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Võrusoo Koolikaja
Infoleht juuni 2005 – 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.

9. klasside õpetajad

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 kirevad
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.
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.

Helve Sibul/õppealajuhataja

Eva Aader – saksa ja inglise keel
Ada Hanimägi - inglise keel
Linda Kasak - muusikaõpetus
Igor Kelt - poiste tööõpetus
Eha Klaassen - geograafia ja bioloogia
Kaja Kunz - vene keel
Heli Maaslieb - kehaline kasvatus
Helve Sibul - matemaatika
Sirje Pakler - kunsti- ja tüdrukute tööõpetus
Mirli Isak - emakeel
Karin Raudik – ajalugu ja ühiskonnaõpetus
Urmas Rööbing - arvutiõpetus
Liis Orro – keemia, füüsika

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 kool internetis
www.vorusoo.werro.ee
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Intervjuu 9d klassi juhataja Eva Aaderiga

Kas mäletate oma esimest koolipäeva?

Jah, mäletan, et mul oli selline väike ja naljakas oranž portfell ja rohelised sukkpüksid. Pidin minema Võru II Põhikooli, s.t
Sookooli, aga vanemad panid mind Võru I Põhikooli. Pärast aktust tuldi küsima, kuhu laps jäi. Niisiis käisin kaheksa aastat Võru I
Põhikoolis.

Kas me oleme Teile rohkem muret või rõõmu teinud?

Olete olnud väga - väga armsad inimesed ja muret on olnud tõesti ainult mõne üksikuga. Seda aga siis kuhjaga!

Rääkige ühest ilusast sündmusest meiega töötamise ajal.

Mulle meeldis väga piknik Piusal, kui ma teiega esimest kord koos olin. Tore oli, kuidas me öösel koobastes käisime ja keegi peale
minu vist ei kartnud. Aga ma ei öelnud seda kellelegi...

Mida muudaksite meie juures kui saaksite?

Vahest oleksin teilt ehk rohkem sallivust ja mõistmist oodanud. Õpetajana pidin ju mõnikord ka kõvemat häält ja kurjemat nägu
tegema, kui õpilastel midagi tegemata jäi või kui keegi ebaõpilaslikult käitus. Siis jäigi mul mõnikord mulje, et tegelikult õpilased
tohivadki täpselt nii nipsakalt käituda ja nii vähe õppida, kui nemad hetkel soovivad. Kahjuks või õnneks nõuavad aga õpetajad
rohkem...

Soovitus või õpetus üheksandikele, mis aitab uues koolis ja ka edaspidises elus.

Uskuge, ilma õppimiseta ei saa! Niisiis - õppida, õppida, õppida! Olla aktiivne ja sportlik, olla alati seal, kus midagi põnevat ja
asjalikku toimub. Elada nii, et sellest on rõõmu endale ja lähedastele. Osata tunda heameelt väikeste ja lihtsate asjade üle. Olla aus
ja hoida kõrvale rumalusest!

Kuidas lõõgastute pärast pingelist tööpäeva?

Mulle meeldib kohutavalt oma aias toimetada. Naljakas, aga see pakub mulle lõõgastust, aitab pingeid maandada. Ja kuum saun on
minu lemmik. Samuti meeldib mulle olla koos pere ja väga heade sõpradega.

Kus koolis te olete käinud ja kas te olite hea õpilane?

Olen õppinud Võru I Põhikoolis, Kreutzwaldi Gümnaasiumis ja Tartu Ülikoolis. Ma olin hea õpilane, kohusetundlik ja püüdlik.
Ma ei arvanud, et ka teisiti võiks olla. Mul olid head õpetajad ja toredad vanemad, kes olid lapsele selgeks teinud, et lapse töö on
õppimine.

Mida head/halba olete oma klassilt õppinud?

Kindlasti pole ma oma klassilt midagi halba õppinud. Olen saanud tundma seitsetteist toredat noort inimest, olen näinud
teie nuttusid, pirtsutamisi, tigetsemisi ja ahastust. Ja mul on hea meel, et te olete just sellised nagu olete - mõnusad
noored, tänu kellele oskan ma ka teiste õpilastega paremini suhelda.

