VÕRUSOO PÕHIKOOLI ajaleht nr. 1

Kallis lehelugeja !
Sinu käes on Sookooli

Hind 2 kr. Detsember 1997

poolest . Aastal 2000 tähistab

Tänan toimetust ja soovin

kool oma 75. sünnipäeva . Küll

neile jätkuvat tegutsemislusti .

esimene päris oma ajaleht .

oleks tore külalistele kooli

Kõigile lehelugejatele soovin

Rõõm oli kõrvalt jälgida

ajalehe kaudu oma töid ja

aga meeldivaid hetki ajalehe

toimetuse toimekaid

tegemisi tutvustada !

seltsis . Rahulikke lähenevaid

toimetamisi . Loodan , et leht

Ajalehe heale käekäigule

jõulupühi ja meeldivat

hakkab ilmuma regulaarselt ja

saab kaasa aidata iga

aastavahetust kõigile !

saab üsna peagi ajaleheturul

lehelugeja . Toimetus ootab

Direktor

konkureerimisvõimeliseks . On

kõigi kaastööd . Kõigepealt

Saima Murel

ju Võrusoo kool tuntud

aga loomulikult aktiivset

huvitavate ettevõtmiste ,

kaasalöömist lehele nime

tublide õpilaste ja õpetajate

leidmisel .

Esimene vasikas

TÄHELEPANU ! TÄHELEPANU !
Kuulutatakse välja

Ma seisan harkisjalu

SUUR NIMEKONKURSS

ja uudistan maailma .

meie kooli ajalehe nimele ! ! !

Mul on naljakas saba
ja kaks suurt silma .

⇒Mõtle ööl kui päeval !

Ja ma ei taha

⇒Ilmuta enneolematu nimi meie kooli lapsukesele !

minna aia taha .

⇒ Ära müü parimat nime kuue kärbatanud õuna eest sõbrale !
⇒Kirjuta sündinud lapsukesele NIMI paberile ja pane koolimajas

P-E Rummo

ootavasse NIMEKASTI . Lisa oma nimi ja klass .
Võitjat ootab AUTASU !

ESIMENE VASIKAS LÄHEB IKKA AIA TAHA . (Eesti vanasõna )
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Kooli ajaleht võiks . . .
9

Kajastada toimunud sündmusi ja üritusi

•

koolis ;

kajastada koolivägivallaga seotud
probleeme ;

9

anda teada tulevatest sündmustest ;

9

teha intervjuusid kooli töötajate ja

•

tutvustada viisakusreegleid ;
7.b klass

populaarsete õpilastega ;
9

avaldada õpilasküsitlusi



vigurjutte ;

kooliprobleemide ja muude murede



artikleid parimatest ja tublimatest

kohta ;

õpilastest

9

korraldada võistlusi ja konkursse ;

9

avaldada omaloomingut ;

9

pidada kirjasõprade ja tervituste nurka ;

9

pidada naljanurka (karikatuurid , lõbusad

•

kriminaalsed lood koolis;

vead õpilastöödest ) ;

•

naljakad juhtumised koolis

9

avaldada horoskoope , ristsõnu ;

9

pidada muusika edetabelit

5. klass

8.b klass

õpilasküsitluste põhjal .
8. a

¾

ülekooliliste rekordite tabeleid ;

¾

sporti ;

¾

lugusid neist , kes soovivad saada
ÕPETAJAKS ! !
7. a klass



staaride pilte ;



graffitit ;



rohkem teavet Võru pidustuskohtadest
9. klass









koolide ajalugu ;
parimaid kirjandeid ;
küpsetiste retsepte ;
järjejutte
6 . klass

KÜSIDA VÕIB KÕIKE ! (Elutarkus )
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ÕPPEEKSKURSIOON

… on reis või käik paika(desse) , kust loodetakse saada õpikuväliseid teadmisi mõne
kooliprogrammi osa kohta ,
… asendab koolitundi ,
… eeldab osalejalt väikesi algteadmisi ja suurt uudishimu

