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Taas on käes kevad. Enamikule meist tavaline - vihmahood vahelduvad 
päikesepaistega. Teile, lõpetajad, aga eriline: pingeterohke, ennast 
ületama sundiv… Olete jõudnud oma esimese suurema saavutuseni –
põhikooli lõpetamiseni. On hea tunda end targa inimesena, kelle ees 
on kõik teed valla, tuleb leida vaid õige teeots ning edasi liikuda. Just 
põhikooli lõpetades oleme kõige targemad ning enesekindlamad, kuid 
see on alles esimene üsna madal mäetipp, kuhu te praeguseks olete 
jõudnud. 
Aastate möödudes ning teadmisi omandades tuleb tõdemus, et ma ei 
tea midagi, nii palju on veel õppida. Loodan, et olete peale lugemis-
ning kirjutamisoskuse omandanud meeskonnatöö kogemuse, tahtmise 
õppida ning tahte igas asjas kaasa lüüa. Põhikoolis olete rajanud 
teadmiste vundamendi, mille tugevus või ka nõrkus annab tunda 
aastate möödudes. Sama kaua, kui õpite, olete te noored, arenete 
ning liigute uute kõrgemate sihtide poole. Õppida tuleb ka siis, kui 
kõrgharidus omandatud ning juustes halli. 
Visadust ning tahtejõudu teile uute kõrguste alistamisel!  
„Ühel keskpäeval lastakse koolilapsed koju. Õpetaja on õues ja saadab 
viimaseid kojusõitjaid, läheb siis klassituppa, jääb tühjade pinkide 
vahele seisma ja mõtleb kaua – seal, kus enne oli nii palju elu ja 
liikumist, laotab nüüd vaikus oma nägematuid tiibu. 
Ära läksid. Ära läksid need, kes talle küll vahel meelehärmi sünnitasid, 
aga ometi talle nii armsad olid.“ Ilmselt tundsite selles mõttekatkes 
ära õpetaja Lauri Oskar Lutsu „Kevadest“.  Küllap mõtlevad peale 
lõpuaktust samamoodi ka paljud meie kooli õpetajad. 
Kodukooli uksed on teile alati avatud. Vana maja kannab oma mälus 
teie kilkeid ja valatud pisaraid, kordaminekuid ja pettumuse kibedust, 
tegusid ja tegematajätmisi. Meie, õpetajad, usume, et te teete teoks 
oma unistused ning te kordaminekud ja saavutused rõõmustavad 
lähedasi ja nüüdseks juba endisi õpetajaid. 
Edu ja õnne teile! 
Helve Sibul 
Võru I Põhikooli direktor 
 

  

  

Aire Perk – kunstiõpetus 

Ene Kattai – emakeel 

Halliki Karba – ajalugu, ühiskonnaõpetus 

Eha Klaassen – geograafia, bioloogia 

Linda Liiver – keemia, füüsika 

Regina Lill – käsitöö 

Kalmer Kikas – tööõpetus 

Kaja Kunz – vene keel 

Eva Aader – saksa ja inglise keel 

Ene Kuus – saksa keel 

Silvi Kurvits – kehaline kasvatus 

Koolitee 
Valve Laar 

 

Koolitee, sinu keerdtreppi mööda 

äsja lahkus mu lapsepõlv... 

Ja ta pilgus jäi midagi öelda, 

mis mind temaga seob nagu võlg, 

mis mind hetk - hetkelt käsib ja sunnib 

aru pärima enda käest, 

mis osa mu mööduva tunni 

kadu - kübemest järele jääb 

Kas ainult ehk õhk olmeruumis, 

mida hingasin omapäi, 

või mõtterõõm tuhandeis juuris, 

kus mu lapsepõlv kooliteed käis?.. 

