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Armsad noored!
Teie jaoks on saabunud aeg, kus võib öelda nagu Toots Kiirele: "See oli teooria, nüüd aga tuleb
praktika!"
Kogu koolipere saadab Teid teele parimate soovidega. Jätkugu Teil töötahet, õppimislusti ja õnne!
Oleme uhked Teie kordaminekute üle. Ärge kohkuge raskuste ees, vaid püüdke ikka ja alati edasi.

Saima Murel
direktor

a

9. klass

9.

b

klass

Maris Ark
Kerli Hurt
Garel Kaits
Janek Mõttus
Mait Mäesaar
Taavi Oolberg
Marko Parksepp
Kristiina Pisukov
Sigrid Pisukov
Kersti Purgas
Kristel Taaler
Rivo Teppo
Kadri Troska
Anne Trumm
Silver Tulik
Kristel Uiboaed
Kadri Veski

Monika Arras
Jane Jõks
Hille Kesa
Sirle Kivi
Kristjan Koort
Ants-Kristjan Lauter
Annika Liba
Relika Lind
Margus Mõttus
Kädi Nassar
Ruudik Niitmets
Jaanus Petri
Marjaana Päike
Aimar Raat
Kadri Reiman
Marelle Tovinen
Kristel Truija
Annela Täht

Klassijuhataja
:
Karin Raudik

Klassijuhataja:
Eva Aader

Õnnelik on see, kellel päris omast käest võti
avamaks laekaid
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Igaühel on oma suhtumine kooli.
Kuidas mitte armastada, kui siin avanes raamatute imepärane
maailm; kui õpetaja sind mõistis ja kiitis; kui kooliajal olid kõige
paremad sõbrad, kõige põnevamad mängud, kõige heledamad
naerud - ja mida kõrgemale sa elus jõuad, seda eredamaks
muutub kooliaja meenutuste kangas.
Aga kuidas mitte vihata, kui kergelt ei andnud kool midagi; kui
vihikud olid punasest kirjud ja õpikute lehekülgi tuli niisutada
pisaratega; kui pärast tunde sunniti vangina istuma tühjas
klassiruumis ja uneski ei andnud rahu õpetaja range pilk - nii
kannadki põues kivi ja kui sügavale elus ka langeksid, süüdistad
ikka kooli.
Nikolai Aju "Luikede päev"
Intervjuu 9a klassi klassijuhataja Karin Raudikuga

Intervjuu 9b klassi klassijuhataja Eva Aaderiga

1. Kus koolis olete käinud ja kas olete olnud tubli õpilane?
Olen algusest lõpuni olnud Fr.R.Kreutzwaldi nim Võru I KK-I
kasvandik. Edasi tulid õpingud Tartu Ülikoolis ajaloo erialal,
mis kahjuks pooleli jäid. Ajalooõpingud lõpetasin TÜ
Täienduskoolituskeskuses.
Tubli õpilane ei jätnud alustatud ettevõtmisi pooleli!
2. Milliste tulemustega olete sooritanud eksamid ja milline
oli tunne enne neid?
Põhi - ja keskkoolis olin eksamitel edukas, ülikoolis sain
hindeid n.ö "seinast seina."
Eksamieelne tunne on meeles küll — selline seest õõnes
olemine ja ärevus.
3. Hinnake oma klassi viie palli süsteemis. Põhjendage oma
hinnangut!
Siinkohal küll selles süsteemis hinnata ei tahaks,
vaieldamatult on mul hea klass.
Mul on olnud oma 9a -ga hetki, kus nende siiras ja avatud
olek ning ideaalilähedane käitumine, on mind magus - valusalt
liigutanud, aga ka pettumuse kogemus pole mulle võõras.
4. Mida head/halba olete oma klassilt õppinud?
Praegune 9a on mul üldse esimene klass juhatada, seega olen
saanud klassijuhatamise kogemuse kõigi oma heade ja
halbade külgedega — mis ongi suurim õppetund.
5. Ekstreemseim juhtum, mis on seotud praeguste
üheksandikega!
Jäägu väikesed saladused minu ja mu klassi vahele!
6. Kas võtate sügisel uue klassi? Miks?
Meeleldi teeksin aastase pausi, samas annan endale aru, et ega
meie väikeses koolis on põhikohaga õpetajaid enam - vähem
sama palju kui klasse ning ükski klass ei saa ju omapäi jääda!
7. Soovitus või õpetus üheksandikele, mis aitab uues koolis
ja ka edaspidises elus.
Avatust inimestega suhtlemisel, julget pealehakkamist uutes
ettevõtmistes!

1. Kus koolis olete käinud ja kas olete olnud
tubli õpilane?
Oma kooliteed alustasin Võru I põhikoolis, siis käisin Võru I
Keskkoolis ja edasi Tartu Riiklikus Ülikoolis
2. Kas kellegi iseloom teie klassist sarnaneb
teie omaga? Kelle ja mille poolest?
Ma arvan, et mõneski teist tunnen ma aeg-ajalt ennast ära.
Pole ju olemas täpselt sarnaseid inimesi, seetõttu ei oskagi ma
end kellegagi võrrelda. Igaüks ongi ju huvitav oma eripära
tõttu.
3. Milliste tulemustega olete sooritanud
eksamid ja milline oli tunne enne neid?
On saadud igasuguseid tulemusi. Tavaliselt olid need head.
Olen läinud eksamile aga ka nii, et olen lugenud läbi ainult
paar teemat. Olen eksamil ka läbi kukkunud, siis oli sant tunne
küll, aga eks omad vitsad peksavad. Üldiselt ma kartsin
eksameid, eriti keskkoolis. Minu ema andis siis enne eksamit
mulle palderjanitilku.
4. Hinnake oma klassi viie palli süsteemis.
Põhjendage oma hinnangut!
See on nagu ilusa riidega, kuhu võib mõnikord plekike peale
tulla ja riie ongi rikutud — kuni pesemiseni. Klassis võib ju ka
mõne inimese mõtlematu tegu kogu klassi maine alla viia.
Õnneks saab ju sedagi heaks teha ja seetõttu arvan, et hindan
oma klassi väga kõrgelt.
5. Mida head/halba olete oma klassilt õppinud?
Ma ei arva, et ma midagi väga palju juurde oleks õppinud
oleks. Küll aga olen tundma saanud 17 toredat noort inimest.
6. Ekstreemseim juhtum, mis on seotud
praeguste üheksandikega!
Üldiselt olete väga kukupaid olnud ja mul ei tulegi midagi
väga põrutavat meelde.
7. Kas võtate sügisel uue klassi? Miks?
Tõenäoliselt võtan. Selle klassi lapsed on väga toredad ja
kokkuhoidvad.
8. Soovitus või õpetus üheksandikele, mis aitab
uues koolis ja ka edaspidises elus.
Soovin, et teil elus tõeliselt hästi läheks. Selleks tuleb aga
vaeva näha. Õppige koolis ja õppige ka elult. Kui mõnikord
kõrvetada saate, ärge heitke meelt, vaid püüdke asja
parandada. Kohtuge huvitavate inimestega ja suhtuge kõigesse
positiivselt ja heatujuliselt. Samamoodi suhtutakse siis ju
teissegi.

Loodame, et suudate raskused ja mured
unustada ning Sookoolist jäävad püsima
vaid ilusad hetked, toredad kaaslased,
meeldivad mälestused.
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