7 - ndad klassid

Meie sõitsime õppereisile 9.oktoobril , eesmärgiks
tutvuda Oskar Lutsu elu ja loominguga seotud

8-ndad klassid

9. klass

Oktoobrikuu 24.päeval käisid 8 -ndad
klassid õppeekskursioonil Tartu

11.novembril käisime üheksandate
klasside traditsioonilisel õppe -

paikadega . Esimese peatuse tegime Tartus

Botaanikaaias , Juhan Liivi muuseumis

ekskursioonil Tallinnas .

kalmistul . Asetasime lilled meie rahvakirjaniku

ja Tõravere observatooriumis .

Verekeskust , Riigikogu , Tervishoiu -

kalmule , kus kõrgub tema mälestuseks rajatud

Reis kujunes väga meeldivaks .

Külastasime

muuseumi , Rahvusraamatukogu ning

pronksbüst . SSelle tagasihoidliku

Botaanikaaia eksootilised taimed tõid

õhtul käisime Eesti Draamateatris

lugupidamisavaldusega "Kevade " autorile oligi meie

kõledasse sügisesse soojust ja

vaatamas etendust "Inspektor tuleb".

Lutsu -päev alanud Võtsime suuna Palamusele ,

ülevoolav rohelus meenutas kõigile

"Kevade " järgi siis Paunverre . Vanas kihelkonna -

kindlasti päikeselist suve .

kooli klassitoas pidasime maha ühe koolitunni , kus
meile pajatati sajandivahetuse koolielust üldse ,

Kõige meeldejäävam koht oli Rahvusraamatukogu . Maja avaldas muljet

Tõravere observatooriumis said
kõik oma silmaga Jupiteri ja tema

eelkõige oma arhitektuuri ja hästi
korraldatud tööga . Seal oli erinevaid

aga ka Tootsist köstrist , Arnost ja teistest . Mõni

kuusid näha . Samuti said rahuldatud

lugemissaale ja kõigile eriti meeldinud

isik meie seast sai koguni Tootsi tiitli . Pärast

paljude uudishimulike küsimused .

arvutituba .

tundi uurisime "Kevade" - aegseid koolitarbeid ,
õpikuid , vihikuid , isegi vanu koolitunnistusi .
Klassitoa kõrval asusid kooliõpetaja Lauri tuba ja
poiste magamistuba . Tootsi punane maakera , Kiire
nööpsaapad , Imeliku kannel - kõik oli omal kohal .
Õues vaatasime jõge , mille õhukesele jääle
Toots Teele meelitas ja nägime saunaakent , mille
Joosep katki tulistas .
Palamuse surnuaiale on maetud mitmeid "Kevade"

Liivi muuseumis tutvustati huvilistele

Verekeskuses räägiti meile doonor -

maja ajalugu ja kirjaniku perekonna -

lusest ja veregruppidest . See ei

liikmete elukäiku . Ka jagati teadmisi

olnud eriti huvitav , sest jutt oli väga

Juhan Liivi enese kohta .

segane ja arusaamiseks oleks olnud

Loodan , et see reis kujunes

vaja kasutada leksikoni .

kõigile meeldejjäävaks ,

Tervishoiumuuseumis me kahjuks

kellele ekskursiooni külastusobjektide

kaua viibida ei saanud , sest muidu

pärast , kellele mõnel muul PÕHJUSEL . poleks me raamatukokku jõudnudki .
Mäletage seda reisi ! Nagu Juhan

Õhtul käisime teatris . Kuna olime

tegelasi : köster, Tõnisson , Lible , pastor . Nende

Liiv ütelnud "Kes mineviku ei mäleta ,

kogu päevast väsinud , siis ei

pärisnimed on muidugi teised kui raamatus .

see elab tulevikuta ."

suutnud paljud etendust jälgidagi .

