
DIREKTOR AVALDAB KIITUST 
1. 10.a klassi õpilasele  

VILJAR ROSINALE 
eduka esinemise eest "Poistelaul 2005" 
finaalvõistlusel Pärnus ja tänab õpetaja 
Jane Reiljanit; 
 
2. 4.klassi maakondlikul õpioskuste 
olümpiaadil edukalt võistelnud 
õpilastele: 
III koht 
KRISTINA MAIS 4B 
LAURA MANDER 4B 
TRIINU PALMRE 4B 
ja tänab juhendajat KRISTEL KONSI; 
  
3. 5.-6.klasside "Nuputa" võistlusel 
edukalt osalenud õpilastele: 
ELISABETH ORG 6C 
MIKK KINSIVER 6C 
KRISTEN LUIK 5C 
ANNI RAUDSEPP 5C 
 
 

 
Teisipäeval, 24. mail kell 18.00 

Kreutzwaldi gümnaasiumi aulas 
 

Võru Kreutzwaldi Gümnaasiumi 
segakoor, ansambel Prospekt, 
tüdrukuteansambel ja solistid 

esitlevad: 
 

PARIMAD MUUSIKALIHITID 
LÄBI AEGADE 

 
Kõlavad laulud muusikalidest: 

 
„Helisev muusika” 

„Minu veetlev leedi” 
„Hüljatud” 

„West side story” 
„Jesus Christ Superstar” 

„Ooperifantoom” 
 

Dirigendid Erja Arop ja Jane Reiljan. 
 

Kontsert on tasuta! 
foto: Maria Laanelepp 

 
 
 
 

Järgmine infoleht ilmub 
18. mail 

usin@vkg.werro.ee 
Mart Usin 

 

 
VÕRU DRAAMASTUUDIO IV 

ESIMENE SAMM INIMESTE ETTE 
WORK IN PROGRESS 

 
ME SAIME KUULDA 

KES TA ON 
TA ON ÜKI KAKI KOMMI NOMMI 

ON VIIES KUUES SEITSMES 
NUMBER NULL 

TA ON PÕHJALA POEET 
 

NEED SAMMUD NÄOD KUJUD 
POLEKS VÕIMALIKUD 

KUI TA POLEKS NEID LEIUTANUD 
TEMAS TANTSIB HÄMARUS 

 
TA ON SAARIKOSKI 

 
Liisi Rait, Kristina Karpova, Marju Potter, 
Eve Piisang, Krete Must, Mari Sõrmus, Diana 
Vene, Tavo Toomemägi, Kait Kall, Viljar 
Rosin 
 
                 18. ja 19.  mail  kell 19.00 

VÕRO INSTITUUDIS 
(Tartu tänav 48) 

 
* * * 

22. aprillil toimus meie koolis Võrumaa 
õpilaste kodu-uurimiskonverents. Arvult 
oli see juba 26. Konverents toimus 
Võrumaa Muuseumi ja Võrumaa 
ajalooõpetajate sektsiooni ühisüritusena. 
Töid esitati 42, kokku 50 õpilaselt, 
juhendajaid oli 22. Tööd olid kirjutatud 
erinevatel teemadel, kõige enam oma 
vanematest ja vanavanematest. Konverentsil 
esinesid Parksepa Keskkooli õpilased, 
Obinitsa-Meremäe Põhikooli, VKLG, Antsla 
Gümnaasiumi, Vastseliina Gümnaasiumi ja 
meie kooli õpilased. Sügisel toimuvale 
üleriiklikule koolinoorte kodu-uurimiskon-
verentsile valiti meie koolist välja järgmiste 
õpilaste tööd:  
Aulikki Eskla (8.kl.) 
  “Muutused koolielus 20.saj.”  
Margus Parind (8.kl.)  
  “Koolilapse igapäevaelu muutused 20. saj”  
Janita Jõgi ja Katrin Volkov (11.kl.)  
  “Võru Avatud Noortekeskus” 
Parimaks esinejaks arvati M. Parind. Kõigi 
nimetatud 3 töö juhendajaks on õpetaja  
Katre Rünk.  
Üldse esitati meie koolist konkursile 5 tööd. 
Tänan kõiki neid, kes aitasid kaasa 
konverentsi toimumisele: kooli direktorit  
K. Martinfeldi, kes lubas kasutada kooli 

