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Armsad lugejad!
Koolikaja on ajaleht meist endist ja meile endile. Toimetus tahab loota, et igas numbris leidub igaühele
midagi huvipakkuvat.
Oleksime väga tänulikud, kui meieni jõuaks vastukaja, mida konkreetselt Te lehelt ootate. Samuti ärge
jätke ainult enda teda, kui kuskil midagi põnevat toimunud on, kirjutage sündmustest ja ettevõtmistest meie
vahendusel koolikaaslastelegi.
Uue rubriigina hakkab tänavu ilmuma avaliku arvamuse küsitlus. Missugused oleksid need küsimused ja
probleemid, mille kohta te kaaslaste arvamust teada soovite?
Koostööle lootes ning meeldivat lugemist soovides
toimetus

Intervjuu Heli Maasliebiga
1. Miks valisite just kehalise kasvatuse õpetaja
elukutse?

See lihtsalt tuli: Koolis olin ma hästi energiline ja
käisin alati võistlustel. Pärast 8-nda klassi lõppu
läksin Otepää spordikooli ja nii minust õpetaja saigi.
Praegustes oludes ma küll enam õpetajaks ei
hakkaks.
Järgneb leheküljel 2

Selgunud on Sookooli pop- poiss ja tüdruk
22. oktoobril toimus meie koolis disko,
mille käigus DJ Marko Pille eestvedamisel valiti
meie kooli pop - poiss ja - tüdruk.
Vaatamata sellele, et rahvast oli kohal
vähe,
jagus
võistlejaid.
Tutvustati
end,
demonstreeriti tantsuoskust ja loeti luuletusi. Kui
tantsimisega võis üldiselt rahule jääda, siis kurvaks
tegi, et ette valmistamata ei osata lugeda luuletust.
Ettekantud värsid rääkisid jõuludest (ei ole ju veel
käes) või ei kannata trükimusta. Sellest on natuke
kahju.

SELLES NUMBRIS

Siiski
õhtupooliku.

1
2
3
4

Edukamateks osutusid Relika 8a st ja
Aarne 8b st. Nemad esindavad meid 14. novembril
Kultuurimajas "Kannel."

Intervjuu Heli Maasliebiga lk 1 ja 2
Küsitlus
8. ja 9. klasside ekskursioonid
Õpetajate päev, sünnipäevalapsed
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Hoiame pöialt!
Anne 9a
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põneva

2. Spordiga tegelemine ei tähendanud ainult trenni
tegemist. Mida see veel andis?

Kõige rohkem tunnen headmeelt selle üle, et spordiga
tegeldes sain väga palju reisida. Olen käinud Arhangelskis,
Murmanskis, Leningradis ja Moskvas. Olen elanud põhjas,
kus on talvel kestab mitu kuud polaaröö. Seal nägin
virmalisi ja sõitsin põhjapõtradega. Üks eksootilisemaid
paiku (linnu), kus viibisin, oli Sõkvtõkar. Otsige see linn
kaardilt üles! Vaatamata sellele, et see on rajatud soode
keskele, ja sinna pääseb ainult lennukiga, on seal väga
uhked majad ja suurepärased kultuurihooned ja asutused.
Suvel olin laagrites Otepääl ja Käärikul. Iga suve lõpul
toimus laager veel Musta mere ääres, Aadleris. Tegelikult
oli see puhkelaager enne suurt suusahooaega ja imetore oli
soolases meres ujuda, päikest võtta, süüa puuvilju ja
mägedes joosta. Ma ei kahetse midagi, olgugi, et kodus sai
aastas vaid paar kuud olla.
Omaaegsed maailmakuulsused suusatamises ei olnud mulle
tuttavad mitte ainult televiisori kaudu.
Olen rahul ja õnnelik, et minu noorus niimoodi möödus.
Sain palju ilma näha, naljana öeldi tookord omavahel, et
lennujaamad olid meie teised kodud.
3. Kuidas tunnete end klassijuhataja rollis?

Mulle see meeldib.
4. Kas Teil on/olid oma lemmiklapsed?

Mulle on alati krutskivennad meeldinud. Näiteks Süving.
Ta tegi alati kõiksugu vigureid ja jäi peaaegu alati vahele.
5. Kõige ekstreemsem juhtum koolielus?

See pole küll kõige ekstreemsem, aga naljakas küll. Ma
panin just võistlustele minejaid kirja ja küsisin laste
sünniaegu. Pika mõtlemise peale vastas üks õpilane
“1988.” Mina ütlesin “Täpne!” Tema seepeale: “3.34.”
6. Mida arvate praegustest 9-ndikest ja ka teistest
klassidest?

Head lapsed. Tegelikult on kõik lapsed head, ainult mõnel
on see headus kellegi või millegi tõttu alla surutud. Just
nagu igast inimesest võib olümpiavõitja saada. Kõik head
omadused tuleb lihtsalt üles leida.