Teie suveplaanid

Puhata, päevitada, ujuda, matkata, hommikuti kaua magada, mitte kiirustada.
Intervjuu 9e klassi juhataja Mirli Isakuga

Mäletate Te oma esimest koolipäeva?

Ikka mäletan. Oli ilus septembripäev. Toimus aktus, kõik oli väga pidulik ja ma tundsin end väga tähtsalt. Tol ajal tundus
koolimaja tohutu ning vanemad õpilased väga suured ja täiskasvanulikud.

Kas me oleme Teile rohkem muret või rõõmu teinud?
Ikka rõõmu, olete ju toredad ja vahvad lapsed.

Rääkige ühest ilusast sündmusest meiega töötamise ajal.

Ilus mälestus on mul sellest, kui te pidite õppima pähe ühe Ernst Enno luuletuse vabal valikul. Teie valisite „Nii vaikseks kõik on
jäänud” ja deklameerimise asemel laulsite seda. Igaüks pingutas, nagu oskas. Seda oli väga südamlik kuulata ja vaadata.

Mida muudaksite meie juures kui saaksite?

Isegi kui saaks, ei muudaks ma midagi, muidu ei oleks teie ju enam teie.

Soovitus või õpetus üheksandikele, mis aitab uues koolis ja ka edaspidises elus.
Tundke rõõmu sellest, mida te teete!

Kuidas lõõgastute pärast pingelist tööpäeva?

Üritan olla iga päev natuke õues värskes õhus. Suhtlen sõpradega. Loen raamatut või vaatan mõnd filmi või telesaadet.

Kus koolis te olete käinud ja kas te olite hea õpilane?

Olen lõpetanud Haanja kooli, hiljem Kreutzwaldi gümnaasiumi. Olin küll hea õpilane, tunnistusel olid alati „neljad”-„viied”, aga
ma ei olnud ka mingi priimus ja eks omal ajal sai ka koerust tehtud.

Mida head/halba olete oma klassilt õppinud?

Ma olin ainult aasta praeguse 9.e klassijuhataja. Selle lühikese aja jooksul olen ma neid natuke tundma õppinud ja leidnud, et iga
inimene on omamoodi huvitav ja ilus.

Teie suveplaanid

Mul on plaanis palju rattaga sõita, veidi matkata, ujuda. Teen maatöid. Loen raamatuid. Lihtsalt puhkan.