ruume; A. Halapuud, kes aitas üles 
panna esinejatele vajalikku tehnikat,  
K. Kõlli, kes kujundas konverentsi 
kutsed ja tänukirjad; fantastilistele 
sööklatädidele, kelle kokakunstist olid 
vaimustuses kõik külalised, kolleegidele 
K. Rüngale ja K. Kengile; õpilastele  
A. Esklale, M. Parindile, J. Jõgile,  
K. Volkovile, K. Ojale, K. Kärsonile, 
kes aitasid ette valmistada konverentsi-
ruume ja katta laudasid. Sõbraliku 
meeleolu lõi 6. klassi poiste ansambel  
E. Aropi juhatusel. 

Helle Ruusmaa, ajalooõpetaja 
 
 
REISIKIRI PÕHJA- EESTIST 
 
Simon Soll ja Siim Meeliste käisid 
Tallinnas Eesti Õpilasomavalitsuste 
Liidu (EÕOL) üldkoosolekul ja sellele 
eelnenud foorumil. Reisist pajatab ka 
järgnev kirjatükk. Meie tore retk algas 
kell 5.00, kui Võru bussijaamast väljus 
buss Tallinna poole. Sõit oli sama jama 
nagu alati. Kohale jõudes oli meid 
ootamas juba vastuvõtukomitee ja ka 
teised foorumlased väga erinevatest Eesti 
paikadest. Eelfoorum leidis aset 
Westholmi Gümnaasiumis. Õpilased 
jagati erinevatesse töögruppidesse, kus 
vahetati kogemusi ja ammutati teadmisi. 
Suureks heameeleks saime teada, et on 
palju hullemaid koole kui need, millest me 
siiani kuulnud olime. Õnneks ei olnud 
foorumil- vastupidiselt oodatule- igav. 
Grupitöö vaheaegadel mängisime toredaid 
seltskondlikke mänge, millest enamus 
sisaldas kas püherdamist ja/või karjumist. 
Neist võtsime hoolega osa. Mängud olid 
nii huvitavad, et neid võiks lausa koolis 
vahetundide ajal mängida. Õpilaste elu 
huvitavamaks tegemiseks, ja energia 
sisendamiseks, miks mitte. Tegelikult oldi 
muidugi produktiivsed ja kui  jõudis aeg 
kokkuvõtteid teha, siis oli igal grupil 
kaheksast valmis oma ettekanne, mis olid 
üks huvitavam kui teine. Päev venis üpris 
pikaks, kuid õnneks olid korraldajad taas 
platsis oma energiataset tõstvate 
mängudega ja viimaks lõppes kõik hästi. 
Üldkoosolekust ei ole kahjuks midagi 
muljetada, kuna see kõik oli meile üsna 
võõras ning me tutvusime ise alles kogu 
selle asjaajamisega. Ühesõnaga- oli väga 
huvitav ja tegevusrikas nädalavahetus. 
Tegevust oli lausa nii palju, et see väsitas 
pühapäeva pärastlõunaks päris ära. Hea, et 
terve nahaga tulema saime. 

Simon Soll ja Siim Meeliste 
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VIIMASE KOOLIKELLA AUKS 
KÕLANUD KÕNE 
 
Mu daamid ja härrad, poisid ja 
tüdrukud, väga austatud ja 
lugupeetud abituriendid, direktriss, 
meie õpetajad, huvijuhid, kokad, 
koristajad ja töömehed, kus tahes 
nad ka hetkel ei viibiks. 
Ludwig Witgenstein on öelnud: „See, 
millest ei saa rääkida, sellest tuleb 
vaikida.“ 
Ometi on mulle määratud kõnekord, 
seega pean saama ja pean rääkima. 
Kuna ma ei leidnud pärast pikka 
otsimist ühtki head tuntud kõnepidajat, 
kelle stiili järgida, keda jäljendada, 
pean rahulduma täna iseenda 
mängimisega. 
 
