigul Jääaja Keskuses Tartumaal.  

9. klassid osalesid programmides 

„Eestimaa looduse lugu - jääajajärgne 

elustiku areng“, kus räägiti eluslooduse 

arengust ning mitmekesisusest           

jääajajärgsel Eestimaal ning „Jääaeg - 

Maa arengu lahutamatu osa“, kus      

osalejatele tutvustati kliimamuutuste 

põhjuseid ning maa ajaloos toimunud 

kliimamuutuseid. 

Õpitu kinnistamiseks täideti rühmades 

töölehti. Peale töölehtede täitmist sai  

vabalt ringi kõndida ning uurida endale 

huvi pakkuvaid ekspositsioone. 

9. klassid tänavad õppeprogrammide eest 

Keskkonna-investeeringute Keskust. 

Katrin Savi 

geograafiaõpetaja 
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Keraamika Põlva Koolis  

Meil on kunstiklassis suur ja uhke keraamika- ja 

klaasisulatusahi juba Kesk 25 B-maja renoveerimi-

sest saati, kuid alles sel õppeaastal võtsime koos 

õpilastega julguse kokku ja asusime katsetama   

erinevaid keraamikatehnikaid. 

Selleks pidin ka ise ennast harima ning tuli välja, et 

tegelikult midagi peljata polegi. Saviga katsetada 

said peaaegu kõik klassid. Savi murdumine mõjub 

rahustavalt ja tekitab põnevust. 

Valik sel aastal valminud õpilastöödest on siin! 

Yyhely Hälvin 

kunstiõpetaja  
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6. lennu viimane koolikell 

26. mail kõlas meie kooli 6.lennule kauaoodatud Põlva 

Kooli viimane koolikell. 

Nagu kombeks, siis seda päeva tähistati ka seekord 

natukene teistmoodi – rõõmsamalt. 9. klassid said taas 

tagasi vaadata ajale, kui nemad esimest korda kooli 

läksid. Kellel oli seljas valge pluus, must seelik ja peas 

patsid või kellel lühikesed püksid ja traksid. 

Esimene tund oli klassijuhataja tund, kus oma head 

soovid andis õpilastele teele kaasa klassijuhataja.     

Seejärel said õpilased võimaluse tänada kõiki õpetajaid, 

viies neile lilli või šokolaadi. Kui poleks õpetajaid, poleks 

ka neid 9 aasta jooksul omandatud teadmisi. 

Edasi suunduti ühise rongkäiguna Koolimaja tee 1   

majja, kus toimus pidulik aktus. Aktusel esinesid 1.b 

klassi õpilased, kes lugesid toreda luuletuse ning      

kinkisid igale tutipäevalisele ise meisterdatud järjehoid-

ja, et ka tulevikus oleks hea õppimisel järge hoida. 

Tutipäevalised said oma teadmised proovile panna män-

gides koos 1. klassiga kahooti, mille oli ette valmista-

nud neile 8. klass. Ühiselt koos mängiti ringmänge. 

Head soovid tulevastele eksaminandidele andsid kaasa 

direktor Igmar Matto, õppealajuhataja Aigi Sikkal, 8. 

klassi esindaja Seleri Haidak ning meie armas 1.b klass 

koos klassijuhataja Ester Kalder-iga. 

Peale aktust suunduti Põlva linna staadionile. Kuna Põl-

va Kooli 9. klasside õpilased pole suhkrust, jahust ega 

maasikavahust, toimusid olenemata vihmast tegevused 

väljas. Koos mängiti seebijalgpalli ning oma osavuse sai 

proovile panna teatevõistluses. 

Kogu päeva aitasid korraldada 8. klassi korraldustiim. 

Tuult tiibadesse, armsad 9. klassid! 

Hanna-Grete Rüütli 

huvijuht  


