..
..
..
..
.

Võrusoo Põhikool
Infoleht juuni 2003 – lõpetajate ekstra

SOOKOOLI LAUL
/sõnad Ira Petrova, viis Külli Heliste/

On üks väike maja see maja pole suur,
kuid see väike maja on justkui mesipuu.
Seisab juba aastakümneid kindlalt Võrusool,

Nii kiiresti ja ootamatult ta saabuski – Sinu viimane päev õpilasena Sookoolis.
Täna olid Sa veel aukohal. Võtsid vastu õnnitlusi ja parimaid soove. Hõisates
tormad nüüd vallutama maailma.
Vana kool aga kannab oma mälus Sinu kilkeid ja valatud pisaraid, kordaminekuid
ja pettumuste kibedust, tegusid ja tegemata jätmisi. Usume, et Sa teed teoks oma
unistused ja Sinu kordaminekud ja saavutused rõõmustavad Su lähedasi ja
nüüdseks juba endisi õpetajaid.
Miski siin elus ei tule kergelt. Ja kas peabki tulema? Hindame ju seda, millesse
oleme pannud killukesi iseendast. Ärgu kohutagu esimesed tagasilöögid ja
pettumused.
Ikka tuleb edasi pürgida pea püsti. Oleme Sulle kaasa andnud oskuse tööd teha.
Ole siis tubli ja leia vahel aega ka oma endise kooliperega kohtumiseks.
Ikka võitleja ja võitjana edasi!

Saima Murel/direktor

aga meie endi jaoks on ta me armas kool.

2003.a. lõpetajad

Kool on kui laul, tas peidus tuhandeid viise.
Kool eal ei kao, ta kestab ajas taas

9a klass

9b klass

Ei koolikella kõla eal meelest minna saa,

Kait Kahr

Allan Kaas

kui vaatad üle õla näed oma noorusmaad.

Martti Kivi

Jaanus Kallas

Taago Lehiste

Jane Kikas

Las meenutuste helin taas sära silma toob,

Kadri Lepasaar

Siim Kivi

ka siis kui aastakümneid on viinud aja vool.

Aikko Mark

Liina Kongo

Kool on kui laul tas peidus tuhandeid viise.

Getter Otsaru

Jan Kunz

Triin Põldaru

Jelena Kutšerova

Kaia Rammul

Katrina Kõivsaar

Janika Raudsepp

Olari Needo

Kaspar Russak

Helle Pilt

Joseph Saks

Kertu Põldmaa

Tauno Sõrmus

Mari Saar

Toomas Sõukand

Ülle Šimanis

Kadri Säde

Tiiu Vumba

Kool eal ei kao ta kestab ajas taas.

Elu on lühike
ning üürike on aeg,
mil saame tuua rõõmu
nende südameisse,
kes on meil kaaslasteks
pimedal teel.
Tõtake armastama!
Rutake head tegema!

Henri Fredric Amiel

Maili Udumäe
Klassijuhataja

Võrusoo Põhikool internetis
.
www.vorusoo.werro.ee

Klassijuhataja

. . . . . . . . . .Eha. .Klaassen
. . . . . . .Ülle. Tamm
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Intervjuu 9a klassi juhataja Eha Klaasseniga
Rääkige ühest ilusast sündmusest meiega töötamise ajal.
Sain teid esmakordselt selle kooli ajaloos 4. klassi õpilastena. Paralleelklassijuhatajaks on noor meesõpetaja Urmas. Meenub esimene
klassiõhtu, kus lõite nii tantsu, et Taago ja Siim väänasid T-särgist vett.

Ekstreemseim juhtum, mis on seotud praeguste üheksandikega!
Meenub üks neljapäeva hommik, kus klassi astudes oli sealt tõeline tsunami üle käinud. Kellele ja milleks ja kes seda tegi on siiani
vähemalt mulle arusaamatu. Samas astudes 8. klassi jõulukuul ahastades, kuidas seda kaunistada leidsin eest poiste poolt väga ilusasti
kaunistatud klassi.