Üks rahulolev kaheksandik .

väga vajalikud , sest nende käigus

Pealelõunal jõudsime Tartus asuvasse O.Lutsu
majamuuseumi . Selles majas oli kirjanik pikki

Meie arvates on õppeekskursioonid

aastaid elanud . Meil lubati istuda võõrastetoas , aga

saadakse rohkem teadmisi kui

hiljem tõusime 2.korrusele , kus oli palju pilte ja

tavalistes tundides .

kirju , mis jutustasid Lutsu elust ja loomingust
ning tutvustasid tema peret ja sõpru . Saime ka

Huvireisija

ÕPPIMISE A B C

teada , et Lutsu poeg elab praegu haritud mehena
Rootsis .
Kirjaniku üheks lemmikraamatuks oli hispaania

Ühe kuulsa joogakuru juurde tuli kord innustunud algaja , kes
küsis , mil viisil kõige kiiremini joogiks saada . Õpetaja palus

autori Cervantese "Don Quijote" . Õnneliku kokku -

seejärel noormehel kööki tulla , võttis pangetäie vett ning surus

sattumuse tõttu etenduski samal õhtul "Vanemuises"

sõna lausumata tema pea vee alla . Sedamööda , kuidas

maailmakuulsa romaani põhjal loodud muusikal

hapnikupuudus end tunda andis , hakkas noormees nüüd pea

"Mees La Manchest" . Nii nägime meieggi naeruväärset

pangest väljasaamiseks tegema järjest suuremaid jõupingutusi .

don Quijotet , kes võitles tuuleveskitega ja tegi palju

Lõpuks läkski see tal korda . "Just nii , kõike välja pannes ,

muid tobedusi . Kuid etendus näitas ka , et isegi

saabki sinust joogi , " lausus meister .

naeruväärne võib olla üllas , kui seda tehakse omakasupüüdmatult .
Meie reis lõppes hilisel öötunnil kodulinna vaiksetel
tänavatel .
Kirjandushuviline seitsmendik

Anti Kidroni raamatust
"Kuidas hõlpsasti õppida " lk.89
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Minu nimi on Juss . Olen 9-aastane marakratt . Mul on sinule üks suur – suur soov . Palun too mulle väike
kotike selliseid komme , mille sees on natuke kannatlikkust , tarkust , osavust ja õnne . Oleksin Sulle väga
tänulik . Jään Sind pikisilmi ootama .
Juss Krepp, 3.b klass

Kirjutan Sulle oma kõige suuremast jõulusoovist . Olen olnud päris hea laps . Ma ei tahagi mänguasju ja
magusat . Soovin , et maailmas valitseks rahu ja lastel oleks hea elada .
Kai Valt , 2.a klass

Ma tahan , et oleks jõulurahu , et oleks kõigil ilusad jõulud . Tervist , rõõmu kõigile ja palju magusaid
maiustusi . Et oleks jõulude ajal ilus talvine ilm , puud oleks paksu valge lume all . Soovin , et igaühel oleks
jõulusoov täitunud .

Tauno Nieländer, 2.a klass

Palun too mulle Ken . Ja siis ma tahaks , et Hendrik ei käiks meie laudade peal . Ma tahaks , et minu õpetajal
käiks ka päkapikud akna taga .
Lona , 2.a klass

Soovin Sulle ja Sinu abilistele häid jõule . Palju jõudu ja head tervist , et saaksid kõiki lapsi meeles pidada .
Mulle too palun suusad . Jään Sind ootama .
Marko , 2.a klass

Ootame Sind väga , sest Sa oled nii hea . Hoia ennast , et Sa ei külmetaks ! Kingitusi tahaksime küll kõik
saada : suuski , uiske , pildiraamatuid , mänguasju , maiustusi . . .
Veel üks ilus soov Enelt : “Mina soovin endale kooliõnne ! “ Seda palume meile kõigile .

2.b klass

PALUN TOO MULLE PÄKAKÜLARAAMAT MA OOTAN SIND TULE KINTLASTI TERVITA

PÄKAPIKKE

JA PÕHJA PÕTRU .

