
DIREKTOR AVALDAB KIITUST 
 
1. Võru maakonna teatesuusatamise 
meistrivõistlustel Haanjas  edukalt 
võistelnud õpilastele: 
I koht 10.-12.kl arvestuses 
MARIT RJABOV 
TUULI PILV 
KERTU SAAREPUU 
TAAVI PALO 
ALAR ASUKÜLL 
PRIIT KÕIV 
MARK LAINE 
 
II koht 10.-12.kl arvestuses 
HELEEN VENE 
RAILI RAUDSEPP 
KRISTEL RJABOV 
ELAR ASUKÜLL 
ALGO ESKLA 
ARTUR RAUK 
 
II koht 6.-7.kl arvestuses  
KATRIN KUUS 
KATRIINE LAURI   
MARIANA KAPPINEN  
RAINO REISKA 
ARDIS VILT    
KARL KIRBITS 
OTT SAAD   
 
III koht 8.-9.kl arvestuses 
KAIDI UDRAS 
SIRET LIPP 
LIIS KIVILA 
JOOSEP LAINE 
MIRKO TRUUP 
MIHKEL PAULUS 
PRIIT VEEROJA 
ja tänab õpetajaid Anu Maaski ja Hille 
Saarepuud 
 
 
2. Kuressaares toimunud uurimistööde 
konverentsil “Uuriv õppimine”  
edukalt esinenud õpilastele ja õpetajale  
PEETER TOOMIK 9.a 
ANGELIKA SARAPUU 12.d 
BIA NASSAR  12.d 
VESTA LEESALU õpetaja 
 
 

Järgmine infoleht ilmub 
6.aprillil 

Ootan kaastöid 
usin@vkg.werro.ee 

Mart Usin 
 

Sada sõna veatult 
5.b 
Laura Lillepuu, Birgit Vislapuu 
 

6.a 
Katrin Kuus, Mart Parind, Julia Kosolobova, 
Martin Kala, Mariliis Huul, Tuuli Puhkim, 
Kristiin Meos, Marleen Reemann,  
Jürgen Rünk, Mirjam Vikisk, Grete Hallikvee 
 

6.b 
Gerttu Uibo, Kristi Paakspuu 
 

7.a 
Kristine Truija, Pätris Halapuu,  
Saskia Salakka 
 

7.b 
Cristina Antsov, Epp Alvela,  
Priit Tiidla, Kadi Mõttus 
 

8.a 
Kerli Tolk, Johanna Kallion,  
Juliia Udodova, Marii Ojastu,  
Mari- Liis Palok, Andri Raat,  
Sandra Luks, Maarja Ilves, Susan Sirel, Liis 
Noring, Liisa Kesselmann,  
Triin Lillepalu, Lauri Sild,  
Margus Parind, Maria Toomik,  
Ramona- Riin Dremljuga,  
Inna Serikova, Aulikki Eskla,  
Anni Ansmann 
 

8.b 
Hippe Oimet, Endrik Jäger, Taavi Tuvi 
 

9.a 
Kadi Mikk, Kalev Kalda, Mirko Truup, Ervin 
Sokk, Kadi Konsap,  
Mari- Liis Kuus, Siim Halapuu 
 

9.b 
Gatriin Kallion, Devin Kuus,  
Cristiina Kuik 
 

10. b 
Kerli Kohv, Kertu Saarepuu,  
Heili Kaasiku, Annika Leosk,  
Marit Rjabov 
 

10.c 
Taivi Pindis, Urmo Vaher 
 

10.d 
Anne Helstein, Maris Jõgeva,  
Peep Kaljuvee, Eve Raag,  
Martin Rakver, Mirjam Rauba,  
Madleen Sala, Kristiina Taits,  
Leelo Toomik, Annika Tõlgo 
 

11.a 
Taavi Parek, Kristel Toots 
 

11.d 
Liisi Kume, Kerli Matvere, Keiti Ott, 
Simon Soll 
 

12.a 
Mari Kirch, Marelle Kuzmin,  
Maris Saar, Oliver Lüütsepp 
 

12.b 
Vaido Nikitin, Kairi Kinsigo,  
Mirjam Uibo, Epp Kuuse, Aigi Lust, 
Pille Randjärv, Kristel Rjabov, 
Gareelika Kaits. 
 

12.d 
Hanna Haring, Piret Krillo, Eva Leini, 
Mihkel Must, Kristi Raudsepp,  
Rigne Raudsepp, Janno Saarna,  
Merili Truup, Sirje Tuvi, Kerli Uba, 
Sigrid Veiderpass, Heleen Vene 
 emakeeleõpetajad 
 

* * * 
17. märtsil on Võru Kreutzwaldi 
gümnaasiumis Hansapanga Kooliliiga 
Võrkpallipäev. Kell 14.00 kohtuvad 
kooli võimlas Võru Kreutzwaldi 
gümnaasiumi õpilastest koostatud 
meeskond ning Võrkpalli Pooldajate 
Meeskond. Geimide vaheajal esineb 
Kandle võimlemisklubi.  
 

