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VÕRUSOO PÕHIKOOLI VIIMANE LEND!

Võrusoo Põhikool
Infoleht juuni 2004 – 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,
aga meie endi jaoks on ta me armas kool.
Kool on kui laul, tas peidus tuhandeid viise.
Kool eal ei kao, ta kestab ajas taas
Ei koolikella kõla eal meelest minna saa,
kui vaatad üle õla näed oma noorusmaad.
Las meenutuste helin taas sära silma toob,
ka siis kui aastakümneid on viinud aja vool.
Kool on kui laul tas peidus tuhandeid viise.
Kool eal ei kao ta kestab ajas taas.

Tõeline teadmine on see, kui
me teame, et me teame seda,
mida me teame, ja et me ei tea
seda, mida me ei tea.
Kong Fuzi

Võrusoo Põhikool internetis
www.vorusoo.werro.ee
.

Kallid lõpetajad, lapsevanemad, õpetajad!
Tänasest jääb teil selja taha üheksa aastat ühiseid pingutusi, mille krooniks on
teile kätte antavad lõputunnistused. See pole pelgalt numbritega paber, vaid
tõend teie küpsusest. Olete valmis edasi liikuma. Oleme õpetanud teid lugema,
kirjutama, arvutama. Tõsi, ka need oskused on teile eluks vajalikud, kuid
loodetavasti leiate peagi üles ka selle, mis nende õpetuste vahele teie jaoks
peidetud on. Haridus on küll imetlusväärne, kuid ei kätke alati vaimutoitu,
mida üks täisväärtuslik inimene peaks teadma. Õppige edasi, õppige tundma nii
ennast kui kaaslasi, õppige nägema värve ja kõiki erinevaid tahukaid selles
kirevas maailmas. Olge avatud uutele mõtetele ning tolerantsed teid ümbritseva
keskkonna suhtes. Uskuge, teie lahkumine siit majast (koolist) pole
kergenduseks vaid teile endile. Ka meie, õpetajad, tunneme selle üle siirast
head meelt. Minge edasi ja nautige vabadust. Kooliteed võib võrrelda Everesti
otsa ronimisega- algul kardad, kas saad hakkama, lükkad esimest sammu
edasi. Kui too samm tehtud, haarab see sind täielikult ja enam muud elu su
jaoks ei ole. Ning mida lõpu poole, seda raskemaks võib minna- algul tuleb
ületada kartus, hiljem raskused. Ent tihti on nii, et asja, mida sa kardad,

sa tegelikult tahad. Ei tahaks teie head tuju rikkuda, kuid arvestage
sellega, et lihtsamaks teie elu ei lähe. Peate hakkama tegema valikuid,
otsustama ise oma tuleviku üle. Piitsaga, nagu siin, teid enam ei
sunnita ning valmis lahendusi kandikul ei tooda. Aga ma tean, et te
saate hakkama. Olgu selle kinnituseks kasvõi seesama lõputunnistus
teie käes. Kuid, kallid lõpetajad, ärge olgem isekad ning kuulutagem
seda lõputunnistust vaid enda omaks! Väga suur osa sellest kuulub ka
teie perekonnale, õpingukaaslastele ning kõigile teistele, kes teile selle
üheksa aasta jooksul abiks on olnud. Jagagem oma rõõmu nendega.

Helve Sibul/direktor

2004.a. lõpetajad
9a klass
Henri Alla
Eimar Hallop
Kalle Heistonen
Katriin Jänes
Valeri Kirimov
Kerli Kohv
Merilin Kohv
Kadi Kuus
Kaupo Lepp
Liisi Palukivi
Riho Rauba
Mikko Saia
Einike Sarapuu
Timo Savioja
Martin Zernand
Allar Tulik
Klassijuhataja
Kristi Pettai

9b klass
Roland Desjatski
Rauno Järvpõld
Ranno Kalda
Kätlin Kallas
Kristi Kiik
Kaarel Kõivomägi
Pille Kõivsaar
Liis Mere
Taavi Palo
Leane Püvi
Monika Reiljan
Raido Reimann
Meelika Schmeiman
Tauri Sipelgas
Elgita Toom
Kerli Treu
Annika Udras
Merike Udras
Janeli Urb
Klassijuhataja
Kaja Kunz

...........................

