
Direktor avaldab kiitust  
õpetaja Helle Ruusmaale, kes osales 
vabariiklikul ajaloolaste metoodiliste 
materjalide võistlusel. Tema  koostatud 
gümnaasiumiastme õppematerjale 
hinnati III koha vääriliseks. 

*** 
  Juba 7. korda toimub Võru 
kultuurimajas Kannel Võrumaa 
Noortemess.  
Sel aastal 28. jaanuaril kell 10.00 – 
16.30.  
  Nagu eelnevatelgi aastatel, on ürituse 
põhieesmärgiks tutvustada Võrumaa 
noortele õppimis- ja vabaaja 
veetmisevõimalusi. End tutvustavad 
keskkoolid, gümnaasiumid, ülikoolid, 
kutsehariduskeskused ning 
noorteklubid, noortekeskused ning 
teised organisatsioonid. 
 Messilaval käib  pidev tegevus – 
esinevad võimlemis- ja tantsurühmad 
üle kogu Võrumaa, toimuvad 
võistlused, loositakse välja auhindu. 
Igaüks peaks endale üht- teist huvitavat 
leidma.  
Üritus on tasuta. 
  Kell 18.00 algab juba traditsiooniks 
muutuv noortebändide konkurss, kus 
sel aastal võistlevad Troya, Telliskivi, 
Ekvivalent, Sisters by Mistake ja 
Analysis. Bände hindab 
seitsmeliikmeline zürii. 
Esineb ka Apex 11 ning diskoripuldis 
on DJ Roomet Allas. 
Õhtut juhivad Hella Jansons ja Tõnu 
Tubli.  
Esimesed 50 piletit hinnaga 15 krooni, 
hiljem 20 krooni. 
 
Üritust korraldavad Võrumaa 
Õpilasomavalitsuste Liit ja Võru 
Noortekeskus. 

Maria Laanelepp, 
peakorraldaja 

 
*** 

Kolmapäeval, 16. veebruaril kell 18 
esietendub peeglisaalis Võru 
Kreutzwaldi Gümnaasiumi Näite-
trupi antidraama “Kanakõrv.” 
Lavastus ja tekst: Mart Usin 
Mängivad: Helena Kesonen ja Maria 
Laine 
 
(Lavastusest pikemalt Infolehe 
järgmises numbris) 

Kunsti- ja käsitööhuvilistele 
 

Portselanimaalimise ring jätkab  tööd 
esmaspäeviti algusega kell 14.30. Ringis on 
võimalik maalida taldrikuid, tasse, seina-
taldrikuid jms. Ringitasu on 40 krooni kuus 
ja selle eest saab värvid, töövahendid ja on 
võimalik töö põletusahjus viimistleda. 
Tule proovi ja saad omapärased nõud endale 
või sõbrale kinkimiseks! 
 
Käsitööring jätkab tööd neljapäeviti, alates 
kella 14.00 Töö ja tehnikad on vabad ja 
olenevad Sinu soovidest. Võid kududa, 
heegeldada, õmmelda, tikkida, siidi maalida 
ja muugagi kätt proovida.  
Ise tehtud -  hästi tehtud. Ja see on kõik 
tasuta! 
Ragna Meeliste, õpetaja 

 
*** 

Abiturientidele 
Ballipilte saab tellida huvijuhtide juures. 
Palume kiirustada, sest teiste koolide 
abituriendid ootavad. Kes tellisid video või 
DVD, palume maksta 125.- huvijuhtide kätte.  
Tea Kõrs, huvijuht 

 
*** 

Laupäeval, 22. jaanuaril on kell 9.30 Võru 
Spordikoolis maakonna koolide 
võimlemisfestival. Meie koolist osaleb 7 
rühma. Üritus on tasuta. 
Tea Kõrs, huvijuht 

 
*** 

Laupäeval, 29. jaanuaril kell 13 on 
kultuurimajas Kannel Koolitants 2005 
maakondlik tantsupäev. Erinevates 
tantsukategooriates (lastetants, estraaditants, 
show-tants, breiktants) osaleb 12 gruppi 28 
kavaga. Parimad pääsevad edasi 
piirkondlikule ülevaatusele Tartus. Tulge 
omadele pöialt hoidma ja publiku lemmikut 
valima! Pilet 15.- 
Tea Kõrs, huvijuht 

 
*** 

Neljapäeval, 20. jaanuaril kell 13 toimub 
Võru Kultuurimajas Kannel noorteüritus 
Pidu sinus eneses ilma sõltuvusaineteta. 
Omavahel võistlevad uimastialastes 
teadmistes 10 Võrumaa (nende hulgas ka 
Kreutzwaldi gümnaasiumi esindus) kooli, 
esinevad külalised. Kaasa  elama on oodatud 
kõik noored. 
Pärast tunde ole kohal!!! 