Aare Rätsepp – arvutiõpetus 

Heli Maaslieb – kehaline kasvatus 

Merje Meemann – kehaline kasvatus 

Ülo Rästa – geograafia 

Mai Orro – matemaatika 

Külli Heliste – muusikaõpetus 

Liis Orro – keemia, füüsika 

Valentina Luts – vene keel 

Marju Lani – inglise keel 

Hille Juss – inglise keel 

Anne Reiljan - matemaatika 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuidas Teist sai õpetaja? 

Mulle on alati õpetajaamet 

meeldinud, aga ma ei arvanud, et 

minust just matemaatikaõpetaja 

saab. Siin on mängus Saatuse Sõrm. 

Mis Teile meie koolis kõige 

rohkem meeldib? 

Väike maja ning hea ja püsiv 

kollektiiv.  

Meenutage mõnda juhtumit, mil 

meie pärast tõsist peavalu 

tundsite. 

Momendil pabistan eksamite 

pärast. Ka siis oli muret, kui klassis 

oli Kristo. 

Millised olid Teie arvates 

helgeimad hetked seoses meie 

klassiga? 

Viimasel aastal, kui te Jevgenijale 

ühiselt kingituse tegite. Või siis, kui 

olite väikesed ja tantsupeol vihma 

käes tantsisite ning õhtul oma 

ligunenud varbaid uurisite. 

Kas olete mõnikord mõelnud, et 

õpetaja amet on liiga stressirohke 

ning sooviksite töötada kellegi 

teisena? Kellena? 

Ei. 

Kuidas puhkate, millega sisustate 

oma vaba aega? 

Armastan liikuda ja olla värskes 

õhus. Samuti meeldib õhtuti, kui 

väga-väga väsinud olen, vedeleda 

Intervjuu 9.a klassijuhataja Anne Reiljaniga 
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teleri ees. Kahjuks ei ole viimasel 

ajal sellist aega üldse jäänud. 

Mis on Teile elus tõelistelt tähtis? 

Mida taunite? 

Tähtsad on ausus ja austus. Tähtsad 

on mu oma lapsed ja nende heaolu. 

Mida toob uus õppeaasta? 

Ikka uued matemaatika tunnid. 

Millised soovid/nõuanded annate 

meile kaasa? 

Olge ikka sama rõõmsameelsed, 

hoolivad ja sõbralikud. Natuke 

rohkem kohusetunnet ei teeks paha. 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intervjuu 9.b klassijuhataja Merje Meemanniga 

Kuidas Teist sai õpetaja? 

Minust sai õpetaja saatuse 

tahtel. 

Mis Teile meie koolis kõige 

rohkem meeldib? 

Koolimaja ajalugu, meeldivad 

kolleegid, see, et tunneb kõiki 

lapsi, avalad ja rõõmsameelsed 

õpilased. 

Meenutage mõnda juhtumit, 

mil meie pärast tõsist peavalu 

tundsite. 

Lugu, kui Toomase näpuluu 

murdus ja Martin Tallinnasse 

sõidul kohvikusse ununes. 

Tõelist südamevalu tundsin ka 

klassi arvuti järjepideva 

lõhkumise tõttu 8. klassis. 

Millised olid Teie arvates 

helgeimad hetked seoses meie 

klassiga? 

Õppereisid Soomaale, 

Tallinnasse, meeleolukas ja 

huvitava vestlusringiga 

kanuumatk Ahjal, Otepää 

seikluspark. Muretu elu 

vahetusjalatsite pärast ja väga 

vähene põhjuseta puudutud 

tundide arv. 

Kas olete mõnikord mõelnud, 

et õpetaja amet on liiga 
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stressirohke ning sooviksite 

töötada kellegi teisena? Kellena? 

Jah, olen mõelnud.. Väga tihti on 

stressirohke. Üldiselt meeldib 

mulle töötada lastega, kui aga 

sooviksin kellegi teisena tööd teha, 

siis pigem kontoris, tehes 

paberitööd. 

Kuidas puhkate, millega sisustate 

oma vaba aega? 

Jalutan metsas, päevitan, magan. 