Intervjuu 9a klassi juhataja Kristi Pettaiga
Kuidas iseloomustate oma klassi?
See oli mu esimene klass ja peaaegu kõiki õpilasi tunnen juba kuus aastat. Nad olid toredad, teotahtelised alati abivalmid. Eks neid õpetades olen
isegi kasvanud ja õppinud. Enamjaolt oleme üksteist õigesti mõistnud. Mõni asi on naerma ajanud, mõni asi pisarad silma toonud, mõnikord pöialt
hoitud ja teinekord sajatatud. Aga omaks on nad kõik vaieldamatult saanud.
Kas Teil on raske lahkuda oma armsaks saanud klassist?
Aga loomulikult, nemad tunnevad hästi mind ja mina neid. Tänaseks on mured ununenud, kõik mis olnud tundub tore. Meelde on jäänud ainult kõik
head asjad. Kuus aastat tagasi olid nad arglikud ja väikesed juntsud. Nüüdseks on saanud neist noored, kellel on oma arvamus.
Kes te oleksite kui te poleks õpetaja?
Juba väiksena unistasin õpetajaametist.
Kas teil on lemmikõpilasi?
Eks igal inimesel kujunevad välja oma sümpaatiad, nii ka minul. Kindlasti ei saa keegi mu lemmikuks ainult heade hinnete pärast. Eelkõige hindan
sõbralikkust ja siirust.
Kuidas lõõgastute peale pingelist tööpäeva?
Armastan metsas oma koeraga jalutada, see aitab vabaneda kõikidest pingetest. Koju tulles on tema alati see, kes esimesena vastu jookseb ja minu
meele rõõmsaks teeb. Tegelikult meeldib mulle lihtsalt võrkkiiges lesida ja nautida rahu ning vaikust.
Kus koolis te olete käinud ja kas te olite hea õpilane?
Kooliteed alustasin Sõmerpalu algkoolis, seejärel käisin Osula Põhikoolis. Järgnesid õpingud Võru 1 Keskkoolis ja Tallinna Pedagoogikaülikoolis.
Loomulikult olin hea õpilane, aktiivselt osalesin paljudes huviringides. Samuti sai ka õpetajaid oma kooliajal kiusatud, aga ka need tembutamised
jäik kõik viisakuse piiridesse.
Milliste mõttetega saadate oma klassi teele?
Teil on pikk tee veel käia ja see oli vaid teie kitsuke rada läbi elutee. See on raske. Aga elu ei peagi olema kerge. Raskusi trotsides tuleb ka jõudu. Ja
astuda tuleb nii, et teist jääks järgi rada - niisama tallata pole mõtet.
Uskuge inimestesse ning nende headusesse. Ja hoolimata sellest, et isegi teie lühikese elu jooksul on tulnud neis pettuda. Ikka uskuge! Elul ei oleks
mõtet, kui inimestes ei oleks midagi head. Nad ei pruugi seda välja näidata, aga neis on seda. Ja kindlasti uskuge armastusse. Puhas tunne. See on
ilus. Uskuge elusse ja uskuge iseendasse! Olgu teil mõistust kaaluda enne oma tegemisi selle tulemusi ja teha ainult õigeid otsuseid.

Haridus on suurepärane asi, kuid seda, mis on teadmist väärt, ei ole võimalik õpetada. ( O . W i l d e )

Haridus on see, mis pärast koolis õpitu unustamist järele jääb. (A.Einstein)
Intervjuu 9b klassi juhataja Kaja Kunzaga
Kelleks tahtsite väiksena saad, kust tuli otsus saada õpetajaks?
Näitlejaks. Ja kuna sel aastal kui mina lõpetasin ei olnud lavakunsti kateedris vastuvõttu läksin õppima vene filoloogiat. Mulle meeldib suhelda
lastega.
Kus koolis olete käinud ja kas olete olnud tubli õpilane?
Kooliteed alustasin selles samas koolis siin Võrusool ja edasi õppisin Kreutzwaldi Gümnaasiumis ning praegu jätkan õpinguid Tartu Ülikoolis.
Koolis olin tubli aktivist, hea sportlane. Õppisin ainult viitele.
Kas te võtate tööd koju ja kodu probleeme tööle kaasa?
Tööd küll koju, aga kodu probleemid jäävad kodu ukse taha.
Mäletate oma esimest koolipäeva?
Ema mäletab täpselt, ise natuke ähmaselt. Kooli tulin kuue aastaselt. Oli palju lapsi ja lilli.
Kuidas iseloomustate praegust klassi?
Olen töötanud selle klassiga ainult kaks aastat. Eelnev võrdlusmoment puudub. Esialgne positiivne mulje ei ole muutunud lõpuni. On olnud nii
raskeid kui ka häid aegu. Klassi tugevaim külg on see, et raskustes hoiavad kokku. Julgevad rääkida oma probleemidest.
Mida head/halba olete oma klassilt õppinud?
Igasugune kogemus on kogemus, ka negatiivne. Õppinud olen seda, et lastega tuleb olla siiras ja otsekohene. Kindlasti ka tuleb oma sõna pidada.
Mida ootan ka nendelt.
Kas Teil on kahju lahkuda armsaks saanud õpilastest?
Muidugi jätab iga laps oma väikse jälje minu südamesse.
Teie suveplaanid, kas sügisel võtate uue klassi?
Ikka võtan! Suvel üritan puhata ja saada oma ülikooli asjadega hakkama.