Teisipäeval, 1. märtsil  kell 18 toimub 
põhikooli ning gümnaasiumi playback’i 
koolivoor. 

*** 
Kolmapäeval, 2. märtsil kell 17 
toimub algklasside playback, õhtu 
kulminatsiooniks on disko. 

*** 
SÕBRAPIDU 
Õpilasomavalitsus kuulutab välja 
lühivideote konkursi teemal “Kes ees, 
see mees.” Konkurss on mõeldud 9.-12. 
klassi õpilastele. Töid  odatakse 14. 
veebruarini huvijuhtide ruumi või ÕOV 
liikmete kätte. Lühivideo pikkus ei tohi 
ületada kümmet minutit. Parimaid 
videoid näidatakse Sõbrapeol, 15. 
veebruaril kell 18. Pärast lühifilme 
esineb ansambel Analysis. Pilet 10.- 

*** 
Unistuste sõber 
Unistuste sõber ei pea olema täiuslik. Ta on 
igaühel erinev. Sõber võib kujutlustes olla 
ükskõik milline. Tee unistuste sõbrani võtab 
aega, sest ega igat inimest, koera, kassi või 
võõrast saa sõbraks võtta. Tavaliselt valivad 
inimesed endale sõbraks sarnase isiku. 
Muidugi on ka erandeid. 
    Unistuste sõber võiks olla lõbus, naljakas, 
heasüdamlik, lahke, sõbralik, hooliv, põnev 
ja aus. Iga inimene on ikkagi oma mõtetega, 
teistest erinev ja erineva iseloomuga. Sõpra 
ei saa ju populaarsuse ja välimuse järgi 
valida. 
    Sõbrale võiks rääkida ka muresid ja 
saladusi, sest hea sõber ikka soovitab, 
lohutab ja aitab. Muidugi peaks ta neid 
saladusi ka hoidma, mis sõber see siis ikka 
on, kes saladused välja räägib. Iga inimene 
vajab ju sõpra, keda saab usaldada. Selleks 
sobib ka keegi teine. Unistuste sõber ei peagi 
olema inimene. Ta võib olla isegi inimese 
truu ja hea sõber. Teate küll, kellest ma 
räägin? Eks ikka lemmikloomast. Ikka on ju 
räägitud, et koer on inimese parim sõber, 
ning nii mõnigi inimene on just kiindunud 
oma lemmiklooma. Lemmiklooma me 
nunnutame ja hellitame kõige rohkem. 
Lemmikloomad näevad kõike, nad panevad 
oma pea sulle sülle ja maailm tundub 
korraga nii imeline. Loomad mõistavad, kui 
on paha olla, ning nad tulevad alati 
lohutama. Loomad on ikka inimesele väga 
head sõbrad. Kas pole nii? 
    Võib juhtuda, et ka sõber solvub tüli 
käigus. Peab lihtsalt minema tema juurde ja 
temaga rahulikult rääkima. Nagu ikka 
öeldakse: “Aeg parandab kõik haavad.” 
    Muidugi peaks unistuste sõbraga ka nalja 
saama. Mis lapsepõlv see ikka on, kui nalja 
ja koerustükke teha ei saa! Liiale ei tohi ka 
minna. 
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    Kui sa tahad, et see oleks just see sõber, 
kes sinuga kogu elu koos on, siis peab 
olema tema vastu aus ja viisakas. 
Arvatavasti on ka tema sinu vastu aus. Sa 
pead lihtsalt olema sina ise! See lihtne ja 
tavaline inimene, kes vahel lihtsalt nalja 
teeb ja lihtsalt meelsasti kinos käib. Siis sa 
oled ka teiste parim sõber, just see unistuste 
sõber.  
Krisiina Musto, Helen Haug 5. a klass 
 

LUMEPALLITURNIIR 

Traditsiooniline, 4. korda toimuv 
lindy hopi tantsuvõistlus 
LUMEPALLITURNIIR kutsub 
swingtantsusõpru 22. jaanuaril 
Tallinnasse Lillepaviljoni (Pirita tee 
26). Nautida saab juunioride (14 – 17- 
a), täiskasvanute (18 – 34- a) ja 
seenioride (üle 35 a) eneseväljendust 
elava swingmuusika saatel.  