KÜSITLUS
1. Mida arvate kooli ajalehest?
2. Kas meie koolis on piisavalt üritusi (millest on puudu)?
Siim 5b
1. Huvitav asi
2. Rohkem võiks pidusid olla, kus on ka nooremate klasside
õpilasi.
1.
2.

Sigrid 9a
1. Väga kihvt.
2. On puudus, eriti just spordiüritustest, pole ju korralikke
vahendeid (võrkpalli mängimise võimalus, rööbaspuud jne.)
1.
2.

Intervjueerisid Annika ja Marjaana
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Ei ole lugenudki.
Vähe, rohkem võiks olla.

4b klass

Õpetaja Karin Raudik
1. Hea, et selline asi ilmub.
2. Vähe. Halvad on ka majanduslikud tingimused. Klassid peavad
saama lõbusalt omavahel võistelda.
Piret 8a klass
1. Mida aeg edasi, seda rohkem ta mulle meeldib.
2. Vähe. Diskosid võiks rohkem olla ja igasuguseid valimisi võiks
korraldada.
Monika 9b klass
1. Ajaleht on huvitav.
2. Koolis võiks rohkem üritusi olla, näiteks diskosid.
Kaspar 5a
1. Mina ostan ajalehte.
2. Koolis on keskmiselt üritusi, aga toimuda võiks veel
spordipäevad ja matkad.
Õpetaja Eha Klaassen
1. Kooli ajaleht peab olema ning kajastama sündmusi nii, nagu
need tegelikult on.
2. Koolis võiks olla rohkem üritusi. Õpilased peavad üles näitama
oma initsiatiivi, sest ma ei usu, et neil üritusi korraldada ei lastaks.
1.
2.

7. Te olete kooli huvijuht. Kas Teie ja laste ideed
ühtivad? Milliseid üritusi võib sel aastal oodata?

Lastel võiks rohkem ideid ja pealehakkamist olla. Kohe on
algamas stiilinädal. Detsembri alguses Sookonnaks
löömine ja palju muud huvitavat. Iga aastaga lähevad
üritused paremaks

Õpetaja Helve Sibul
Vajalik asi lugejatele, eriti aga selle tegijatele enda arendamiseks
Kui võetakse osa, võiks rohkem olla.

1.
2.

Õpetaja Heli Maaslieb
Väga hästi. Meeldib see, et seda teevad õpilased ise. Parem
ilmugu ajaleht harvemini, kui et mitte üldse.
See on kahe otsaga asi. Keegi pole nende vastu, kuid neid on
vähe. Kui toimuks rohkem, hakkaksid need tüütama ning see
hakkaks segama õppetööd. Rohkem ootaks õpilaste aktiivsust.
Parem toimugu vähem, aga korralikult.
Triin 8b klass
No comments.
Kindlasti pole üritusi piisavalt.

Küsitlesid: Annika, Marjaana, Anne, Kristel
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Traditsiooniks kujunenud Tallinna reisist
21. oktoobril käisid 9 -ndad klassid traditsioonilisel
õppeekskursioonil Tallinnas. Päev kujunes pikaks ja
sisukaks.
Kooli juurest sõitsime välja 7.00, kohale jõudes
külastasime kõigepealt Põhja – Eesti Verekeskust, kus
räägiti meile vere koostisest ja tähtsusest ning osad
õpilased said määrata ka oma veregrupi. Samuti
rõhutati, kui oluline on, et terved täiskasvanud
tuleksid doonoriks – sageli tuleb ette olukordi, kus
vastava veregrupi vere olemasolust sõltub, kas
inimese elu õnnestub päästa või mitte. Räägitu oli
üsna keeruline, kuid loodame, et olulisemast said kõik
aru ja jätsid selle ka meelde.
Edasi läksime tervishoiumuuseumisse. Seal
vaatasime klaasnaist ja saime meelde tuletada, kus ja
kuidas paiknevad inimese siseorganid. Noorte toas oli
soovijatel võimalik end mõõta, kaaluda, vaadata, kui
suur on kopsumaht jms.

8 ndate klasside ekskursioon
Alatskivile
Oktoobrikuu 20. päeval käisid 8– ndad
klassid õppeekskursioonil. Meiega kaasas olid
klassijuhatajad ja õp Tamm.
Reisi sihtpunkt oli Alatskivi, kus tutvusime
J. Liivi kodukoha, perekonna – ja elulooga.
Kohapeal kuulasime J. Liivi luulet ja saime teada
Liivi auks korraldatavate luulekonkursside kohta.
Meid kostitati karaski ja piimaga ning hiljem
õunaaiast õuntega. Õunaia rajamist toetas
rahaliselt näitleja Mikk Mikiver, kellel on
muuseumiga tihedad sidemed.
Rehetares olid välja pandud esemed ja
tööriistad, mida vanasti majapidamises kasutati.
Meile näidati ka, kuidas telgedel vaipu kootakse
ning Kaio 8b st sai asja isegi peaaegu selgeks. Kui
ta endale kangasteljed muretseb, lubas ta kõigile
soovijatele vaibad kududa.