* * * 
Kuna meie koolis toimus võõrkeelte 
nädal, pidi iga klass midagi ette 
valmistama. Nii otsustasidki 8.  a 
klassi vene keele rühmad esitada 
ühise näidendi „Targad asjad”. 
Näidend oli pikk ning selle õppimine 
võttis oodatust rohkem aega. 
Harjutamine tegi oma töö ja lõpuks olid 
kõik esinemiseks valmis. Niisiis mindigi  
reedel, 4. märtsil kuuenda ja seitsmenda 
tunni ajal peeglisaali, et ühise töö vilju 
maitsta. Näidend võeti hästi vastu ning 
pärast esinemist said noored näitlejad 
oma etteaste eest ka maitsva vaevatasu. 
Koogid olid kõigile meelt mööda ja ka 
seltskonna üle ei saanud kurta. Täname 
meie juhendajaid Oksana Jefimovat ja 
Jelena Kesselmanni. 
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Massimeedia on vastutustundetu 
 
Massimeedia etendab meist enamuse 
elus väga suurt rolli. Igapäevaelus me 
võib-olla ei räägigi massimeediast, 
meie jaoks on lihtsalt olemas raadio, 
teler, ajalehed jms. Iga inimene suhtub 
aga nähtusse kuuldusse erineva 
tõsidusega. Näiteks, osad peavad 
kõmulehest loetud uudiseid puhtaks 
kullaks, sisimas võib-olla isegi päriselt 
artikli tõesust uskumata - nad lihtsalt 
armastavad lugeda mahlakaid lugusid 
kuulsuste eraelust. Teised jälle loevad 
ainult tõsisema sisuga artikleid ning 
libistavad kõmuleheküljed lihtsalt 
niisama näppude vahelt läbi. 
 
Kui palju me aga saame massimeedias 
nähtut – loetut - kuuldut tegelikult 
uskuda? Kui paljudel faktidel on 
tõepõhi all ning mida on lihtsalt loo 
vürtsitamiseks juurde lisatud? Seda me 
ei tea ning tegelikult ei saagi kunagi 
teada. Jääb vaid üle teha oma 
järeldused, uskuda seda, mis tundub 
meie endi jaoks olulisena. On selge, et 
iga inimene väärtustab erinevaid asju 
ja järelikult on ka selge-  et kõik meist 
usuvad erinevaid fakte, ülejäänud jutu 
kujundab iga üks oma mõttemaailmas 
nii tõepäraseks, nagu vähegi suudab. 
Oma versiooni räägitakse edasi 
sõpradele, tuttavatele, nemad 
muudavad edastatud arusaamu  võib-
olla veelgi ning üsna varsti võib sama 
lugu jõuda meediasse hoopis uues 
kuues. Kas nii ei muudeta kuulsuste 
elu tohuvabohuks? Avaldatakse fakte, 
mille tõesuses ei saa olla kindel, 
muudetakse seiku oma suva järgi- see 
kõik on aga ülimalt ebaõiglane. Ka 
avaliku elu tegelased on ju inimesed 
ning neilgi on eraelu, täpselt nii nagu 
igal ühel meist. 
 
Teisest küljest ei saa otseselt kõiges 
ebameeldivas massimeediat 
süüdistada. Inimesed  käituvad vahel 
ebaloogiliselt ning neist kirjutamine ei 
ole ju ometigi patt. Isegi kui meedia- 
töötajad lisavad loole natuke teravust 
ja tuhnivad liiga isiklikes asjades, ei 
saa neid selles süüdistada, kuna nende 
tööks on ju lugu müüdavaks teha. 
 
Me võime ju teada seda, kui palju valet 
on meie ümber, kuid ometi ei saa me 
mitte midagi olukorra muutmiseks ette 
võtta. Sama kehtib ka massimeedia 
kohta: olgu avalikkuse ette toodud lood 
vahel nii ebaõiglased kui tahes, ei saa 
me väärinfo leviku ärahoidmiseks 
midagi ette võtta ning veel enam- 
tegelikult oleme ise selle sama 
ebaõiglase ja vastutustundetu meedia 
ustavad jüngrid. Me loeme, kuulame, 
vaatame ja usume. Enamus meist 

tunneb isegi sügaval sisimas 
rõõmujoovastust, kui saab teada, et mõnel 
kadestusväärselt täiuslikul kuulsusel ei lähe 
sugugi nii hästi, nagu ta sooviks. Mõnes 
mõttes on massimeedia meie meelte toit ja 
elu ilma selleta  poleks mõeldavgi. 
Massimeedia on möödapääsmatu, niikaua kui 
elame meie, elab ka tema. 