Kas me oleme Teile rohkem muret või rõõmu teinud?
Ütleks, et 50:50 (nagu miljonimängus). Aga õpetajal on üks jumalast antud hea omadus osata unustada ja andestada ja nii ongi head
rohkem meeles. Olite alati tublid tegutsejad, vahest rohkemgi kui vaja, kuid saime ilusasti hakkama.

Soovitus või õpetus üheksandikele, mis aitab uues koolis ja ka edaspidises
elus.
Ärge iial öelge iial või, et ma homme toon – teen. Tehke juba täna ja rühkige aina edasi, sest igal teekäänakul võib teid oodata midagi
uut ja huvitavat.

Kes Te oleksite, kui Te poleks õpetaja? Kas lapsed on aastatega muutunud?
Ei oskagi nagu ennast teisiti ette kujutada kui õpetajana. Suvel saab juba 25.a. töötatud ja ma ei kahetse seda. Jah, on küll. Muutunud on
suhtumine töösse ja ka õpetajatesse, aga lapsed on jäänud lasteks ja meie ülesanne on nendele abistav käsi ulatada nii heas kui halvas.

Kuidas lõõgastute pärast pingelist tööpäeva?
Suure kohvitassi ja ajalehtedega. Sel kevadel on meie peres uus liige nimega Sulli, siis….Ja muidugi üle lastelaste kilke ja naeru ei ole
paremat lõdvestust.

Intervjuu 9b klassi juhataja ülle Tammega
Rääkige ühest ilusast sündmusest meiega töötamise ajal.
Ilusaim oli lõpukellaaktusele järgnenud klassijuhataja tund, kus ma rääkisin teile hoolimisest ja teie silmadest nägin, et mu sõnum jõudis
kohale.

Ekstreemseim juhtum, mis on seotud praeguste üheksandikega!
Ekstreemseim on seotud ilmselt 9a ga, kui ma läksin eelviimasesse emakeeletundi ning ainult kolmel õpilasel oli tööleht täidetud ja
kaasas. Selline suhtumine enne eksamit võttis küll keeletuks. Loodan, et te oma õpetajatele uutes koolides sedaliiki üllatusi ei valmista.

Kas me oleme Teile rohkem muret või rõõmu teinud?
Klassist, keda juhatasin jäävad ainult ilusad mälestused. 9a-ga sai ikka nii mõnedki kanad kitkutud. Haigettegemise võime on meil
ilmselt sündides kaasa antud, kuid haigetsaamisest üleolemise oskus tuleb aastatega ja arvan, et päris immuunseks selles osas inimene
muutuda ei saagi. Rõõmu tegid need lapsed, kes kõige toimunu kiuste positiivseid tulemusi saavutasid.

Soovitus või õpetus üheksandikele, mis aitab uues koolis ja ka edaspidises
elus.
Hoolige oma lähedastest, märgake, kui neil on raske, jagage rõõme. Kallid inimesed on suurim varandus, mis meil olla saab. Kõik muu
võib olla. Osake eraldada olulist ebaolulisest. Silmakirjalikkust on meie ümber palju. Õppige sellest mitte välja tegema ja oma sihtidele
kindlaks jääma.

Kes Te oleksite, kui Te poleks õpetaja? Kas lapsed on aastatega muutunud?
Lapsed on tõesti muutunud: hoolimatuks, isegi jõhkramaks. Ja mitte ainult õpetaja, vaid eelkõige oma kaaslaste suhtes. Positiivse poole
pealt on rohkem neid, kellel juba põhikoolis on selge siht silme ees ja kes selle nimel tegutsevad. Kui ma poleks õpetaja, töötaksin
ikkagi inimestega, päris omaette nokitseja tüüp ma pole.

Kuidas lõõgastute pärast pingelist tööpäeva?
Võru ümbruses on palju maalilisi järvesid, ka metsas meeldib luusida. Veel on mul kümmekond lemmikplaati, mille peale panen, kui
end väsinuna tunnen ja loomulikult raamatud.

