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29. mail HELISES KOGU
MAJAS
VKG
VIIMANE
KOOLIKELL!

jää
tõenäoliselt
tema
ainsaks
lennukaks
ettevõtmiseks,
sest
headest ideedest ning leidlikest
lahendustest Inge peas puudust ei
ole. Klassikaaslaste hinnangul on Inge
südamlik, hooliv, naerusuine ning
humoorikas tüdruk, kes suudab halva
tuju eemale peletada ja kelle
edusammude üle saavad teisedki
rõõmu tunda. Inge jõuab elus veel
kaugele, sest ta on väga-väga tark –
nii nad arvavad. Küllap jõuabki, sest
lahtine
mõistus,
teadmistejanu,
kohusetunne ning mitmekülgsus on
korralikuks stardipaketiks.

SUURT SÜDAMEPILTI SAAB
TELLIDA AADRESSIL
http://www.fotorobot.ee/

SANDRA EICHE 12.d – hõbemedal
Sandra toimetab tasa ja targu,
vaoshoitult ning tagasihoidlikult. See
tasa-ja-targu-stiil on aga pisut petlik,
sest tegelikult on Sandra palju
loomingulisem ja ettearvamatum, kui
esmapilgul võiks kahtlustada. Palju
lugenud
tütarlapsena
on
tema
sõnavara Eesti noorte keskmisest
omajagu
rikkalikum.
Sandra
kujutlusvõimest saab aimu, kui lugeda
tema kirjatöid – olgu nendeks
kohustuslikud
koolikirjandid
või
ilukirjanduslikud katsetused – või
vaadata tema kunstikoolitöid. Ühtviisi
meisterlikult mõistab ta ringi käia nii
sõnade
kui
ka
värvidega.
Klassikaaslased ütlevad, et ta on
intelligentne
ja
korrektne
igas
olukorras, kuid lisavad samas, et
temaga koos olles saab alati midagi
uut teada, ning ei jäta märkimata
Sandra head naljasoont, mille põhjal
võime vabalt järeldada, et tegemist on
huvitava sisemaailmaga omapärase
tüdrukuga,
mitte
lapsest
saati
enamasti viitele õppinud oivikuga.
Ehkki ka see vastab tõele, sest teisi
hindeid ei sattunud tema töödele,
tunnistustest rääkimata, 12 kooliaasta
jooksul just kuigi tihti.

(salasõna koolipilt)!
Samal aadressil saab 12. juunini k.a
tellida ka 9. kl ja 12. kl
lõpukellapäeva pilte
(9 klassi
parool on 9tutipäev ja 12. klassi
parool on 12tutipäev).

VKG LÕPUAKTUSED
9. kl lõpuaktus on 20. juunil
kell 12 ja
12. kl lõpuaktus kell 15
Kandle aias (vihma korral
kultuurimajas).

VKG MEDALISTID
INGE VARIK 12.d – kuldmedal
Inge on ülitöökas ja kõrgele sihtiv
tüdruk, kellele on igakülgse abi eest
tagantjärele tänulikud ilmselt kõik
klassikaaslased,
keda
ta
on
turgutanud peamiselt matemaatikas,
jätmata teadmisi, mida ta on kolm
aastat usinasti kogunud, vaid enda
teada. Tal jätkub hingeheadust ja
südamesoojust kõikidele, kellega ta
suhtleb, kaasa arvatud õpetajatele.
Tema seesmise vaekausi ühel poolel
on süsteemne realist, teisel aga ehe
ja
muhe
romantik.
Õpilasfirma
möödunudaastane
uudistoode
–
hämaruses helklevad peoprillid – ei

SANDER
LEBREHT
12.d
–
hõbemedal
Sandri
sünnikaarti
peaks
põhjalikumalt
süvenema,
sest
ilmselgelt on temas vähemalt 10
inimese energia ning astendatud
annus teotahet. Õppimine korras,
käitumine laitmatu, teeb, mida lubab –
ja seda õigeks ajaks!–, alati heas
tujus ning valmis midagi ette võtma,

korraldama, esinema, kõnet pidama –
selline
õpilane
on
tänapäeva
koolimaastikul vaat et haruldus.
Sander on olnud nagu kogu klassi
mootor, kes tõmbas käima ka teised
ja sai hoo sisse muidu hukule
määratud ettevõtmistele. Küllap oli
viimase kooliaasta silmapaistvaimaks
sündmuseks
võistumäng
„Me
armastame Eestit – Lauluisa-kooli eri“,
milles olid vastamisi õpilased ja
õpetajad ning mida Sander juhtis
virtuoosse
saatejuhi
mängleva
kergusega, pakkudes vaheldusrikast
meelelahutust nii võistlejatele kui ka
saalitäiele
publikule.
Nii
et
ÕHINAPÕHINE noor mees – selle
sõna kõige paremas tähenduses.
Merle Sulg, 12.d klassijuhataja