Vabal ajal meeldib küpsetada, 

külastada sõpru, sõita jalgrattaga. 

Mis on Teile elus tõelistelt tähtis? 

Mida taunite? 

Tõeliselt tähtsad on mulle pere, 

kodu, sõbrad ja inimeste 

vastastikune mõistmine. Taunin 

valelikkust, ebaausust. 

Mida toob uus õppeaasta? 

Natuke uusi õpilasi, uued 

võistlused, tühjusetunnet, sest 

pole enam klassi, aga samas 

loodetavasti palju-palju 

positiivseid ja rõõmsaid hetki. 

Millised soovid/nõuanded annate 

meile kaasa? 

Olge ausad, töökad, mõistvad, 

rõõmsad, positiivsed ja aktiivsed. 

Hoidke oma vanemaid, ärge jätke 

sõpra hätta ja tulge ikka vana kooli 

ka vaatama. Ikka edasi ja edasi, ei 

sammukestki tagasi!!! 

 

 

 

 

 

 



  

  

 Lehekülg 4 Postikaru – juuni 2009 
 

Intervjuu 9.c klassijuhataja Liis Orroga 

Kuidas Teist sai õpetaja? 

Juba lasteaias meeldis mulle teisi õpetada, aidata ning 

ka kamandada. Koolieelikutena mängisime 

sõbrannadega tihti kooli. See oli mäng, millest me 

iialgi ei tüdinenud. Võib-olla mingil määral on minu 

elukutsevalikut kujundanud lisaks sisemisele tahtele ka 

toredad õpetajad, kes on mind kooliaaste jooksul 

õpetanud ja eeskujuks olnud. 

Mis Teile meie koolis kõige rohkem meeldib? 

Meie kooli teevad minu jaoks eriliseks vana maja ning 

sõbralik õhkkond. Siin tunnevad kõik kõiki ning info 

levib ülihelikiirusel. Kui vaid info koduste tööde kohta 

nüüdsel infoajastul nii kiiresti leviks... 

Meenutage mõnda juhtumit, mil meie pärast tõsist 

peavalu tundsite. 

Kui päris aus olla, siis sellist situatsiooni, kus oleksin 

oma klassi pärast tõeliselt peavalu tundnud, pole 

olnud. Meil on tore, aktiivne ja ühtehoidev klass. Kuna 

ise olen ülimalt täpne ja kohusetundlik, siis on mind 

ärritanud mõned õpilased, kes ise tähtaegadest ja 

kokkulepetest kinni ei pea. Ja nad pole tänaseni ennast 

muutnud ega õppust võtnud. Hetkel muretsen 

lõpueksamite ja kooli lõpetamise pärast. 

Millised olid Teie arvates helgeimad hetked seoses 

meie klassiga? 

Meie ühiselt koosveedetud aeg on möödunud imekiirelt 

ning nii head kui halvad hetked on minu jaoks erilise 

tähendusega ja meeldejäävad. Ilusad ja erilised hetked 

said alguse ajast, mil kohtusin teiega esimest korda. 

Mul ei jätku nii palju ilusaid sõnu, mis seda hetke kõige 

paremini kirjeldaks. Te olite nii armsad, toredad, 

särasilmsed, uudishimulikud, samas natuke kadedad ja 

igavesed kaebupunnid. See esimene on ikka ja alati 

kõige paremini ja kõige kauem meeles. Nii ka teie, 

minu esimene armas klass.  

Kas olete mõnikord mõelnud, et õpetaja amet on 

liiga stressirohke ning sooviksite töötada kellegi 

teisena? Kellena? 

Mõnikord tõesti olen mõtelnud, et õpetajatöö on liialt 

pingeline. Aga ükski töö pole lihtne ning igal ametil 

omad puudused. Mulle tõsiselt meeldib olla õpetaja 

ning oma tööd teha ega kujutaks ettegi ennast mõnda 

teist ametit pidamas. Aga kui peaksin... tahaksin 

töötada ikkagi hariduse vallas ja kohe kindlasti 

noortega.  