Lumepall on sel korral enda külge 
haakinud teisegi swingtantsu – boogie 
woogie, mille esmaesitlus Eestis 
toimub juunioride ja täiskasvanute 
võistlusena LUMEPALLITURNIIRIL.  

23. jaanuaril on mõlemat sportlikku 
paaristantsu võimalik õppida 
Pelgulinna rahvamajas (Telliskivi 56) 
LUMEPALLITURNIIRi õpikojas 
ameeriklase Michael Falteseki, 
leedukate Ichtiandras Veliulise – 
Solveiga Griushyte ja soomlaste 
Tommi Koivula – Pirjo Koivula käe 
all. Õpikotta on oodatud poisid-
tüdrukud alates 6. eluaastast, lõpetades 
soliidsete härrade-daamidega. Tunde 
on kõigile tasemetele, nii päris 
algajatele kui vilunud swingtantsijatele   
Teretulnud on kõik, kel huvi ja soovi 
swingtantsudega oma igapäevaellu 
värve tuua.  

LUMEPALLITURNIIRI korraldab 
tantsutrupp MODUS koostöös Eesti 
Swingtantsu Liiduga. Info 
www.hot.ee/modus, www.hot.ee/eswil, 
tel. 6606161, 5177614. Tere tulemast 
LUMEPALLITURNIIRILE, tere 
tulemast LUMEPALLITURNIIRI 
õpikotta! 

Piret Torm-Kriis, peakorraldaja 

*** 

   24. jaanuaril esietendub kultuuri-
majas Kannel Võru Draamastuudio 
lavastus “Muutus.” Areenlaval 
(publik neljas küljes) mängitavate 
kammersaalietenduste aluseks on 
saksa draamakirjaniku Ingeborg 
Von Zadowi tekstid.  Lavastajaks on  
Mart Kampus, elavat muusikat 
esitab alternatiivrocki viljelev Võru 
bänd  Analysis.  

  Katt ja Fredda elavad oma maailmas, nii 
nagu me kõik elame oma ilmas, 
tõekspidamistes, sõprussuhetes. Nende 
maailm on turvaline, sest kõik on nii, nagu 
peab. On kaks sõpra, on kaks südame-
tunnistust. On kindlad rituaalharjumused, mis 
muudavad elu turvaliseks, luues kindla 
kodutunde. Järsku astub nende pealtnäha 
turvalisse ilma kolmas, kolmas, kes on 
justkui teisest süsteemist. Miranda tuleb oma 
looga, oma varjatud looga, ning palub abi. Ta 
on justkui tulnukas  võõralt planeedilt, Ufo 
tavaliste (eriliste) inimeste keskel,  vihjates 
oma olemasoluga, et tavalist inimest ei olegi 
olemas, et kõik siin ilmas on ebatavaline, 
ehmatavalt originaalne ning üheselt 
sõnastamatu. Miranda õpetab meile, et tihti 
on hingeasjad varjunud salailma, mille uks on 
lukustatud ning võtme otsimine võib osutuda 
pea ületamatult raskeks.  Mis vaevab 
Mirandat? Mis vaevab Katti, mis vaevab 
Freddat? Kui tihti me tunneme, et meid ei 
mõisteta? Kas teise inimese mõistmine on 
üldse võimalik? Miranda õpetab meile keelt, 
mis jääb sõnadest välja! Ta küsib meilt: kas 
oskame lugeda, kas suudame (tahame) aru 
saada sõnadetagusest? 
  Mängivad: Helen Solovjev, Hella Jansons ja 
Martin Vaher 
  Ingeborg von Zadow sündis 1970. aastal 
Berliinis, õppis Giessenis ja hiljem New 
Yorgi Ülikoolis. Praegu elab ta oma 
sünnilinnas.  Tema näidendeid on lavastatud 
Saksamaal, Poolas, Inglismaal ja Eestis.  
  Mart Kampus on tegev kutselise näitleja, 
lavastaja ja teatripedagoogina, on töötanud 
Eesti Riiklikus Nukuteatris, VAT Teatris, 
Von Krahli Teatris, Tartu Lasteteatris ja 
osalenud erinevates projektides. 
  Draamastuudio tegutseb Võru Teatriateljee 
juures jaanuarist 2002. Draamastuudio 
ülesandeks on Võru gümnaasiumiõpilaste 
loominguline arendamine kaasaegse teatri 
vahendeid kasutades. Lavastused: 
“Teemantfrees” (2004), “Värelused/ Blown- 
up Vibrations” (2003), “Pimesikuuni” (2002).  
www.hot.ee/draamastuudio 
www.vorulinn.ee/teatriateljee 
   Analysis: Glen Kelp, Viljar Rosin, Ever 
Haabmets, Siim Laine   
 