ÜLEVAADE VKG VIIMASEST
ÕPPEAASTAST (2014/2015)
Käesoleval
õppeaastal
toimus hulk esile tõstmist
väärivaid ettevõtmisi.
Saaremaa Miniteaduspäevad on
üleriigiline õpilaste teaduskonverents,
mis pakub laias vanusevahemikus
noorteadlastele
võimalust
oma
senitehtut teistega jagada, tagasisidet
saada, kogemusi vahetada ning uusi
teadmisi
omandada.
Miniteaduspäevadel osalevad suurte
kogemustega teadustöötajad, kes
soovivad oma teadmisi noortele edasi
anda, samuti noored uurijad Eestimaa
erinevatest koolidest.
Üllatavalt head tulemused 6. klassi
eesti keele üleriigilises tasemetöös.
Märtsikuus eksponeerisime seoses
keelenädalaga
Eesti
Rahva
Muuseumi toredat näitust "Soomeugri ja samojeedi rahvad". See
pakkus
mitmekesiseid
võimalusi
aktiiv-, uurivaks ja avastusõppeks
erinevas eas õpilastele.
Näitus koosnes arvukatest, eri
aegadel tehtud mustvalgetest ja
värvilistest fotodest ning lühikestest
ülevaatlikest tekstidest iga uurali
rahva kohta eraldi. Eesmärgiks oli
tutvustada
selle
rahvaste
pere
individuaalseid liikmeid ning anda

aimu
nende
omanäolisusest.
Tegemist
on
osaga
maailma
kultuurilisest mitmekesisusest, mille
vastu Eesti Rahva Muuseum on
tundnud huvi alates loomisest ning
mis on meile emotsionaalselt kõige
lähemal. Lisaks näitusele korraldas
ERM ka teabepäeva.
ERMI-i giid-metoodik Virve Tuubel
esines teemal „Talurahvakultuur 19.–
20.
sajandi
vahetusel“.
Lisaks
toimusid ka rühmatööd. Samojeedide
eluolust andis ülevaate Svetlana
Karm.
Märkimisväärt sündmuseks peame
kindlasti
7.
klasside
poiste
korraldatavat diskot 21. mail. Kuigi
ettevõtmisele hinnangut anda veel ei
saa, on kõrgeimat hinnet väärt poiste
idee korraldada midagi põnevat
noorematele kaasõpilastele.
PISA testis osales 42 meie kooli
õpilast.
Keskkonnainvesteeringute Keskus
korraldas
keskkonnahariduslikke
programme, mille kaudu oli õpilastel
võimalus tundma õppida ökoloogilist
tasakaalu
ning
kujundada
keskkonnasäästlikke
tarbimisharjumusi, lisaks on võimalus
saada tuttavaks oma kodukandiga.
Meie kooli põhikooli õpilased osalesid
järgmistes programmides:
1) Piusa jõe ürgorg, Keskkonnaamet –
5.b;
2) Õueõppemängud talumaastikul,
Pokumaa SA – 1.c;
3) Rabaprogramm Luhasoos,
Keskkonnaamet –
1.c;
4) Käbimatemaatika, RMK Pähni
looduskeskus – 2.b;
5) Piusa jõe ürgorg, Keskkonnaamet –
7.b;
6) Metsavendade radadel, MTÜ
Looduskool – 6.b;
7) Piusa jõe ürgorg, Keskkonnaamet –
1.a;
8) Otepää kõrgustik, Keskkonnaamet
– 8.c;
9) Liblikad, RMK Pähni looduskeskus
– 2.b;
10) Põnevad linnud, Ideefoto – 3.b;
11) Liblikad, Pähni RMK – 3.b;
12) Taevaskojad – looduse
pühakojad, RMK Kiidjärve
looduskeskus – 9.a;
13) Pinnamood Vällamäel,
Keskkonnaamet – 7.a;
14) Piusa jõe ürgorg, Keskkonnaamet
– 1.b;
15) Põnevad linnud, Ideefoto – 1.b;
16) Käbimatemaatika, RMK Pähni
looduskeskus – 2.c;
17) Käbimatemaatika, RMK Pähni
looduskeskus – 2.c;
18) Rabaprogramm Meenikunnos,
Keskkonnaamet – 1.a;

