
Direktor avaldab kiitust 
 
1. 19. veebruaril EKSL DUMLE 
CUP 2005 tütarlaste E-klassi 
rahvastepallivõistlustel Põlvas II 
koha saavutanud õpilastele: 
 
3.a 
KERTU EIMRE 
GRETELIIS  KATTUS 
ELIN OPER 
KÄROLIIS PERLI 
3.b 
HAIDE HARING 
DIANA HINN 
LIISA KOREINIK 
PILLE-RIIN MELDRE 
KRISTIN MÜÜRSEPP 
ANNE-MARIA PRANTS 

 
2.19. veebruaril  EKSL Hansapanga 
kooliliiga Võru maakonna turniiril 
tütarlaste võrkpallis II koha 
saavutanud õpilastele 
 
7.a 
ALINA DENISSOVA 
KATRIINE LAURI 
KATI OTT 
KERLI PUUSEPP 
KRISTI VISNAPUU 
8.b 
KERTA KÕIV 
9.c 
KAISA HORN 
KATRI LISTAK 
SIRET ONNO 
ja tänab õpetaja EDA KÖLLERIT; 
 
3. eduka esinemise eest geograafia-
olümpiaadi maakonnavoorus 
 
Taavi Tuvi  8.kl  III koht 
Ain Siimsaare  9.kl  II koht 
Valmar Reha  9. kl  III koht 
Markus Puusepp  12. kl  III koht 
Õpilasi juhendas õpetaja Kadri Paulus. 
 
4. Bioloogiaolümpiaadi maakonna-
voorus edukalt esinenud õpilased  
Tuuli Puhkim  6. kl  III koht 
Ott Alvela  9. kl  III koht 
Mari Paulus  11. kl  I koht 
Glen Kelp  12. kl  I koht 
Pille Randjärv  12. kl  II koht 
Marjana Sakhov  12. kl  III koht 

Riigieksamite valikud 2005 

Eksam Eksamivalikute 
arv 

Eesti keel (kirjand) 123 

Inglise keel 93 

Saksa keel 29 

Vene keel (võõrkeel) 2 

Matemaatika 83 

Ajalugu 27 

Bioloogia 32 

Keemia 12 

Füüsika 2 

Ühiskonnaõpetus 19 

Geograafia 125 
 

* * * 
NÕUANNE 

Kui on vaja kauemaks koolimajja jääda, 
siis arvestage, et garderoobid suletakse kell 
16.00. 
 

* * * 

Analysis võitis Tartu Sadamateatris aset 
leidnud bändide festivali Wintfest 2005. 
Viljar Rosin pälvis parima meesartisti 
tiitli. www.zone.ee/analysis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Analysis puhkehetkel 
 

Järgmine infoleht ilmub 
16. märtsil 

Ootan kaastöid 
usin@vkg.werro.ee 

Mart Usin 

 

17. märtsil on Võru Kreutzwaldi 
Gümnaasiumis Hansapanga 
Kooliliiga Võrkpallipäev. Jälgi 
reklaami! 

 

*** 
22. aprillil toimub Jüriöö jooks 

 

*** 
15. veebruaril tähistati Võru 
Kreutzwaldi gümnaasiumis sõbra-
päeva traditsioonilise lühivideote 
festivaliga. ÕOV eestvedamisel aset 
leidnud filmipidu kandis teemanimetust 
„Kes ees, see mees” Juba kolmandat 
korda toimunud festivalile andis 
muusikalist lisaväge ansambel Analysis. 
Võistlusvideote saak oli- võrreldes 
eelmiste aastatega- kopsakam ning 
kunstiline tase kõrgem. Žürii kooseisus 
Martin Vaher, Säde Muru, Katre Rünk, 
Aliis Vene ning Mart Usin sai valida 
viie võistlustöö vahel. Peaauhinna 
vääriliseks tunnistati 12.  a  klassi video.  