9a
Aikko
- poiss, kes üleliigset liigutust ei tee, kui kuidagi ei saa, siis kuidagi ikka veab välja. Laisalt rahulik noormees. Krooniline
hilineja. Tulevikus väga hea abikaasa, kes ei ütle ühtegi halba sõna, naeratades võidab kõik.
Getter
-meie kooli kõige säravam kunstnik. Tüdruk, kes on korraldanud koolis oma isikunäituse, kelle kujundatud on tänukirjad
õpetajatele ja lõpukutsed. Väga suure sisemise iluga, intelligentne, vaikne, rahulik, ääretult töökas. Getter on tüdruk, kes ei tea sõna – ei.
Me loodame, et saame kunagi maalinäitusel Su pilt imetleda.
Janika
- tuli meie kooli 8. klassi III semestriks ja tõusis nagu fööniks tuhast. Tagasihoidlik, hea käega, ka temal oli maikuus
isikunäitus. Loodame, et ka Sinust saab kord kuulus kunstnik.
Joseph
- õpetajate valulaps. Oskas peavalu valmistada kõigile. Suur unustaja, kõike lubas teha homme, töömehena väga tubli.
Tuleviku Eesti Mart Poom, jalgpall oli ja on tema elu sisu.
Kadri L.
- tark, ilus, malbe, korralik, hea käitumise ja õppimisega, alati naeratav – justkui mälestus 20. sajandi heast koolilapsest.
Kadri ei ütle iial ei – sõltumata talle antud ülesandest. Kadri näeb oma tulevikku kirurgina.
Kadri S.
- tasane ja töökas. Tüdruk, kes päevade kaupa ei lausunud sõnagi, kuid rühkis visalt edasi. Tema käsitööd olid kõige
parema viimistlusega, tubli sporditüdruk, elus jõuab kindlasti kaugele.
Kaia
- kange, järjekindel, töökas. Tüdruk, kellel on põhimõtted ja sõnal kaalu. Kui tahan, siis saan …. ja väljun võitjana.
Tulevikku näeb keemiaprofessorina, katsetades järjest uusi ja uusi aluseid, happeid, leeliseid ….
Kait
- tõeline spikerdaja, tegeles kõigi ja kõigega. Aus poiss, kui vahele jäi, õiendas asja mehe kombel. Töökas, alati
rõõmsameelne. Oma tulevikku näeb maadeuurijana vallutades teise Võrumaa mehena Himaalaja.
Kaspar
- alati viks ja viisakas. Õpetajate paipoiss, kes ei jäänud kunagi millegagi vahele, aga alati oli kohal. Tüdrukute lemmik.
Tahab saada piloodiks spordis. Tubli orienteeruja maastikul, loodame, et ka elus.
Maili
- kena blond neiu, hea südamega, kes ei oska öelda ei. Tubli sportlane. Armastab väga pidutseda, oma tulevikku näeb
lendurina. Aastaaegadest meeldib kevad, siis saab liblika kombel lennata. Väga ilusa naeratusega neiu. Saatku Sinu ilus naeratus Sind
kogu elu.
Martti
- tõeline tõsine kaaluv Eesti mees, kui midagi pähe võtab, siis selle ka läbi viib. Martti on noormees, kes ennast segada ei
lase. Tunneb hea orienteerujana kõiki Võrumaa teid ja metsaradu. Tulevikku näeb ehitusinsenerina.
Taago
- üle vabariigi kuulus judomaadleja. Kiire tegutseja „vabavõtteid“ kasutas ka õpetajate närvidel. Hirmus õiendaja,
tuleviku olümpiavõitja ja noormees, kes üritab maailma parandada.
Tauno
- kooli suurim lobiseja, unistaja ja õiendaja. Tauno on noormees, kes isegi eksamipäeva oskas unustada. Kiire tegutseja
enda kasuks. Armastab looduseilu nautida. Tulevikku näeb loomaarstina, parandades ja ravides maailma
Toomas
- vähe rääkiv noormees. Armastab lugeda ja palli taguda. Hea orienteeruja. Ebameeldivuste peale podiseb vaikselt, kuid
ajab asja siiski korda. Tahab saada firmajuhiks. Temaga võib julgelt luurele minna.
Triin
- neiu, kes paneb elu kihama, tegutseb ise ja tõmbab kaasa ka teisi. Ei püsi hetkegi paigal. Meeldib väga pidutseda ja
autosid jälgida. Oma tulevikku näeb liiklusinspektorina.