19) Koiva-Mustjõe luhaelupaigad,
Keskkonnaamet – 9.b;
20) Jäätmeprogramm,
Keskkonnaamet – 7.c;
21) Jäätmeprogramm,
Keskkonnaamet – 4.c;
22) Metsavendade radadel, MTÜ
Looduskool – 4.c;
23) Kuidas looduses hakkama saada,
MTÜ Eesti Ellujäämisselts – 4.a;
24) Kuidas looduses hakkama saada,
MTÜ Eesti Ellujäämisselts – 4.b;
25) Piusa jõe ürgorg, Keskkonnaamet
– 8.b;
26) Pinnavormide tekkelugu,
Maavillane MTÜ – 5.b;
27) Pinnavormide tekkelugu,
Maavillane MTÜ – 8.a;
28) Kuidas looduses hakkama saada,
MTÜ Eesti Ellujäämisselts – 3.a;
29) Jäätmeprogramm,
Keskkonnaamet – 3.a;
30) Otepää kõrgustik, Keskkonnaamet
– 5.c;
31) Rabaprogramm Luhasoos,
Keskkonnaamet – 2.c.
Ohutusõppe
projektid
toimusid
koostöös Maanteeameti, eesti Punase
Risti, Politsei- ja Piirivalve ning
Päästekeskusega:
1) 6. klassid – KEAT;
2) 9. klassid – Georgi ja Kaspari lugu;
3) 10. klassid – Iga 1 turvaliselt;
4) 12. klassi; 11. klassid – Selge pilt.
Tartu Ülikooli rändava bioklassi
projekt andis õpilastele võimaluse
siduda gümnaasiumi bioloogiakursuse
rakendusbioloogia
osas
õpitavad
teemad praktikaga, antud teadmisi
süvendada ning proovida end töös
tänapäevase labori aparatuuriga.
Projektis
osalesid
loodusainete
õppesuuna õpilased.
Koostöös
Eesti
Maaülikooliga
osalesid
õpilased
„Teaduslahingus“,
koolinoorte
võistluses,
mis
toob
õpilased
põnevasse loodus- ja täppisteaduste
maailma. Igapäevaelus ette tulevatele
probleemidele
ja
teaduslikele
küsimustele pannakse käed külge
ning leitakse läbi katsetamise ja
meeskonnatöö
lahendus.
Maakonnavoorus osales meie koolist
kolm võistkonda.
Eha Tammo ja Ene Liivamägi
õppealajuhatajad

HUVIJUHTIDE AASTARING
3. oktoobril tähistasime koolis nagu
alati õpetajate päeva sellega, et
abituriendid olid õpetajad. Pärast
koolipäeva oli õpetajatele Valgamaal
Greete
motellis
Inno
Mosovi

etiketikoolitus, mis oli ühtlasi hariv ja
ka lõbus. Koolituspäeva lõpetas väike
kontsert, mille võtsid õpetajad väga
soojalt vastu.
7. novembril oli isadepäeva puhul
traditsiooniliselt mehed koolitunnis
ning 12. novembril korraldasime 5.–7.
klassi poistele aulas poistepäeva,
millest
võttis
osa
küll
ainult
paarkümmend poissi, kuid kõik jäid
õhtuga
väga
rahule.
Esinesid
breigitantsijad, judokad tegid väikese
treeningesitluse, filmi näitas tore
sõjaväelane
Ott
Mägi
ja
bänditegemisest rääkis Garret Kuut.
Novemris käivitus projekt „Nord +
Junior“
Balvi
Gümnaasiumiga.
Alguses külastasid koole vastastikku
õpetajad, seejärel ka õpilased –
rahvatantsijad ning lauljad.
27. novembril võisid algklassiõpilased
lustida mardi-kadrikarnevalil, mida
aitasid
korraldada
põhikooliosa
õpilasesinduse liikmed.
10. detsembril osalesid õpilased kooli
võimlemisfestivalil, tormilise aplausi
pälvis ka õpetajate võimlemiskava.
Ühel talvisel teisipäeval külastasid
päkapikud kõiki häid lapsi ja pannud
neile jopetaskusse kommi.
15.–18.detsembril olid kooliastmete
kaupa õpilaste jõulupeod. 1.–9.
klassi peod olid kooli aulas, kuid
gümnaasiumiastme pidu Kreutzwaldi
muuseumi aias, kus jõuluvana juhtis
huvitavaid mänge ja võistlusi, sai juua
glögi ja süüa piparkooke.
10. veebruaril tähistati kooliaias taas
vastlapäeva
klassidevaheliste
lõbusate võistluste, kuuma tee ning
kuhja vastlakuklitega.
Sõbranädala vältel oli huvitavaid
tegevusi, mille eestvedajateks olid
õpilasesinduse liikmed. Sai pildistada
koos sõbraga, töötas sõbrapäeva
postkast,
oli
võimalik
osta
šokolaadisüdameid ja saata need
koos kirjakesega oma sõbrale, ühel
päeval
oli
koolimajja
peidetud
südametejaht, fuajees said kõik
„kallistamise kaardikese“. Huvitav oli
üleskutse riietuda igal päeval erinevat
värvi riietesse. Tore, et selle ülekutse
järgijaid oli ka õpetajate hulgas.
19.–20. veebruaril toimusid aulas 3.–
4.
klassile
Eesti
Vabariigi
sünnipäevaga
seotud
teemapäevad,
mida
korraldasid
praktilise uurimistööna 11. klassi
õpilased
Kadi
Koemets,
Anett
Välimets ja Kelly Sule. Eriti kaunid olid
aula dekoratsioonid, mis jäid üles ka
vabariigi aastapäeva aktusteks.
23. veebruaril toimusid aulas
pidulikud aktused ning pärast
tunde suurüritus „Me armastame
Eestit
–
Lauluisa-kooli
eri“.
Õpetajate ja õpilaste vahelise mängu,