 

*** 
19.-20. veebruaril toimus Võru 
Kreutzwaldi gümnaasiumis MTÜ 
Noorte Meediaklubi korraldatud 
laager. Laagrilisi oli saabunud üle 
Eesti 26 koolist. 
Meedialaagris anti põhikooliõpilastele 
ja õpetajatele näpunäiteid koolilehe 
tegemiseks.  
Osalejate ühise töö tulemusena valmis 
ajaleht Tamula Spänky. Võru 
Kreutzwaldi Gümnaasiumist osalesid 
laagris 7. a klassi õpilased Kati Ott, 
Joseph Rumvolt, Kristi Visnapuu ja 
Lauri Tamm. 
MTÜ Noorte Meediaklubi ühendab 
Tartu Ülikooli ajakirjandusosakonna 
tudengeid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kanakõrv tööhetkel 

Number 10/ 82   2, märts  2005



16. veebruaril esietendus Võru 
Kreutzwaldi Gümnaasiumi Näite-
trupi lavastus “Kanakõrv.” 
Peeglisaalis mängitava minimalist-
liku antidraama aluseks on 
absurdihõnguline lugu kitsest ja 
hundist, kes püüavad sõnastada 
ümbritsevat maailma.  

Seitsme maa ja mere taga elab kits. 
Kits ei ole kits. Seitsme maa ja mere 
taga elab hunt.  Hunt  ei ole hunt. 
Seitsme maa ja mere taga ei ole 
seitsme maa ja mere taga.  Kunagi oli 
vaikus! Enne esimest “kunagi- aega” 
oli veel vaiksem vaikus. Enne teist 
“kunagi- aega” oli veel vaiksem 
vaikus.  Enne kolmandat “kunagi- 
aega” oli veel vaiksem vaikus. 
Vaiksem vaiksest vaikusest. Siis tuli 
muna. Siis tuli huumor! Väga igav 
huumor! Traagiline nali! Kits on 
universumi unistused.  Hunt on 
universumi unistused. Kits ei ole kits, 
hunt ei ole hunt.  Kõik on olemas! 
Kõik on olemata!  

Mängivad: Maria Laine ja Helena 
Kesonen 

Tekst ja lavastus: Mart Usin 

Võru Kreutzwaldi Gümnaasiumi 
Näitetrupp tegutseb 2002. aasta 
oktoobrist. 

Lavastused: “Meie issanda sipelgad” 
(2003), “Lase sündida imel” (2003, 
koostöös kultuurimajaga Kannel). 

 
Etendused peeglisaalis 
MÄRTSIS 
T 8.,  T 15. kell 19  
N 3.,  N 10. kell 18 
Piletid (10 krooni) on müügil 
huvijuhtide ruumis. 
Kestvus ligikaudu 30 minutit. Soovitav 
alates 14. eluaastast. 
NB! Kohtade arv etendusele on 
piiratud. 

 
KOOLITUSED VEEBRUARIS 2005: 
 
• KAIRE JAKOBSON – 

rahvusvaheline keemiaõpetajate 
konverents Tartus  

4.-5.02; 
• KATRE RÜNK ja KAJA KENK – 

ühiskonnaõpetuse õpetajate koolitus 
Tartus 5.02; 

• KADRI  PAULUS – J.Käisi Seltsi 
konverents “Kodukoht koolielus” 
Tartus 4.02; 

• AIGI LAINE ja KAJA-ASTRID 
REISKA koolitus “Erivajadustega 
laps põhikoolis” Tallinnas 7.-9.02; 

• EHA TAMMO – seminar Briti Nõukogus 
Tallinnas 11.02;’ 

• MARIKA KARDEN-RAUD – bioloogia 
riigieksami kursus Tartus 12.02; 

• RAGNA MEELISTE – kodunduse 
aineklubi Tallinnas 12.02; 

• ELVI KEERBERG ja LEILI SÕMER – 
kursus “Õpetajale 12.kl. riigieksamist” 
Tartus 12.-13.02; 

• LIIA TOOMAS – kursus “Logopeediline 
töö koolis” Tartus 14.-16.02; 

• RAGNA MEELISTE – vabariikliku 
ainekomisjoni koosolek Tallinnas 18.02; 

• KRISTA KÕLLI – tehnikavaldkondade 
õpetajate täienduskoolitus Tallinnas  

18.02;  
 

ÕOV TERVITUS LAHTISTE USTE 
PÄEVAL 

Lugupeetud noored potentsiaalsed 
gümnasistid. Meie eesmärgiks on 
inspireerida teid kui perspektiivikaid 
ignorante ühinema meie reformatoorse 
õpilasomavalitsusega. 

Võru Kreutzwaldi Gümnaasiumi 
Õpilasomavalitsus on õpilasorganisatsioon, 
mis annab võimaluse igal indiviidil sisustada 
oma vaba aega raske frustreeriva 
mõtlemistööga ning võimaldab sättida oma 
toetav õlg alla koolis toimuvatele personalile 
ja õpilaskonnale mõeldud üritustele. 