9d
Liina - on vaikne tüdruk. Mõnikord võib ta jääda märkamatuks, kuid heas seltskonnas üllatab ta kõiki oma jutukusega. On esindanud kooli
spordivõistlustel kergejõustikus. Sõbralik ja lahke. Armastab väga loomi ja talle meeldib neid ka joonistada. Tema lemmikud on saksa lambakoerad.
Maris - on tulnud meile Nursi Põhikoolist, kui see suleti. Nende väheste aastatega on ta klassikollektiivi hästi sisse sulanud. Maris on lõbus ja
heatujuline ning klassikaaslased on öelnud, et tal on imeilus naeratus. Õppimises on püüdlik ja tulevikus tahab saada psühholoogiks. On esindanud
kooli spordivõistlustel jooksmises ja kergejõustikus. Terviseõpetuse valdkonnas oli ta uurimistööde konkursil vabariigis viie esimese hulgas.
Taavi - ei kuule, ei näe. Tagasihoidlik, aga tegelikult ta ei olegi nii vaikne, nagu paistab. Tegeleb korvpalliga . Kaitsnud kooli au
matemaatikaolümpiaadidel.
Väga lahtise peaga poiss, aga vahepeal lihtsalt ei viitsi...
Marianne - on sõbralik ja tark tüdruk. On kaitsnud kooli au matemaatikas, saksa keeles. Laulab kooli tütarlaste ansamblis, õpib Võru Muusikakoolis
akordionit ja loeb väga palju. Armastab palju lobiseda ja kui teda korra solvata, siis peab viha elu lõpuni- arvavad poisid. Vanemad tahavad, et Mari
seoks oma tuleviku matemaatikaga, aga Mari soovib hoopis midagi muud...
Kaia - Tark ja tore tüdruk, kuigi klassikaaslased kurdavad, et ta ei näita matemaatikat. Osalenud jooksuvõistlustel. On tegelenud ka judoga ja
saavutanud seal märkimisväärseid tulemusi, kuid kahjuks ei jätkunud huvi edaspidiseks.
Kristina - Energiline ja lõbus tüdruk. Mõnikord ei püsi pudeliski. On sama andekas kui laisk. Huvitava stiilitajuga. Osalenud vabariiklikul
teatrifestivalil ” Armastuse terviseks”. Kristina teab, et elu pole ainult meelakkumine...
Hendrik - Enamasti on tal head kavatsused, aga lõpptulemus on peaaegu alati šokeeriv. On kõigile koolis valmistanud peavalu ja rohkemgi veel...
On üsna abivalmis, seda kinnitas ka raamatukoguhoidja. Tema elu armastus on tsiklid. Õppimine on siiani ainult õpetajate ja ema- isa mure olnud.
Loodetavasti tuleb temast tubli töömees ja hea isa.
Maarja - Õrnahingeline neiu. Kurvad filmid ja raamatud, isegi kirjandid toovad talle pisara silma. Osalenud jooksu - ja suusavõistlustel,vabariiklikul
teatrifestivalil ”Armastuse terviseks”. Terviseõpetuse uurimistööde konkursil oli vabariigis esimese viie hulgas. Osa võtnud ka J.Liivi luulekonkursist.
Vabal ajal tantsib Maarja rahvatantsugrupis „Hopser”. Tulevikus tahab saada loomaarstiks. Ehk sellepärast valiski ta üheks lõpueksamiks keemia. On
ainuke, kes alati klassis kääre laenab...
Tauno – On tore noormees, kuidagi omaette, aga väga mõnus. Ise ta vist ei oska aimatagi, kui hell ja armas pilk tal on. Tegeleb juba aastaid
korvpalliga ja osaleb rahvatantsugrupis „Hopser”. Meeldib väga tüdrukutele ja oma asjalikkusega on silma jäänud ka õpetajatele. Samas on tal hästi
arenenud huumorimeel.
Sander - Mida aasta vanemaks, seda vähem on Sander viitsinud õppida. Vabal ajal istub arvuti taga. Klassikaaslaste arvates on ta igati OK. Edasi
kavatseb õppida Tartu linnas.
Gregor - Väga tubli noormees. Pinginaaber sooviks temaga veel palju aastaid koos istuda, kuid kahjuks pole see võimalik. Neidude seltskonnas tunneb
end kui kala vees. Tema oli ka ainuke noormees, kes osales teatrifestivalil ”Armastuse terviseks.” Gregor laulab koos tüdrukutega ka kooli ansamblis.
Tulevikus saab temast kindlasti väga hea abikaasa ja isa.
Kadri - On huvitav tüdruk. Vahel lobiseb nii, kuidas jaksab ja vahel on vait, kui sukk. Sõbralik ja tore tüdruk, osav lilleseadja. Osales ka teatrifestivalil
„Armastuse terviseks”. Lennuka fantaasiaga ja oskab hästi küpsetada.
Maikko - Kuigi ta eriti õppida ei viitsi, on ta klassis sõbralik ja tore inimene. Tunneb end oivaliselt tüdrukute seltskonnas, kus armastab kõiki
naerutada. Edasi kavatseb aega veetma minna Parksepa Keskkooli. Õpib Võru Muusikakoolis klarnetit.
Lona - Lõbus ja abivalmis. Üsna tihti tulevad tal peale naerutuurid, mida on väga raske peatada. Spordiga sinasõber. On tegelenud aeroobikaga,
kergejõustikuga, krossijooksuga ja viimastel aastatel võrkpalliga. Kaitsnud tihti kooli spordiau. Osales ka vabariiklikul teatrifestivalil „Armastuse
terviseks”. Eelmisel aastal lõpetas Võru Muusikakooli flöödi eriala. Armastab loomi ja loodust.
Ann - Sõbralik ja abivalmis. Suhtub kodutöödesse ülikohusetundlikult. On küll vaikse ja rahuliku loomuga, kuid kui on vaja rääkida, teeb ta seda
mõnuga. Armastab käsitööd ja tunneb huvi keelte vastu. On tegelenud ka judoga.
Ainukese tüdrukuna meie koolist läbis sel aastal Haanja maratoni.
Katrin - Meie kooli „ööbik” ja väga armas inimene. Kui lobisema kukub, on teda peaaegu võimatu pidurdada. Lõpetas kuu aega tagasi Võru
Muusikakooli saksofoni eriala. Osales ka vabariiklikul teatrifestivalil „Armastuse terviseks”. On esindanud kooli ka mitmetel jooksuvõistlustel, kus on
saavutanud märkimisväärseid tulemusi. Oma edaspidise elu tahab siduda laulmisega.
Janek - Intelligentne noormees, kes vahel lausa ehmatab oma uhkusega nii klassikaaslasi kui ka õpetajaid. Headele sõpradele on ta mõnus, lahke ja
väga tore kaaslane. Spordiga sinasõber ja kui ta ainult tahaks, võiks ta kuuluda kergejõustikus vabariigi esikümnesse. Armastab väga väikseid
loomakesi.