 
Etendused Võru Kultuurimajas Kannel 
JAANUARIS 
E24.  ja T 25. kell 19 
VEEBRUARIS 
N 03., R. 04, T08., K. 09. ja E 14. kell 19,  
P 06.  kell 14 
Piletid (30 krooni) müügil k/m Kannel 
kantseleis. Tel 78 21 525 
NB! Sissepääs majja Krediidipanga poolsest 
uksest! Kohtade arv etendusele piiratud. 
Etendus kestab umbes 45 minutit. Soovitav 
alates 15. eluaastast. 
  Toetavad: Võru Linnavalitsus, Eesti  
Kultuurkapital, Kultuurkapitali Võrumaa 
ekspertgrupp, Timo Keraamika 

*** 
Ainult "5" - ga lõpetasid 1. poolaasta 
järgmised õpilased: 
2a Kaidi   Lubi 
 Henri  Provotorov 
2b Aliis Aalmann,  Laura  Ernits 
 Kadri  Eskla,  Laura  Eskla 
 Joanna Kärsin,  Raul Land 
 Silva Linnas,  Greete Niido 
 Martin Piir,  Veelika Piirioja 
 Kristin Plado,  Piret Rebane 
 Elina Zilmer 
2c Sandra Eiche,  Kertu Külaots 
 Oliver Ossip,  Kaisa Thal 
3a Otto Abel,  Kertu Eimre 
 Greteliis Kattus,  Thomas Kuus 
 Oliver Ojaveer,  Elin  Oper 
 Käroliis Perli,  Joonas Popman 
 Robert Uibu 
3b Diana Hinn, Rain Kooser 
 Gert Kängsepp,  Eva-Maria Labbi 
 Kristin Müürsepp,  Karl-Erik Org 
 Rainer –Gregor Parijõgi 
 Anne-Maria Prants 
4a Triinu Avans,  Doris Daniel 
 Marian Kuklane, Jennie Rammo 
4b Elmet Ekker,  Anette Kütt 
 Kristina Mais,  Laura  Mander 
 Kristin Moppel,  Ivonne Ossis 
 Triinu Palmre,  Mery Rosenberg 
 Tanel Tannenberg 
5a Helen Haug,  Teele Kalluste 
 Argo Kenk,  Laura  Kuklase 
 Sandra Kuus,  Kaisa Mill 
 Kevin Orion,  Katri-Helen Palm  
5c Kristen Luik 
6a Silja-Madli Ossip,  Tuuli Puhkim 
 Mirjam Vikisk 
6c Careelika-Liisi Kuik 
7a Liidia Varrik 
8a Ramona-Riin Dremljuga 
9a Priit Jeenas 
9c Ain Siimsaare 

 Eha Tammo,  
 õppealajuhataja  
 

JAANUAR 
 
5. Leili Päike 
8. Õitse Vijard (endine õpetaja)  
9. Terje Onno  
12. Jevgenia Atškasova  
12. Elmar Susi (endine õpetaja)  
13. Vladimir Tikman  
19. Eda Köller 
23. Salme Uder (endine õpetaja) 
27. Vaike Pajupuu (endine õpetaja 
30. Kersti Kaljuvee  
 
ÕNNITLEME! 
 
 

 
Järgmine infoleht ilmub 

02. veebruaril 
usin@vkg.werro.ee 

Mart Usin 
 