mis pälvis hulganisti publikumenu,
valmistasid
ette
õpilasesinduse
liikmed.
Veerandi
viimasel
päeval
olid
õpilasesinduse
liikmed
emakeelepäeva puhul koostanud
põhikoolile ja algklassidele huvitava
viktoriini ja võrokeelse töölehe. Eriti
innukalt täitsid töölehte algklassid.
Naljapäeval, 1. aprillil oli nii mõneski
klassis, uus õpetaja, rääkimata juba
direktoritest. Seintel oli lugemiseks
üles pandud huvitavaid lauseid
õpilaste töödest. Kahju, et tehnilise
viperuse pärast jäiteoks tegemata
plaan rääkida kooliraadios anekdoote.
6. aprillil pakkusid munapühajänkud
klassides kommi.
Aprilli
alguses
jagasime
välja
kunstiõpetaja
joonistatud
suured
jalajälgede maketid, mille iga klass
sai oma äranägemise järgi täita ja
oma koduklassi uksele paigutada, et
kõik saaks lugeda, millise jälje see
klass meie koolis on jätnud.
Loodetavasti pakkus see ettevõtmine
ka õpilastele mõnusat koostööd.

abituriendid ise õpetasid huvilistele
peotantse. Seega võib balli lugeda
igati kordaläinuks.
13.–16. aprillil tähistasime koolis
südamenädalat. 12. klassi õpilased
võimlesid soovijatega nii koolitrepil kui
ka aulas, 2. korruse fuajees jagati
köögivilju ja seintele oli paigutatud
tervislike tegevuste ning toitude tabel,
mis meeldis eriti algklassidele.
23. aprillil helises gümnaasiumiõpilastele viimane koolikell –
eelviimane
Võru
Kreutzwaldi
Gümnaasiumi koolikell, mis tekitas
enamikus
saalisviibinutest
erilisi
mõtteid ja tundeid nagu 9. kl
lõpukellapäeval, 27. mail.
27. mail oli tüdrukute õhtu, 29. mail
aga kooliketipäev ja ühispildistamine.
Muidugi
mõista
ootavad
ees
lõpuaktused ja -peod.
Minu jaoks oli see tõeline enda
proovilepaneku aasta, kuid tänu heale
koostööle
kolleegidega
ja
eriti
tegusale
õpilasesindusele
sujus
plaanitu hästi. Palju toredaid mõtteid
jäi ainult paberile, kuid ehk jõuab kätte
ka nende aeg.
Anne Tolk, huvijuht

VARJUSURMAST
KOOLIDISKO

ÄRGANUD

22. mail toimus kooli aulas disko, mille
korraldasid Emil Aništšenko 7.a, ja
David Aništšenko 4.b, Dein Jõeloo ja
Rando Laul 7.c ja Dmitri Matetski 4.c.
Suur tänu poistele, kes korraldasid
sisuka ja vahva ürituse! Suur tänu
osalejatele! Õpetajad nautisid ja
tundsid õpilaste üle uhkust!

