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Klassiekskursioon Tallinnasse

Õpioskused

Igal aastal on 9.-ndatel klassidel traditsiooniks käia Tallinnas, kus külastatakse Tervishoiumuuseumi, Rahvusraamatukogu, Verekeskust ja
Riigikogu. Väljasõit oli kell
kuus hommikul, kümneks
pidime jõudma Riigikokku.
Enamik käis seal esimest
korda. Kõik said istuda ajakirjanike kohtadel, oli huvitav.

26. – 27. oktoobril osales
te raamatutest ja majast üldse.
meie kooli 6.a klassi võistViimasena külastasime Verekes- kond vabariiklikul õpioskust, kus kuulsime päris palju kuste olümpiaadil. Saavudoonorlusest. Näidati, kuidas tati 9. koht.

Tervishoiumuuseumisse kõndisime läbi vanalinna. Muuseumis vaatasime suurendatult raku ehitust ja muidki
inimese organeid. Vaatasime
suure huviga, sest õpime
neid just praegu bioloogias.
Mõõtsime ka kopsumahtu ja
sõitsime trenažööriga, kus
sai teada oma reageerimiskiiruse.

Peale Verekeskuse külastamist
viidi meid Rocca al Mare kaubanduskeskusesse. Kaks tundi oli
vaba aega. Nii mõnigi ostis endale Tallinnast midagi kaasa.

Seejärel läksime Rahvusraamatukokku. Kõndisime mööda pikki treppe seitsmendale
korrusele. Giid andis ülevaa-

antakse verd. Fredil oli võimalus
verd anda, kuid ta oli söönud liiga palju rasvast toitu, seega jäi
see tegemata. Meile räägiti verest
ning näidati, kus ja kuidas seda
hoitakse.

Kell 19.00 algas tagasisõit. Reis
oli huvitav ja jääb kõigile meelde
põneva sündmusena.
Marion Ivask 9. klass

väga ka see, et diskoga paralleelselt näidati filmi. Siis sai,
kui diskost ära väsisid, filmi
vaadata. (Marianne Kraak
6.a)

Minule meeldis õpioskuste Mulle meeldis õpioskuste
olümpiaad. Väga tore oli see, olümpiaadil. Maakondlikul
et meil olid toredad naabrid, voorul oli põnev, aga vabakellega saime sõpradeks. riiklikul eriti. Sellepärast, et
Söögid olid natuke viletsa- õhtul oli disko, näidati filmi
mad kui meil koolis, sellest ja oma klassis, kus ööbisime,
hoolimata sai kõht täis. Eesti mängisime padjasõda ja see
rahvusmuuseumis oli väga oli kihvt. Järgmisel päeval oli
tore ja sai tarkust juurde. olümpiaad, see oli maakondVaba aeg oli põnev: sai käia likust voorust palju raskem.
poes, jalutamas raekoja juu- Veel käisime muuseumis, ka
res. Oli hästi huvitav, võiks see oli lõbus sündmus. Asju,
mis mulle seal ei meeldinud,
veel minna.
ei olnud. Kindlasti tahaksin
(Liina Hilep 6.a)
ma veel õpioskuste olümpiaaMulle meeldis olümpiaad dile minna.
väga. Kõige parem oli disko (Lona Sarapuu 6.a)
ja kohapeal ööbimine. Olümpiaadi küsimused olid enamuses lihtsad. Meeldis väga
ka see, et diskoga paralleel-

SÕNAKUNSTIRING – VÄIKE RÄNDTEATER?
2000.a. oktoobris, kui hakkasime õp- Kääpa PK-s, Võru Kesklinna Güm- läheb raskeks saavutatud korrata.
pima koliteemalist lühinäidendit naasiumis, k.a. 13. nov. – Järve Koo- Tasub siiski proovida! Ei, mitte ai„Kas on rohtu, mis avitab?“, ei osa- lis. Kuna mõnes koolis andsime mitu nult aplausi ja kommide pärast! Ikka
nud me küll esinemiskordade arvu etendust, siis tõdesime, et kokku sai enese arendamise pärast.
ette näha. Näidend oli mõeldud sõb- neid juba kümme. KIITUS 10nda Juhendaja
rapäeva kingituseks oma kooliperele. etenduseni jõudnud näitlejatele:
Hea vastuvõtt andis aga julgust järg- DAVID TIKSILE, GRIS KALLASE- Õp. Ira Petrova
misteks esinemisteks. Märtsis, april- LE, JÖRGEN KAUSILE, AVE
lis, mais esinesime lastevanematele SIIDRALE, KAISA KRIIVALE.
oma koolis, õpilastele Võru Kreutz- Järgmise sõbrapäeva kava õppijatel
waldi Gümnaasiumis, Puiga PK-s,