Teatan teile: gümnaasium saab läbi ja- 
õige varsti. 
Kõigest kolm aastat tagasi sai otsa 
põhikool. Tänaseks on tookordne 
tähtsündmus erilisuse minetanud. Tõe-
näoliselt ootab eesseisvat keskkooli 
lõppu sama saatus, vähemalt ajutiselt, 
kuniks praegune küll-on-hea-et-saame-
siit-koolist-minema-tunne taandub nos-
talgiaks ja koolimälestusteks. 
Keskkooli lõpp? Oot-oot, me pidime ju 
gümnaasiumi lõpetama! Aga mis seal 
vahet on, üks keskharidus kõik. 
Teadjamate meeste kogemuste põhjal 
on haridus see, mis jääb järgi, kui kõik 
õpitu on ununenud. Mis mõte oli siis 
üldse koolis õppimisel, võinuksime 
kohe unustada, veeta heas seltskonnas 
aega, saada vanematele ja õpetajatele 
meelepäraseid hindeid. Või oleksime 
pidanud hoopis teadmisi ja kogemusi 
omandama, ehk arenemagi, et küpsus-
eksamid saaksid meid päris küpseks 
kuulutada. Arvatavasti on suurem osa 
saalisviibijaist viimase variandi poolt 
või vähemalt väidab end olevat, kui 
küsida. Aga seda ma ei tee, jäägu 
igaühe enda teada tema arvamused ja 
tõekspidamised (mina olen siin see, 
kes peab kõnet pidama). 
Niisiis kätte on jõudnud tõe hetk: 
eksamid näitavad esimesena kätte, kes 
õppis hinnete, kes targemaks saamise 
pärast. Elu paneb paika õpitu väärtuse 
ja teadmiste kasutamise oskuse. 
Kümne aasta pärast kuuleme uudiseid, 
kelle kooliks oli VKG, TÜ või karm 
eluülikool ise. ELU hindab meie 
teadmiste väärtust – paneb meie 
tarkusele hinde. 
Kuid ma siiralt palun teid, ärgem 
jäägem halliks massiks! Isikupärasust, 

rahvas, rohkem isikupärasust! 
Asjaolu, et keegi suudab mõista vaid 
lihtlauseid, ei moodusta iseenesest veel 
põhjust tema arvamiseks parandamatute 
keskpäraste kilda - kuid kui ta ise on oma 
olukorraga rahul või koguni tunneb selle üle 
uhkust, siis küll. 
On täiesti talumatu viibida rohkem kui tund 
või äärmisel juhul kaks ühes ruumis hulga 
inimestega, kellel kõigil on täpselt ühesugune 
pintsak- ühesuguse all mõistan ma siin 
arusaadavalt sisulist ehk tähenduslikku 
samasust, kusjuures pintsaku väline vorm ei 
oma tähtsust. Suure osa ängistusest tekitab 
muidugi asjaolu, et kõik teised panevad 
minule pahaks soostumatust eneselegi 
sarnane pintsak selga tõmmata… 
Keskpärases ümbruses pole end maksma 
panna soovijal paremat teed selleks kui 
skandaal – kui kujutlusvõimet ei piisa muuks, 
sobib mis tahes mõttetu roim-, mis raputab 
kaaskodanikke hetkeks nende 
hästikorraldatud unes. 
Enne kooli lõpetamist poetaksin veel 
praegustele ja tulevastele õpetajatele mõned 
tarkuseterad: 
1. Enne õpi kõnelema, siis õpi õpetama! 
2. Kui me austame teisi elusolendeid, 

austavad nemad ka meid! 
3. Kasvatades oma õpilastest moraalsed 

olendid, karistate te neid julmalt, kuid 
põhjendatult kõigi vaevade ja valude eest, 
kõigi loobumiste eest, mida nad on teie 
ellu toonud, kõigi pettumuste eest, mida 
nad on lasknud teile osaks saada. Aga 
kõik teie pingutused võivad osutuda siiski 
viljatuks, kui nad juhtumisi õpivad 
andestama – suure tõenäosusega 
andestavad nad ka teile! 