9b
Allan
- rahulik, naeratav, tubli, sõbralik, ilus noormees, kellega õpetajad on väga rahul. Tubli spordis, saavutanud esikohti
maakonna kergejõustiku võistlustel. Allan on poiss keda kõik õpetajad jäävad taga nutma.
Helle
- vaikne, tagasihoidlik, aga rühib läbi raskuste tähtede poole. Ja kui sinna kohale jõuab särab heledalt
Jaanus
- vaikne, tagasihoidlik, samas abivalmis, armastab väikseid lapsi ja saab nendega suurepäraselt hakkama.
Meelisspordialaks suusatamine.
Jan
- inimene, kes oskab enda eest seista, mõnikord ka musta selgeks rääkides. Armastab vaielda, kuid samas teeb seda
intelligentselt. Elus jõuab kindlasti kaugele.
Jane
- meie klassi energiapomm, naeratav ja hakkaja neiu, kes algatab ja lööb kaasa igal ettevõtmisel.
Jelena
- tagasihoidlik, äärmiselt kohusetundlik, vaikne neiu, kelle armsat naeratust sooviksid Sind ümbritsevad inimesed
tihedamini näha. Looduselaps, kelle tulevik võik seostub lillede ja loomadega.
Katrina
- püüdlik ja tubli, kelle saavutused rõõmustavad kõiki. On sihikindel, mille tulemusel jõuab elus kaugele. Suuskadel
tunneb end kui kala vees.
Kertu
- salapärane neiu, kes kergelt oma tundeid teistele ei näita. Jäi lõpuni salapäraseks.
Liina
- tagasihoidlik, tõsine neiu, naeratab harva kuid ülimalt võluvalt. Abipalujat hätta ei jäta, huvi korral suudaks
kergejõustikus saavutada silmapaistvaid tulemusi.
Mari
- optimist, algatab ja teeb, kõrvale ei hiili. Sihikindel, töökas, elus jõuab kaugele oma ettevõtmistega ning kindlasti oskab
saavutatut hinnata.
Olari
- tõsine, ülirahulik ja natuke laisk, aga võib-olla on see mõttehetk enne tegutsemist ja kui juba tegutsema hakkab on
tulemused hiilgavad. See on noormees kellega me kõik õpetajad sooviksime minna luurele, sest tema juba kedagi hätta ei jäta. Väga tubli
spordipoiss.
Siim
- tõsine ja viisakas noormees, kes oskab igas olukorras mehelikult käituda. Vaba aeg kulub ilusatele tüdrukutele ja
spordile.
Tiiu
- neiu, kes tahab kiiresti tulemust näha, teinekord see hästi ei õnnestu. Aga öeldakse, et julge hundi rind on rasvane.
Lemmikloomad on koerad. Edasi soovib õppima minna keskkooli, milleks soovime talle palju jaksu.
Ülle
- siiras naeratus teeb alati südame soojaks. Ülle on sõnapidaja, tema peale võib loota. Edasipidise elu tahab siduda
sotsiaaltööga, millega saab kindlasti väga hästi hakkama.
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Merehoovus tekib maa pööramisel kuu poole.
Eesti piir kulgeb Venemaaga Peipsi – Pihkva järvest,
puutudes kokku Venemaa, Luksemburgiga ja Pihkva
oblastiga.
Eesti asub maailmakaardil Venemaa, Läti ja Leedu vahel
põhjas.
Imetaja on see, kes ei söö liha ja kes ainult toituvad
lehtedest, marjadest, heinast, rohust.
Bakterid paljunevad munadest, mida nad munevad.
Eesti asub Euroopas või ekvaatori põhjapoolsemas tipus.
Eesti kõige lõunapoolseim punkt on Suur Munamägi
Haanjas.
Kaardivõrgu moodustavad ilmakaared.
Kaardivõrk koosneb atlasest ja gloobusest.
Paljandi all mõistan mäge või suuremat küngast.
Eesti aluskivimiteks on graniit ja guljašš.
Ekvaatori ülesanne on maade liikumapanemine.