20. detsembril jõulupidu:
algklassidel kell 14.00
keskastmel kell 17.00

Preemiareis Tallinnasse—26.10.2001.a.
26. oktoobril, reedesel päeval,
toimus Võrusoo Põhikooli parimatele õppuritele preemiareis
Harjumaale ja Tallinnasse. Sellised preemiareisid toimuvad
koolis traditsioonilistena alates
1996. aastast.
Esimeseks peatuspaigaks Tallinnas oli Rocca al Mare kool.
Kaks giidi tutvustasid meile
kooli korda ja näitasid kooli
tähtsamaid ruume. Kindlasti on
selles koolis õppivatel lastel parimad võimalused enda arendamiseks. Paljudele meeldis, et
koolis on ujula, suur raamatukogu ja tavalise kella asemel lastakse tunni lõpetamiseks ja
alustamiseks hoopiski muusikat.

Kooliga tutvunud, sõitsime edasi Rocca al Mare vabaõhumuuseumi. Saime uurida lähemalt
muistseid elamuid. Mind pani
imestama, kui pisikesed tolleaegsed inimesed olid ja kui hästi
olid neil majad ehitatud.

Preemiareisiga jäädi väga rahule. Kõige rohkem meeldis õpilastele Rocca al Mare kool, kuid ka
SOS lasteküla oli õpilaste arvates huvitav.

Tänavusel aastal olid vaatamisväärsused valitud sellised, mida
Lõuna ajal oodati meid juba Kei- paljud polnud varem külastala SOS lastekülas, kus räägiti nud ja millest eriti ei teatud.
lasteküla ajaloost ning miks on Reis oli lõbus ja hariv. Õpilastel,
üldse seda vaja. Teemad olid kes reisile ei saanud minna, taküllaltki kurvad, lõpuks olid suks kindlasti pingutada, et
kõik muutunud tõsisteks. See järgmisel korral neidki kaasa
pani nii mõnegi mõtlema, et võetaks.
kellegil pole siin elus kerge.
Meeldejääv oli ka Keila juga,
kuhu järgmisena teele asusime. Margit Soome 9.klass
Võib kinnitada, et ka Eestimaa
loodus on nauditav.

Näitus - üritus "Minu 10 aastat"
Tänavu möödus 10 aastat päevast, mil Eesti sai taasiseseisvaks. Ka meie klassi õpilased on 10 aastased. Koos
Võrumaa Muuseumi töötajatega panime üles näituse
"Minu 10 aastat" Selleks võtsime igaüks kaasa asju, mis
olid meile tähtsad ja kallid ning seotud meie elu viimase
kümne aastaga.Sellel üritusel jutustasime teistele oma
elu kõige huvitavamatest juhtumitest ja
tutvustasime oma kaasatoodud esemeid.

Muuseumitöötajad rääkisid kõigile sellest, millised muudatused on toimunud meie riigi ja rahva elus möödunud
kümne aasta jooksul. Iga aasta kohta oli
ühes kohvris peidus põnevaid asju.
Saime teada palju huvitavat.

Merilin Rätt 4b klass

Mis mulle meeldib uues koolimajas?
Sellest õppeaastast saime uue koolimaja
Paju tänaval. Siin on nüüd üks esimene
klass, kaks teist klassi, kaks kolmandat
klassi ja üks neljas klass. Kokku on siin
majas kuus klassi. Siin on suurem ja
uhkem söökla, suurem õu (mida eelmises koolimajas ei olnudki), suuremad ja
paremini valgustatud klassiruumid.
Õues saab ronida, joosta, jalutada, kelgutada, suusatada ja rahvastepalli mängida. Vahetundide ajal saame ka õues
käia.

6. november

Algklasside üritused uuel
aastal

Meil on klassis oma riidehoid, 11. jaan— "Äripäev" Iiris Tagen
igaühe jaoks üks kapp.
Nüüd oleme uue koolimajaga 12. veebr—Vastlapäev Maia Mikk
juba harjunud.
Mulle meeldib see uus suur 28. marts—Kevadpühad Silvia Valdmann
koolimaja väga.
30. apr— "Pahupidipäev" Maia Mikk

Laura-Maria Lehiste
4b klass

mai — Kevadkontsert Külli Heliste
Tutipäev Külli Heliste, Triinu Uibo,
Hele Hinn