Tark pole see, kes oskab head halvast eraldada, vaid see, kes kahest halvast
oskab valida vähem halva. (Talmud)
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Janar
on hästi sõbralik ja vaikne noormees, aga kui temaga jutule saad, on jällegi temaga väga mõnus koos olla. Ta viskab nalja ning on laheda
olemisega. Janar on töökas noormees: aitab kodus palju oma vanemaid, eriti armastab nokitseda masinate kallal. See on ka valdkond, millega tahab
oma tuleviku siduda.
Sandra on püüdlik, õpib hästi. Ta on arukas tüdruk, tema mõttekäike kirjandites on huvitav lugeda. Lõpetab põhikooli heade ja väga heade
hinnetega. On kaitsnud kooli au spordivõistlustel ja laulab viisikooris. Järgmisel aastal jätkab ta oma õpinguid Kreutzwaldi gümnaasiumi
riigikaitseklassis. Kindlasti jõuab ta elus kaugele.
Keidy on inimene, kes midagi üleliigset ei tee. Teeb valikuid ainult enda kasuks, mis tegelikult pöörduvad tema kahjuks. Suhtlemisel äärmiselt
tagasihoidlik. Tänu oma püüdlikkusele võib elus veel kaugele jõuda.
Kaimar 9. klassis kõige parem magaja, kodus. Õpetaja on see, kes teda hommikuti telefonitsi üles äratab. Kaimar on kõva spordipoiss: jookseb,
hüppab hästi kaugust, mängib jalgpalli. Teised hindavad temas südameheadust ning sõbralikkust.
Alar
on väga hoolas ja kohusetundlik, kui ta millestki aru ei saa, siis ei anna ta alla, vaid uurib vastuse välja. Sõbrana on ta abivalmis, kaastundlik
ning mõistev. Alar on vahetevahel väga tõsine, kuid seda juhtub meie kõigiga aeg-ajalt. Tal on kunstnikukätt ja ka oma tulevase elu tahab ta siduda
kaunite kunstidega, aga nüüd juba näitekunstiga.
Eleri
on aastatega muutunud sõbralikumaks, avatumaks, paremaks suhtlejaks. Oma tublidust on ta üles näidanud kunstikoolis. Meie koolis on
üleval olnud tema isikunäitus. Ta on läbi aastate olnud tubli ja kohusetundlik. Samuti on ta kehalises kasvatuses jäänud õpetajale silma oma
püüdlikkuse ja aktiivsusega.
Ragnar tänu oma emale on Ragnar arendanud endas järjekindlust, kohusetunnet, püüdu elus midagi saavutada. See on neil ka korda läinud. Ragnar
julgeb teistest erineda: kuulata teistsugust muusikat, kanda teistsuguseid riideid ja soengut. Tulevikus tahab ta töötada ehitajana, tollitöötajana või
turvamehena.
Marti on poiss, kes on oma südame andnud spordile. Talle meeldib väga suusatada, eriti edukas on ta maratonidistantsil. Suvel asendab ta
suusatamise jalgrattasõidu ja jooksuga ning võistleb triatlonidel. Tema võimeid arvestades oleks võinud hinded paremad olla, aga poiste jaoks on ka
kolm väga hea hinne. Marti on tüdrukute lemmik klassis, oskab nende muresid kuulata. Martile meeldib tegeleda arvutitega, millega seob ta ka oma
tuleviku.
Peeter Vaga vesi, sügav põhi. See vanasõna iseloomustab teda kõige rohkem. Temaga suheldes ei tea kunagi, mida ta tegelikult mõtleb. Oma hinnete