9a
Henri Alla
Henri on vaikne, kuid oskab peaaegu kõike, mis temalt küsida. Kui temaga rääkida, siis ta räägib ka sinuga. Teeb vahel nalja ja on alati heatahtlik.
Sihikindlust edaspidiseks!
Eimar Hallop
Eimar on rahuliku iseloomuga poiss. Tegeleb puutööga. Tema tehtud esemed on olnud maakonna näitustel. Eimarile meeldib viibida maal, kus ta
vanaema juures suurema osa mehe töödest ise ära teeb. Igati tubli ja hakkaja noormees.
Kalle Heistonen
Kalle on igati tore sõbralik ja lahe inimene. Kallele meeldib mängida võrkpalli. Talvel meeldib tegeleda laskesuusatamisega. Temaga juba koos igav ei
hakka, sest midagi on alati teoksil.
Katriin Jänes
Hea sõber ja klassinaaber, kuid vahel liiga enesekindel ja uhke. Teinekord võiks rohkem pingutada, nii spordis kui ka õppimises. On osalenud
kergejõustiku võistlustel. Kui vaid tahtejõudu jätkub, suudaks selles osas olla vabariigi paremikus.
Valeri Kirimov
Valeri on hästi naljakas, ta on 9a klassi naerupall. Talle meeldib tegelda spordiga, meelis ala on jalgpall. Valeri on hea sõber.
Kerli Kohv
Kerli on kohusetundlik ja sõbralik tüdruk, alati abivalmis. Füüsikas on ta tarkpea, sest ta on klassis ainus, kellel on see aine viis. Kerlist võiks saada
tulevikus lastearst või õpetaja, sest talle meeldib lastega tegeleda. Spordis saavutaks ta nii mõndagi, kui ainult laiskuseuss väiksem oleks. On kaitsnud
kooli au spordivõistlustel ja esinenud näidendites.
Merili Kohv
Tihti jääb Merili klassis märkamatuks, kuid ometi on ta olemas. Vabal ajal meeldib lugeda ja ujumisega on ta tõeline sõber. On abivalmis ja sõbralik
neiu.
Kadi Kuus
Kadi on väga enesekindel ning energiline neiu, kes oskab igas situatsioonis toime tulla. Ta on sõbralik, abivalmis ja ehatahtlik, kes ei jäta kunagi sõpra
hätta. Matemaatikas on Kadi tõeline kuldpea! Ülekõige armastab ta talvel suusatada ja suvel jalgrattaga sõita. Põhikooli lõpetamise kõrval leiab veel
aega õppida autokoolis. Jõudu sulle!
Kaupo Lepp
Rõõmsameelne noormees, kes arvab et ainult naeratuse eest saab häid hindeid, kuigi pingutas tublilt. Abistavat kätt ja lahket sõna polnud kitsi jagama.
Tülli ei maksaks küll kellelgi temaga minna.
Liisi Palukivi
Liisi on väga tore ja heasüdamlik tüdruk, kes ei ütle iial oma abist ära. Temaga sujub koostöö laitmatult ning tänu tema rõõmsameelsusele ka kiiresti.
Liisi tahab saavutada elus palju ja tal kindlasti see ka õnnestub.
Riho Rauba
Riho on väga abivalmis ja tore klassikaaslane. Talle meeldivad head naljad. Tema huvid on rattasport ja lumelauga sõitmine. Mõlemis on ta hakkaja, mis
on teinekord kaasa toonud ka vigastusi. Kuid nendest ta ei hooli, vaid pürgib ikka edasi. Samasugust pealehakkamist soovime sulle igas asjas, mida sa
elus ka ette ei võtaks!
Mikko Saia