Kadi Annom, 11.a  
 
9. märtsil, tsirgupäeval pööravad linnud 
nokad kodu poole.  
Käisime klassiga lasteraamatukogus 
lindude äratamise püha tähistamas. Ene 
Talas rääkis meile rahvakommetest, 
rahvalaulik Kadri Laube mängis hiiu kannelt 
ja laulsime koos temaga rahvalaule. Silvi 
Jansons vestis muinasjuttu tüdrukust, kes 
viskas lindu kiviga. Saime teade, et kui lindu 
kiviga visata, ei lähegi talv ära. Helle 
Laanpere õpetas meile paberist varese 
tegemist. Aivar Rumvolt oli meisterdanud 
igale klassile savist linnuviled. Lõpuks sõime 
vatsku ehk linnukujulisi saiakesi, mida vanal 
ajal sel päeval ikka söödi. 
Teadmisi: 
• Kevadisi rändlinde tervitatakse nagu 

sõpru: "Tere, tere, linnukene, kauge 
teekonna lõpetaja!" 

• Linnupesale ei tohi nii ligi minna, et 
hingeõhk pessa läheb, muidu jätab lind 
pesa maha. 

• Kes linnupesa lõhub, selle lööb pikne 
maha. 

• Kui pääsuke lendab kõrgel, ei ole vihma 
oodata, aga kui pääsuke lendab madalal, 
on vihm tulemas. 

2.b klassi õpilased  
Laura Eskla ja Piret Rebene 

 
 
Kutsun osalema tugiõpilasprogrammis 
 

Kaasõppuri abi kasulikkus oli teada juba 
vanadele kreeklastele ja roomlastele: kes 
õpetab, see õpib. Teise õpilase abistamine  
pole uudne nähtus. Samas pole paremat 
moodust millegi hästi äraõppimiseks kui selle 
õpetamine. 
 

Millist kasu saab tugiõpilane? Õpetab ta ju 
materjali, mis endal juba omandatud. 
Teadmiste ja oskuste rakendamine aitab neid 
kinnistada. Õpetades endast nooremat last, 
tuleb sageli meelde tuletada tarkusi, mille 
oled ehk juba unustanud. Ka uue sõbra 
hankimine on igati teretulnud. 
 

Õpetava lapse jaoks on kasu märkimisväärne. 
Talle pööratakse individuaalset tähelepanu. 
Tugiõpilane pakub otsest abi õppimisel, 
samuti võib ta pakkuda emotsionaalset tuge. 
Töö partneriga julgustab õpetavat last ka 
suuremas rühmas töötama. 
 

Kaasõpilaste juhendamine „tasub end ära”. 
Tasub ära sotsiaalses mõttes: 
koostöövalmidus, ühise eesmärgi 
tunnetamine, sõlmitavad sõprussidemed. 

Tasub ära samuti õppimise mõttes, sest 
õpetades õpid õppima. 
 

Kutsun kõiki, kes on huvitatud 
tugiõpilaseks olemisest, endast teada 
andma. 
 

Soovijatele korraldan veel sel kevadel  
kaasõpilase juhendamise kursuse. 
Aitame neid,  kes seda vajavad! 

Ene Saaron, koolipsühhoog 
 

*** 
Reedel, 11. märtsil toimus Vastseliina 
gümnaasiumis maakondlik vene luule 
päev, mis oli pühendatud vene 
„hõbeajastu” luuletajatele Jesseninile, 
Blokile ja Ahmatovale. Meie kooli käis 
esindamas kuueliikmeline grupp 
koosseisus Marjana Sakhov ja Helena 
Kesonen (12.c), Kerli Kask, Merle 
Madisson ja Denis Žirnov (11.c), 
Maarja Sprenk (10.b). 
 

Terve eelneva nädala harjutasime koos 
õpetaja Oksana Jefimovaga vene 
rahvalaule ja kuulsatest vene filmidest 
tuntud laule ning õppisime luuletusi 
Ahmatovalt ja Blokilt. Esinemist 
ilmestasime elava muusikaga. 
 

Vastseliinas tervitas  meid gümnaasiumi 
õpilasesindus, kes esitas köitvalt 
mitmeid venekeelseid laule ja luuletusi 
ning tutvustas poeetide elulugusid. 
Pärast kiiret tervitust tuli külaliste- Võru 
Kreutzwaldi Gümnaasiumi ja Võru 
Kesklinna Gümnaasiumi- kord. 
 

Järgneva tunni jooksul esitasime oma 
kava ja kuulasime ka VKLG 
ettevalmistatut. Mõlema kooli noored 
andsid endast parima ning mõningad 
luuletused olid esitatud nii mõjusalt, et 
mitmegi kuulaja silmis särasid pisarad. 
Samas oli esitatu nii vaimukas, et sain 
üle pika aja südamest naerda. 
 
 

Luulepäev-kontsert lõppes ühislaulmise-
ga vene keeles. Tegemist oli 
ülistuslauludega Eestimaale. Pärast 
tänati  osalejaid ning jagati kingitusi. 
Igatahes oli väga meeldiv reedene 
pärastlõuna koos vene poeesiaga. 

Helena Kesonen, 12. c 
 

 
APRILL 

 
1. Kristel Kons 
4. Malle-Hedi Henning 
7. Valdo Kalling 
12. Sirje Värnik  
16. Ilme London 
20. Keiu Press  
26. Elvi Keerberg  
27. Valve Tamre (endine õpetaja) 
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