Vaata kõiki jalajälgi aadressil
http://www.vkg.werro.ee/gallery/ind
ex.php/2015/jalaj-ljed!
10. aprillil pidutsesid maakonna
gümnaasiumiõpilased meie koolis
kevadballil. Õpilasesindus oli selle
ettevalmistamisel ära teinud väga
suure töö: meie argine aula oli
valkjaskuldsetes
dekoratsioonides,
õnneloosis oli hulk põnevaid kingitusi,

SILMAST SILMA MADUDE ja
SISALIKEGA
22. mail olid koolis maod ja sisalikud.
Piltidel on koos madudega 4.c klassi
kartmatud poisid.

KLASSIJUHATAJATELE,
ÕPILASTELE ja
LAPSEVANEMATELE
Kehalise kasvatuse riietusruumide
juurde on kogunenud suur hulk MAHA
unustatud riideid ja jalatseid.

Kui kellelgi on miski kadunud, võib ta
selle suure tõenäosusega meie
juurest
üles
leida!
Asjad
on
duširuumide koridoris riiulil.
Kehalise kasvatuse õpetajad

VKG õpilased võtsid ohtrasti osa olümpiaadidest, konkurssidest, võistlustest.
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III
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Ühiskonnaõpetus
III
NUPUTA
I–II
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I
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I
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I
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III
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III
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III
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II
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II
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I
Saksa keel – G
I
NUPUTA
I–II
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I
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II
Inglise keele kõnevõistlus
I
Matemaatika
parim
Matemaatika
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Inglise keele kõnevõistlus
II–III
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III
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III
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III
Inglise keele ristsõnad
II
Keemia
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Inglise keele viktoriin
II
Inglise keel
III
Inglise keel
II
Geograafia
III
Matemaatika 456
II
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I
Inglise keele viktoriin
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KL
5.
5.
7.
6.
12.
12.
12.
9.
9.
7.
8.
7.
7.
11.
5.
9.
6.
11.
11.
8.
G
7.
G
12.
G
7.
G
11.
11.
12.
10.
11.
9.
9.
9.
7.
10.
6.
12
12
12
4.
12.
6.

ÕPILANE
Emma Joonas
Greta Liin
Hando Allmann
Hendrik Ojastu
Inge
Varik
Inge Varik
Inge Varik
Jan Erik Konksi
Jan Erik Konksi
Kaidi Raup
Kaisa Vink
Karl Jörgen Lööper
Karl Jörgen Lööper
Karl-Richard
Sänna
Katrinka Josephine Savimägi
Kethlin Kaseorg
Krislin Kottisse
Kristin Avans
Kristin Avans
Kristjan Piller
Kätlin Rest
Laura Eimre
Laura Ernits
Lilian Maasik
Maarja Sissas
Margus Vilo
Markus Mõistus
Markus Mõistus
Markus Mõistus
Martin Paakspuu
Martin Paap
Mered-Migel Kalinin
Mirjam Leesalu
Mirjam Leesalu
Märt Morel
Rahel Ariel Kaur
Raimond Vink
Rainer Naarits
Ralf Sannikov
Reino Zuppur
Reino Zuppur
Roosmarii Räim
Sandra Eiche
Teele Ann Toomik

sinisega parimad lõpetajad põhikoolis ja gümnaasiumis

ÕPETAJA
Kristel Kons
Kristel Kons
Eduard Tamm
Tiia Raag
Katre Rünk
Marika Karden-Raud
Eve Unt
Kaire Jakobson
Kaja Kenk
Leili Sõmer
Marju Purge
Leili Sõmer
Leili Sõmer
Kaja Kenk
Kristel Kons
Kaja Kenk
Piret Hordo
Tiina Asi
Aivar Halapuu
Anne Tolk
Ere Tumm
Anne Tolk
Merit Süving
Kersti Kaljuvee
Leili Sõmer
Ruth Talmet
Vesta Pille
Ruth Talmet
Galina Nosova
Galina Nosova
Ruth Talmet
Kadri Paulus
Vesta Pille
Tarmo Vana
Marju Purge
Tiina Asi
Tiia Raag
Maive Salakka
Maive Salakka
Ene Liivamägi
Maiu Vislapuu
Merle Sulg
Tiia Raag

KOSUTAVAT ja
SÜNDMUSTEROHKET
SUVEPUHKUST!
TAASKOHTUMISENI
1. SEPTEMBRIL!