püüdmisel on ta olnud vägagi järjekindel. Tema sihikindlus viib ta võib-olla kunagi haljale oksale, millest ta praegu unistab.
Ahti
Loodus on kinkinud sellele noormehele andeid mitte kapaga, vaid kopaga. Sel kevadel lõpetas ta Võru Muusikakooli klaveri eriala. Spordis on
ta koolile toonud läbi aastate au kaugushüppes, lühijooksudes ja krossijooksul. Võib-olla ka selle pärast on õppimine viimasel aastal veidi soovida
jätnud. Tänu oma taiplikkusele ja loogilisele mõtlemisele saavutab ta elus kindlasti väga palju.
Gerli
hea südamega, abivalmis, aga vahel ka jonnakas. Suudab säilitada oma salapära ja julgeb välja öelda oma seisukoha. Julgeb tunnistada ka oma
eksimusi. Oskab olla hea kaaslane reisidel ja ka klassis. Tuleviku tüdruk infotehnoloogia valdkonnas. Tegeleb ekstreemspordialadega, eriti naudib
lumelauasõitu.
Ene
ta on olnud 9 aastat väga hoolas. Tal on alati silme ees, mida ta elus saavutada tahab, ning ta ei ole seejuures kordagi vääratanud. Ene lõpetab
põhikooli väga heade hinnetega. Ta on silma paistnud oma tarkuse, sihikindluse ja meeldiva käitumisega. Klassikaaslased on võinud oma muredega
alati tema poole pöörduda. Ta on esinenud maakondlikul Juhan Liivi luulekonkursil. Tema kohta käivad sõnad: Per aspera ad astra – Läbi raskuste
tähtede poole.
Kärolin on klassi rõõmurullike. Kui hommikul kooli ilmub, on klass siginat-saginat täis. Õppimisest ta eriti vaimustuses ei ole, aga kui ta tahab, võib
end kokku võtta ja töötada heade tulemustega. Kui keegi teab Kärolini õiget juuksevärvi, võib sellest klassivendadele teada anda.
Kristjan on väga tubli spordipoiss, meelisaladeks on suusatamine ja krossijooks. Seal on ta saavutanud ka auhinnalisi kohti. Kristjan on aastaid
osalenud Noorkotkaste organisatsioonis ja võtnud osa selle laagritest, võistlustest ja üritustest. Õppimises on ta püüdlik ja järjekindel.
Lemmikaineks oli tal viimasel aastal matemaatika – juba varavalges tervitas ta õpetaja Sibulat õpetajate toa uksel, olles valmis täiendavaks õppetööks.
Talle meeldib teha puidutööd, ja mitte ainult endale, vaid ka müügiks. Edaspidised aastad seob ikka spordiga ja sõjaväelise elukutsega.
Maarja on väga hea laps: kohusetundlik, sõnapidav, abivalmis, püüdlik, usin, tagasihoidlik. Armastab suusatada ja laulab hästi. Maarja on looduselaps,
meeldib tegeleda lilledega. Huvitub erinevatest keeltest, meeldib neid õppida ja oma tulevaseks elukutseks soovitame valida giidiameti.
Merit
võitleb alati iseenda ja oma klassi õiguste eest ning satub seetõttu konfliktsetesse olukordadesse. Viimasel aastal on ta õppinud ka
kompromisse leidma. Merit on sihikindel. Kui ta on midagi pähe võtnud, siis viib ta selle ka läbi, pahatihti unustades, et seinast läbimurdmise asemel
võib ka ust kasutada. Tegelikult on ta hea ja tubli neiu.

Kuueteistaastaselt oled sa väga tark, ja rohkem ei kordu see kunagi. (L.Szilard))