Kuidas puhkate, millega sisustate oma vaba 

aega? 

Oi, ma võiks sellest kohe kolm lehekülge 

kirjutada. Minu tegevused sõltuvad suuresti 

aastaajast. Kui teha lühidalt, siis vabal ajal 

meeldib mulle sporti teha (joosta, suusatada, 

rullitada, mäesuuskadega või jalgrattaga sõita, 

ujuda jne), sõpradega ja perega koos aega veeta, 

erinevatel kultuuriüritustel käia, reisida ja ringi 

sõita ning uusi ja huvitavaid paiku avastada. 

Mulle meeldib ennast igas vallas proovile panna 

ning järele proovida igasugused võimalikud ja 

võimatunagi näivad asjad. Ja kui kellelgi on abi 

vaja, siis olen igal võimalusel kohal. Tõeline 

puhkus on minu jaoks magamine.  

Mis on Teile elus tõelistelt tähtis? Mida taunite? 

Tõeliselt tähtis minu jaoks on elus edukalt 

hakkama saada ning igale olukorrale parim 

lahendus leida. Ilma armsa pereta ning toredate 

sõpradeta ei kujutaks samuti elu ette. Ma ei salli 

valetamist. 

Mida toob uus õppeaasta? 

Kool on oma traditsioonidega, aga iga õppeaasta 

on kaasa toonud alati midagi uut ja üllatavat, 

loodame, et seekordki on nii. Ootan uusi 

väljakutseid ning unistan uuest sama armsast, 

toredast  ja hakkajast klassist, nagu teie mul 

olete. 

Millised soovid/nõuanded annate meile kaasa? 