Janne Kalda , 1.a klass
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VERIVORSTID

Tangud või kruubid pesta sooja veega puhtaks ,

1. Kui oled otsustanud jõululauale

panna soolaga maitsestatud vette keema koos

verivorste valmistada , pead sa esiteks

kuubikuteks lõigatud pekiga . Sibulad puhastada ,

muidugi sea leidma ! Ükski ei oleks

hakkida ja praadida rasvaga läbi . Poolpehmeks

parem kui naabri oma .

keenud puder jahutada , lisada maitseained ,

Nii – see probleeme on lahendatud . Ei pea

sibulad ja kurnatud veri . Segada hästi läbi ning

vist ütlema , mida sa selle seaga tegema

toppida soolikatesse viimased kinni . Panna

pead . Maha lööma .

maitsestatud sooja vette ning keeta üsna tasasel

2.Õige , seegi mure lahenenud . Nüüd sa

tulel niikaua , kui nõelaga torkimisel enam verd

pead muretsema 4 klaasi tangu või kruupe .

välja ei valgu . Vorstid jahutada , praadida pannil

3.2 l vett , sellega vist küll probleeme ei

rasvaga pruuniks . Pann on teatavasti selline

teki .

kööginõu , millega tavaliselt praetakse , kuid

4.400 gr.pekki või neerurasva , 100 gr. rasva

kasutatakse ka hoopis teisiti , mille tagajärg on

umbes pool liitrit verd ning 500 grammi

lõhkine pea ning peatus esmaabi punktis .

soolikaid , need saad äsja maha löödud

Lauale pane kuumalt , võid lisada toorsalatit .

sealt .

NB ! NAABRIST OLEKS SOOVITATAV

5.Pool teelusikat pipart , vürtsi , majoraan ,

MÕNDA AEGA EEMALE HOIDA

punet ning 1-2 sibulat .

LEEVIKE
Leevike sobib kaunistuseks kuusele .
Siin on antud õpetus selle valmista –
miseks . Vajad paberit , pliiatsit , kääre .
Lõika paberist joonisel 1 näidatud
kujund ja tee sellele silmad ja nokk
musta pliiatsiga , seejärel joonisel 2
näidatud kujund ja lõika mõlemale
kujundile vahed . Nüüd aseta mõlemad
kehaosad kokku (vaata joonis 3 ) .

Koostaja : Kristo Vislapuu

Tegijal juhtub mõndagi . (Vanasõna)

Köögi päkapikud
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Väike kuusk
Maimu Linnamägi

Viivi Luik
Kuuse jaoks ei ole vaja

Oled sa olemas , jõulutaat ?

väga palju ehteid .

Oh , et sa oleksid !

Tema ootab lahkelt maja ,

Oled sa tulemas , jõulutaat ?

rõõmu , mis on ehtne .

Tahan , et tuleksid .
Ära poeta , ma palun sind ,

Paksust metsast meie pärast

kingitusi kuuse alla !
Ära soeta , ma sõnun sind

toodi teda siia .
Ta ei kasva meie pärast

pakikest padja alla !

suureks mitte iial .

Tule ise ,
et oleksid ,
tõeline tõde !
Tule ometi !

Vanast raamatust
leidis Mari

Ootame ! Mina ja õde .
Vaikne lumi
Viivi Luik

Õp.Emilie Kaup andis
Ingrale

Sajab vaikne lumi

Jõulusalm

merele ja maile .
Sajab hommikuni
linna tänavaile .

Kena kuldne kringel
on mu jõulusalmis ,
selle tuttav ingel

Pehmet lund on tänav
täis nüüd ääretasa .

tegi ahjus valmis .
Veel on hõbepähkleid

Vaikne päev on täna .
Lapsedki on tasa .

minu jõululoos ,
päkapikkudega korjasin

Oma vanast aabitsast

neid koos .

leidis Jane
Venna aabitsast
leidis Jane

Õpi pähe

!