Mikko on alati olnud abivalmis ja temaga ei hakka kunagi igav. Mikkol on hästi arenenud huumorimeel. Temaga on alati huvitav olla. Ülekõige meeldib
talle mängida jalgpalli, aga ka võimlemises on ta tubli.
Einike Sarapuu
Einike on abivalmis noor neiu. Temale võib alati loota. Sõbrana on ta rõõmsameelne, aga tundides vaikne ja tõsine.
Timo Savioja
Timo on väga heatahtlik ja abivalmis noormees. 9a klassi üks targemaid, kellele ei valmistanud ükski aine raskusi. Alati vaoshoitud ja viisakas käitumine
on temast teinud kõigile meeldiva kaaslase. Spordiga sina peal.
Martin Zernand
Martini huvi on puutöö ja mootorrattad. Aga ta on ka väga hea sportlane – nagu väike Erki Nool. Olgu ilm ükskõik milline, mitte kunagi ei jäta ta trenni
vahele – väga järjekindel. Maakonna tasandil On ta saavutanud märkimisväärseid tulemusi nii kergejõustikus kui ka jooksukrossidel. Samuti on
õppimisega väga püüdlik. Õpetajad jäävad sind taga igatsema.
Allar Tulik
Allar on alati olnud meie klassis kõige aktiivsem ja pealehakkajam. Tal on hea huumorimeel. Käib laskesuusatamise trennis, kus läheb tal üsna hästi.
Suvel meeldib kala püüda. Tema kohta võiks öelda Ennast kiita ma ei käsi, teisi kiita ka ei väsi.
9b
Roland Desjatski
Roland on meeldiv kaaslane, veidi uje, tagasihoidlik noormees kelle tegemistest keegi õieti ei tea. Roland on väga tubli jalgpallur ja väljaspool kooli on
tal palju sõpru. Kohustusi täidab, aga natuke hiljem kui õpetajatele meeldib.
Rauno Järvpõld
Rauno on pärit perest, kus kasvab 6 last. Ta teab mida tähendab väiksemate eest hoolitsemine. Tuleviku võiks siduda lasteaedniku tööga, mis sobiks talle
ideaalselt ja kindlasti oleksid kasvandikud ka sellega rahul.
Ranno Kalda
Oma kooli aasta jooksul pole vist olnud huviala, millest ta poleks huvitunud. Pole talle võõrad ei jalgpalliväravad ega korvirõngas. Iga kord kui avanes
võimalus kellegagi väidelda, oli ta kindlalt kohal. Sel alal on ta tõepoolest meister. Tegelikult on ta lahke südamega lahe kuju, keda tasub oma sõprade
nimekirja esiridades hoida.
Kristi Kiik
Kristi on väga abivalmis tüdruk. Tema toetusele võis igas olukorras loota. Õppimises oli püüdlik. Kristi edasised plaanid on seotud Kreutzwaldi kooliga.
Vabal ajal tegeleb kergejõustikuga ja meelisalaks visked.
Liis Mere
Liis on väga abivalmis, lahke ja sõbralik, Liisi peale võib alati loota, õnnelik on see kes saab ta endale sõbraks. Liis on musikaalne tüdruk. Liisi laulmist
on saanud nautida kogu meie koolipere.
Kätlin Kallas
Kätlin on kena ja lahke neiu, kes on saavutanud elus kõik tänu oma töökusele. Põhikooli lõpetab heade ja väga heade hinnetega, vabal ajal osaleb
aeroobikatrennis, laulab kooli ansamblis ja läbi aastate on kaitsnud Võrusoo Põhikooli au nii suusatamises, jooksus kui ka kergejõustikus.