Aga heale õpetajale topeltpalk! 
Mul oleks veel nii palju öelda, aga mitte teile, 
kallid õpetajad. 
Eriteadaanne seni teadmatutele: on viimane 
aeg seada elus eesmärgid, aga need olgu 
kõrged: sportlased olümpiavõitjateks, luule-
lembesed Kirjanike Liitu, arvutihullud 
võõrutuskuurile ja seejärel - reaalsest elust 
iseennast ja häid inimesi otsima, matemaa-
tikahuvilised logaritmide tabelit reformima, 
d-klass... ratsa rikkaks, võõrkeelte tundjad 
Euroopa keeli eestikeelsete sõnadega risus-
tama, nii et kõik kultuurrahvad sõimaksid 
ainult eesti keeles! 
Noored, TULEVIKU ÕNN ON MEIE 
KÄTES! 
Noored, EUROOPA LIIT ON MEIE 
KÄTES! 
Noored, EESTIMAA ON MEIE KÄTES. 
 Glen Kelp, abiturient 

 
 
 

 
Lahtiste uste päev Vana-Antsla 
Kutsekeskkoolis 
 
06. mail algusega kell 11.00  
1) Talu- ja kodumajandus, õppeaeg 3,5 
aastat 
2) Üldehitus,   õppeaeg 3 aastat 
3) Põllumajandus (lihtsustatud), õppeaeg 
3,5 aastat  
4) Üldehitus (lihtsustatud), õppeaeg 3 
aastat 
5) Õmblemine,  õppeaeg  3 aastat 
Vastu võetakse põhikooli baasil. 
 
Põllumajanduse  lihtsustatud ja üldehituse 
lihtsustatud 
õppekavaga erialale võetakse vastu 
põhikoolide (lihtsustatud õppekavaga) 
lõpetajaid. 
Kõikidel erialadel parimatele õpilastele kooli 
stipendium. 
 
Talu- ja kodumajanduse  ning  
põllumajanduse  (lihtsustatud) erialal lisaks  
põllumajandusstipendium   
300-1000 krooni kuus sõltuvalt 
õppeedukusest. 
TULE JA TUTVU VANA-ANTSLA  
KUTSEKESKKOOLIGA ! 
 
 
 
KOOLITUSED APRILL 2005 

• OKSANA JEFIMOVA – “Koolibri” 
vene keele õpiku kursus Tartus 06.04; 

• KAIRE JAKOBSON – orgaanilise 
keemia kursus Tartus 08.-09.04; 

• ENE MOPPEL – kursus “Projektiõpe 
algklaasides” Tallinnas 09.04; 
matemaatikaõpetajate täienduskursus Võrus 
15.04; 

• VESTA LEESALU ja ANU MAASK - 
mentori koolitus Tartus 09.04; 

• SIRJE VÄRNIK – asjaajamise 
intensiivkursus Tallinnas 13.04; 

• SIRJE HÜVATO – kursus 
“Õpiraskustega laps tavaklassis” 12-13.04 
Tartus; 

• TIIA RAAG – inglise keele üleriigiline 
ainenõukogu Tallinnas 15.04; 

• ENE LIIVAMÄGI ja MARIKA 
KARDEN-RAUD seminar “Õue loodust 
avastama” Tartus 15.04; 

• RAGNA MEELISTE – kodunduse 
aineklubi Tallinnas 16.04; 

• KRISTA KÕLLI – tehnikavaldkondade 
õpetajate koolitus Tartus 21.-23.04; 

• EHA TAMMO – Briti Nõukogu seminar 
Tallinnas 22.04; 

• LIIA TOOMAS – “Logopeediline töö 
koolis” Tartus 22.-23.04; 

• AIGI LAINE ja KAJA-ASTRID 
REISKA koolitus “Hariduslike 
erivajadustega laste toetamine põhikoolis” 
Tallinnas 27.-28.04. 

Esmaspäeval, 9. mail kell 18 on kooli aulas kontsert emadele 
 

Teisipäeval, 24. mail kell 18 Parimad muusikalihitid läbi aegade  