Juurekarvade ülesanne on vihmausse peletada.
Võru maakonnas on vabariigi 3 tähtsamat punkti: Haanja
kõrgustik, Rõuge Suurjärv ja makaroni tööstus.
Ladvapunga ülesanne on avada oma pung, et ka teised seda
teeks, ta juhib neid.
Maakoor koosneb kaardivõrgust.
Pööripäev tähendab seda, et kuud pöörlevad omavahel.
Geiser on suur liivatorm.
Südamelihaste ülesanne on soojendada südame piirkonda.
Lihaste töötamisvõime sõltub piimhappe mürgist.
Südamelihased vooderdavad siseelundite seinu ja
ülesandeks on neid kaitsta.
Kala süda koosneb südamest ja veel ühest kambrist.
Koetud marjaterade hulk kaladel sõltub kui suur kala
sünnitas või mis liiki kala sünnitas.
Limakiht kaladel kaitseb siseelundeid.
Ujupõie ülesandeks on seedida toit ja seda kehast väljutada.
Kudemiseks nimetatakse suguraku viljastumist.
Lõpuste ülesanne on lahti ja siis jälle kinni minna.
Rööbikud ja meridiaanid näitavad mere suunda.
Sigimisperioodil väljuvad seemnesarjadest vastsed.
Eesti imetajad on kalad, vähid, konnad.
Kalatiikides kasvatatakse kiiska, särga ja niiska.
Paarisuimed on näiteks kala saba.
Vihmaussi vereringe on lüliline.
Suitsupääsukese peamiseks tunnuseks on see, et tema
sabaots on sini-must-valge.
Limakihi ülesandeks on väikseid maime kõhu küljes hoida.
Segaveri koosneb aneriaalsest ja sentiaalsest verest.
Muna nahkkesta ülesandeks on hakata kohe toitu otsima.
Mao keele ülesandeks on kobestada mulda.
Roomajate viljastumine on munaline.
Madude keele ülesanne on ajada suust välja ja siis jälle
sisse tagasi.
Krill (väike vähiline) on suuremat tõugu hülge liik.
Lind hingab nokaga.
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Lind on imetaja, kes elab kas õhus või vees.
Taliuinak on see, kui loom magab kuskil talus.
Saunavihta saab hallkasest.
Suurimetajatest elab metsas tigu ja nälkjas.
Donetsi basseinis leidub rohkesti mereande, kalu.
Donetsi basseinis on palju ujujaid.
Donetsi bassein on Ukraina suurim jõgi.
Jõed toituvad fosforiidist, lämmastikust ja veest.
Vee olekud looduses on järgmised: vedel, lõhnatu ja
maitsetu.
Viljastumine toimub isassugurakus ja emasmunajuhas.
Põhiline erituselund inimesel on kusepõis.
Transiitjõgi on kaks jõge, mis voolavad kõrvuti üksteise alt
läbi.
Kesk- Euroopa pikim jõgi on Niilus.
Nuntak on põder.
Nuntak on loom, kes on kohastunud elama ainult külmadel
aladel.
Epifüüdid söövad banaane.
Vihmametsade puud ei kinnitu juurtega mulda.
Loomhõljumi moodustavad kalad ja hülged.
Hr. James Watt leiutas esimese elektripirni.
Hr. James Watt on kuulus dedektiiv.
Sveitsi pangad on usaldusväärsed sellepärast, et nad on
tehtud vastupidavast materjalist.
Põhjavesi on puhas vesi, mis ei osale maa pöörlemisel.
Riftorg on org, kus põhjas võib olla jõgi koos puudega ning
suurte mägiste kallastega.
Lindudest on pesa parasiit kägu, kes haub muna ära ja
hiljem veeretab selle pesast välja.

9. klasside õpetajad
Eva Aader
Linda Kasak
Igor Kelt
Jaak Kepp
Eha Klaassen
Kaja Kunz
Heli Maaslieb
Mai Orro
Sirje Pakler
Ira Petrova
Kristi Pettai
Karin Raudik
Jaan Štein
Ülle Tamm