Järgmine peatus oli Tallinna raekojas, kus kuulsime
selle hoone ja natuke pealinna ajaloost. Hoone on
suur ja muljetavaldav, seal viibides tekib tunne, nagu
oleksid ka ise osake ajaloost.

Järgnevalt käisime Alatskivi surnuaial J.
Liivi haual ning seejärel vaatasime Alatskivi lossi.

Pärastlõunal külastasime Niguliste katedraali.
Vaatasime ainulaadseid maale ning kuulasime, mida
giid rääkis selle hoone ajaloost. Muuhulgas saime
teada, et vanasti maeti inimesed kirikuhoone põranda
alla.

Õhtul vaatasime “Vanemuise” teatris
etendust “Kaksteist vihast meest” ja pärast seda
sõitsime Tõravere observatooriumisse. Ilm meie
ettevõtmist ei soosinud: taevas oli pilves ja
seetõttu eriti midagi näha ei olnudki.
Õnnelikumad nägid siiski Jupiteri ja teda
ümbritsevaid kuid.

Järgnevalt oli meil paar tundi vaba aega, kus igaüks
võis omal käel linnas ringi kõndida, süüa ja pisut
lõõgastuda.
Päev lõppes rahvusteatris “Estonia.” Vaatasime J.
Straussi operetti “Viini veri.” Muljed etendusest olid
erinevad, nagu hiljem selgus, aga kõik jäid rahule.
Kuna tihe päevakava oli kõiki üksjagu väsitanud,
jõudsid tagasiteel vähesed silmi lahti hoida, enamus
“nurrusid” mõnusalt magada.

Tagasiteel vaatasime Kalevipoja sängi ja
käisime Peipsi ääres ühispilti tegemas.

Kuigi päev kujunes pikaks ja seetõttu
väsitavaks, meeldis ekskursioon meile kõigile
väga.
Teele ja Piret 8a
Triin 8b

Usume, et see reis jääb kõigile meie hulgast
meelde. Meie arvates on sellised käimised harivad ja
vajalikud ning loodame, et Sookoolis seda toredat
traditsiooni hoitakse.
Autor: Kristel 9a
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SÜNNIPÄEVAD

Õpetajate päev
2.oktoobril tähistati meie koolis traditsioniliselt
õpetajate päeva. See tegi ärevaks iga üheksandiku: oli
ju vaja tunnid ette valmistada, kool kaunistada ning
korraldada ka etteasted õpetajatele.
Reede hommik, tundideni on mõned minutid aega:
uues õpetajate toas käib suur sigin – sagin. Kellel on
kadunud punane pastakas, kellel jälle õpikud. Umbes
nii võivad teised õpilased üheksandike toimetusi
kujutada. Kuid tegelikult oli üheksandas A-s (see oli
uus õpetajate tuba) rohkem ikka neid hetki, kus
vahetati muljeid, jagati üksteisele õpetussõnu ning
lihtsalt puhati.
Koolitundide vahele mahtus ka õpetajatele
pühendatud aktus, mis püüti läbi viia nii, et kõik
jääksid rahule. Seetõttu esineti kõnega ning lauldi
õpetajatest loodud laule. Kuid, et asi ei jääks
ühekülgseks kanti ette lõbus tantsukava ja õpetajate
pogie – tants, oli kui täpp i – le. Päev lõppes 9 –ndike
ühise koogisöömisega.
Kindlasti tahavad paljud teada, mis tunne oli õpetaja
olla. Selle koha peal võib kirjutada, et uhke tunne oli.
Samas võib mõistsid paljud 9 – ndikud, et ega see
õpetajaamet ikka kerge pole.
Lootkem, et õpetajate päeva traditsiooni jätkatakse. Ja
kui juhtub, et õpetajad oma igapäevatööst väsivad,
võib ju alati uue õpetajate päeva korraldada. 9 –
ndikud on sellega igal juhul nõus.

NOVEMBER
10. Iiris Tagen
21. Eva Aader
29. Ülle Tamm
30. Helve Raat
DETSEMBER
06. Silvi Kängsepp
15. Karmen Luiga
24. Ira Petrova
27. Aigi Kraak
PALJU ÕNNE KÕIGILE
LUGEJATELE, KELLEL ON
NOVEMBRIS JA DETSEMBRIS!

SÜNNIPÄEV

Annika 9b
Marjaana 9b
Anne 9a
Kristel 9a

Soo Koolikaja
Võrusoo Põhikool
Kreutzwaldi 109
Võru 65504

Toimetus

Annika Liba
Marjaana Päike
Anne Trumm
Kristel Uiboaed

e- mail: soopk@europa.werro.ee
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