Õpilasomavalitsus on olnud organisatoorseks 
ja suporteerivaks personaliks sellistele 
üritustele nagu jõulupidu, sõbrapäeva 
tähistamisega seotud aktsioonid, Võru 
noortemess ja pannkoogijooks, õpilas-
omavalitsusel on piiramatu võim kooli 
rahavarude ja inventari üle. 

Kõigile, kes tunnevad ennast pisut pelutatuna 
mõtetest, et koolivälisel vabal ajal peab 
rassima potentsiaalse infektsiooniohu 
keskkonnas, võib julgustuseks öelda, et 
õpilasomavalitsuse miitingutele ilmumine on 
rangelt vabatahtlik, kuid kord juba ühinguga 
lõimunul on raske klikist eralduda. 

Need persoonid, kel käed alati töö järele 
sügelevad, on väga oodatud meie 
koosolekuid väisama. Koosolekuruumid on 
eriti kvaliteetsed ja pakuvad ohtraid 
interaktiivseid võimalusi oma õevaseid 
mõtteebemeid reaalses elus rakendada. 

Meie konkreetne õpilasomavalitsusrühmitus 
ei kohusta liikmeid kandma univormi, mis nii 
mõneski olukorras võib osutuda eba-
mugavaks ja ebasoovitavaks. Meie rõhume 
indiviidi individuaalsusele ja õigusele 
presenteerida vabas vormis oma aateid ja 
vaimusähvatusi. 

Võru Kreutzwaldi Gümnaasiumi õpilas-
omavalitsusel puudub indiviidist ohjur, kes 
meid barbaarselt administreeriks. Õpilas-
omavalitsuse liikmel on ekvivalentne 
sõnaõigus, olles võrdväärsel astmel teiste 

organisatsiooni liikmetega nii 
resolutsioonide kui ka 
modifikatsioonide kinnitamisel. 

Kokkuvõtteks õpilasomavalitsusest nii 
palju: vastav organisatsiooni on igati 
huumorimeelne ekipaaž, mis on 
aabitsajüngri ainukeseks šansiks 
reorganiseerida mingilgi moel vastava 
õppeasutuse eluviisi oma visioonide 
kohaselt. 

*** 
Talvine pühapäev Tamula rannas 
Pühapäeva hommikul (27.02) kogunes 
Võru linna rahvas Tamula randa 
varem kohale lükatud lumevallide 
juurde. Meie ise, kes me kuulusime 
korraldajate hulka, olime seal juba 
kella üheksast külmetanud ning 
ootasime innuga ehitamise algust. 
Võistlejad registreerunud, hakkasid kõik 
hoolsalt lumehunnikust uhket lossi, 
kindlust või mõnd muud vormi voolima. 
Aega oli viis ja pool tundi, mis sisustati 
pideva lumelõikuse ja saagimise, lastele 
mõeldud lõbusate võistlusmängudega 
aga ka hommikvõimlemisega Võru 
Kunstikooli tantsutüdrukute 
ettenäitamisel.  
 

Inimeste nägudest peegeldus küll 
külmanäpistus ja nälg, aga ka rõõm 
ilusast ja töörohkest päevast. Sooja sai 
muusika taktis hüpates ning ka kahe 
väikese lõkke juures, nälga kustutada 
Jaagumäe talu pakutava puljongi, tee ja 
supiga. Samas olid ka emad-isad agarad 
lastele näksimist varuma 
 

Kellel ehitis valmis, mängis lumesõda 
või jooksis niisama ringi. Meelelahutust 
pakkusid kolm erinevat päevajuhti ja ka 
muusika. Kui üritus lähenes lõpule, 
koguti veel viimsed soojavarud kokku 
ning tuldi võitjaks osutunud kindluse 
juurde. Iga osalenud võistkond sai 
mälestuseks tänukirja ning koti 
sponsoritelt saadud kingitustega.  
 

Nii korraldajad – Võru Noortekeskus 
Üts-Kats-Kolm ja Võru Kunstikool – 
kui osalejad jäid päevaga rahule, ilm oli 
suurepärane ja tuju püsis terve aja hea. 
Kindlasti tasus üritus vaevanägemist ja 
kohaletulemist. 

Liisi Kume 11d, 
noortekeskuse aktiivi liige 

 

ÕOV keelemängu esitavad Siim ja Mait