Kaarel Kõivomägi
Kaarlil on harukordne huumorimeel, mis arvatavasti ei jäta teda kunagi maha. Esindanud kooli spordivõistlustel. Suusatamine, jalgpall ja
kergejõustik on ühtemoodi meeldivad alad. Esindanud kooli vabariiklikul TEK koolide konverentsil, kus saavutas koos Taaviga
märkimisväärse koha. Iseloomult on ta intelligentne, sõbralik ning vaimukas.
Pille Kõivsaar
Pille on lahke ja tore inimene. Temaga saab alati nalja. Ta on küllaltki vaikne, kuid väga rahulik inimene. Pille läheb edasi õppima Võru
Kreutzwaldi Gümnaasiumi keelte klassi ja tulevikus tahab saada giidiks.
Taavi Palo
Taavi on alati sõbralik ja abivalmis. Ta on väga hea huumorimeelega ja saab kõigiga hästi läbi. Läbi aastate on ta kaitsnud kooli au nii
suusa- jooksu kui ka kergejõustikuvõistlustel. Samuti on esindanud kooli TEK konverentsil.
Leane Püvi
Leane on väga tubli õpilane. Alati abivalmis ning aitamas kõiki. Koolis õppis ta väga hästi, hinded olid alati korras. Edasi läheb ta
Kesklinna Gümnaasiumi majandust õppima. Spordiga sina peal.
Monika Reiljan:
Monika on sõbralik ja hoolitsev. Kui temaga midagi koos ette võtta, siis sellest tuleb lõbus ja seiklusrikas üritus. Kui kuskilt midagi viltu
kisub, siis Monika oskab alati asjad paika panna.
Raido Reimann
Raido on selline poiss, kellelt võis alati midagi head saada. Küsi öösel või päeval, tema taskus leidus alati midagi magusat, ning ta oli
alati nõus seda jagama. Raido on tegelikult vaikne ja rahulik poiss, kellele meeldib rohkem omaette olla. Armastab kala püüda ning
püütud kalad ka maitsvaks roaks valmistada.
Tauri Sipelgas
Tauri on tark ja ilus poiss. Alati on ta nõus teisi aitama. Edasi õppima läheb Parksepa Keskkooli. Tulevikus tahab saada rulasõitjaks. Oma
viisaka ja tagasihoidliku käitumisega on võlunud nii mõnegi tütarlapse südame.
Meelika Schmeiman
Meelika on heasüdamlik, lõbus ning ei tea sõna „ei“. Aitab alati kui tarvis , vahepeal piinab küll laiskus, kuid teeb kõik ära. Meelika
kavandatud on ka lõpukutse pealmine osa. Temast võib saada tulevikus kuulus kunstnik.
Elgita Toom
Elgita on väga edasipüüdlik õpilane. Tundidest võtab tublisti osa, õppimine valmistas teinekord raskusi, aga ta tuli siiski ilusasti toime.
Ta on sõbralik ja tore noor neiu.
Kerly Treu
Kerly on lõbus tütarlaps ning oskab nalja teha. Ta on lahke ja abivalmis, kelle peale võib alati loota, sest ta ei vea alt. Kerly on küll
vaikne, kuid kui ta midagi teeb siis korralikult. Teda ei pahanda miski, vaid paistab silma oma rõõmsameelsusega, väga kohusetundlik.
Annika Udras
Annika on sõbralik ja rõõmsameelne tütrlaps. Tema peale võib alati loota ning võib uskuda, et ta ei vea kunagi kedagi alt. Kooli üritustest
võtab alati osa ja innustab oma särtsuga teisi. Tubli spordis, on osalenud paljudel spordivõistlustel. Tuult sulle tiibadesse.
Merike Udras
Merike on tore ja sõbralik noor neiu. Pole veel kunagi tema näol olnud kurbust, alati tuleb vastu lai naeratus näol. Spordis tubli ja
hakkaja, jätkugu sul optimismi edaspidiseks!
Janeli Urb
Janeli on lõbus tütarlaps. Ta teab oma eesmärke ja püüdleb nende poole. Talle meeldib kuulata muusikat ja käia sõpradega väljas. Ja
sõbrad on sellised inimesed, keda ta väga hoiab. Janeli on armas, abivalmis ja püüdlik tüdruk.

Ole see, kes sa oled! Alles siis, kui oled saanud selleks, kes sa oled, võid saada
ka kellekski teiseks. (A.Adler)

Loodame, et suudate raskused ja
mured unustada ning Sookoolist jäävad

9. klasside õpetajad
Helve Sibul - direktori kt
Iiris Tagen - õppealajuhataja

püsima vaid ilusad hetked, toredad

Eva Aader - saksa keel

kaaslased, meeldivad mälestused.

Ada Hanimägi - inglise keel
Linda Kasak - muusikaõpetus
Igor Kelt - poiste tööõpetus
Eha Klaassen - geograafia ja bioloogia

Õpi tundma kõiki külgi.

Kaja Kunz - vene keel
Heli Maaslieb - kehaline kasvatus

Päri, küsi kõige kohta.

Mai Orro - matemaatika

Kahtle, mõtle kõige üle.

Sirje Pakler - kunstiõpetus ja tüdrukute tööõpetus

Antonina Palover - füüsika

Selgeks saa ja vahet tee.

Kristi Pettai - emakeel

Teosta vahetult.

Kristel Plakso - arvutiõpetus

Karin Raudik – ajalugu ja ühiskonnaõpetus
Tiit Vaher - keemia