Soovin, et te edasi õpiksite, et leiaksite igaüks 

endale ise kõige sobivama tee ja seaksite 

meelepärased eesmärgid, mille poole iga hinnaga 

pürgida. Olge ausad, kohusetundlikud, töökad, 

tolerantsed, järjekindlad oma tegemistes, osake 

teha valikuid, riske võtta ning hoidke oma 

lähedasi. Soovin teile õnne ja edu! 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARI HINN - väga positiivse ellusuhtumisega tüdruk, kellel on 
peaaegu alati naeratus näol - klassi positiivsus. Oskab kõikides 
halbades asjades leida ka head küljed. Täiesti omalaadse 
stiiliga. Kõigiga saab hästi läbi ja on üldse meeldiv 
klassikaaslane. Jutukas ning ütleb alati oma arvamuse välja.
Asjalik ja sõbralik, tark, usaldusväärne, tore, alati lõbus (nalja 
peab saama). Väga armas, südamlik ja ilus tüdruk. Tüdruk, kes 
on oma sõpradele ustav ja hea sõber. Tema peale võib alati 
loota.Mari ei ütle tavaliselt kellelegi halvasti. 
HENRY IRVES - sportlik, aga laisk. Suhteliselt vaikne, sõbralik, 
rõõmsameelne ja saamatu. Rohkem omaette tüüp. Alati hädas 
oma hinnetega. Hea sõber. Hmm, mõtlemisaine - aga kena on ta 
igal juhul.  
KRISTO JÜRISOO - väga-väga vaikne, tagasihoidlik ja häbelik 
poiss, kuigi samas sõbralik. Lahke, väga rahulik ja tõsine, sageli 
oma mõtetes.  Abivalmis, töökas. Hea sõber. Klassis kõige 
väiksem - klassi pesamuna. 
SVEN KIVIOJA - klassi kõige intelligentsem inimene. Alati 
viisakas, abivalmis, sõbralik, seltsiv ja toreda jutuga. Vahepeal 
jõuab oma jutuga isegi teisi ära tüüdata (targutab). Varem 
kutsuti teda teadlaseks. Ta on tark poiss, kellel on täiesti 
omapärane mõtlemisviis - teab paljude asjade kohta. Laia 
silmaringiga. Hea sõber. Tegeleb motospordiga,  ATM-i fänn.  
RANDO KOHO - hästi hea huumorimeelega, kogu aeg teeb nalja. 
Isik, kelle naljad ei jätta mitte kedagi külmaks.  Kõige vaimukam 
meie klassist, oskab väga hästi inimesi järgi teha ning see kukub 
alati nii naljakalt välja.  Kõik kuulavad alati teda, tal on kogu 
aeg millestki  rääkida. Suudab oma lollustega kõik naerma ajada. 
Väga rõõmus ja lahe poiss. Seltskonna hing.  Meie klassi 
naljamees. Klassi humoorikas tüüp, ilma temata poleks meie 
klass selline, nagu ta on. Jutukas, lõbus, vaimukas, tore, asjalik, 
laisk ja hea sõber.   
VIKTORIA KOPPEL - klassi kõige kenam inimene ja meeldib 
kõigile. Tal kukuvad enamjaolt kõik asjad hästi loomulikult 
välja. Hästi sõbralik ja rõõmsameelne. Kena, tark, abivalmis, 
sportlik, töökas, hea klassikaaslane. Maru ilus tüdruk, kes on 
väga hea õppur. Vika oskab ka ülimalt hästi tantsida. Igas mõttes 
perfektne. 
DEMY LANDSON -väga omamoodi, ta teab mida tahab ja saab ka 
selle. Suhteliselt otsekohene.  Iseloomu tal on. Igatahes üks 
rõõmsameelne ja ilus tõmmu tüdruk. Demy on positiivselt 
pessimistlik, enesekriitiline ja suhtub kõigisse/kõigesse 
omamoodi. Tark, naljakas, lõbus, tore ja hästi sõbralik  tüdruk. 
Koguaeg tuleb tal mingi eluhea idee. Hea huumorimeelega ja 
sõbralik. 
HANS LATTIK - meie klassi ilus poiss, kes on alates esimesest 
klassist olnud tüdrukute silmarõõm. Hästi kena poiss.  Väga 
stiilselt käib riides, soliidne, sõbralik, sportlik.  Omapärane, 
teeb head nalja ja on tõeliselt tore. Lõbus, lahke, hea sõber, 
jutukas. Hansul on ka väga armas vend Riki. 
JEVGENJA MATŠALOVA  - Ei oskagi kohe midagi öelda. Puudub 
tihti, sest peab hoidma  oma väikest õde ja suurema õe lapsi. 
Vaikne, tagasihoidlik ja  rahulik. Suhteliselt omaette hoidev. 
Suurte „ärikõnedega tüdruk“. 
KENNIKA MÄLBERG - klassi ilusaim neiu. Vaikne, tagasihoidlik, 
sõbralik ja armas tüdruk. Ta tegeleb asjadega, mis talle 
meeldivad. Mainimata ei saa ju loomulikult jätta tema 
maniküürioskusi. Enamuse ajast selline vaikne neiu, kuid tal on 
ka teine pool, mis on meeletult lahe ja lõbus. Väga heasüdamlik 
ja seltsiv tüdruk, kellega on alati millestki lõbusast rääkida. Ta 
on alati väga rõõmsameelne, üks lõputult armas tüdruk.  
KENOR PETERSON - Tunnis vaikne, rahulik ning tagasihoidlik 
poiss. Vahetundide ajal kuuleb teda ka  päris kõva häälega 

Nii nad olid – 9.a 
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rääkimas. Abivalmis, sõbralik, soliidne ja  sportlik. Kena ja 
tõmmu noormees. Hästi toreda jutuga, armas ja  kena 
poiss. Hea sõber, alati aitab, kui vaja. 
ANDRES PILT - hästi tark poiss, suhteliselt vaikne. Ajab 
arukat juttu. Klassi eeskujulik õpilane. Toreda naeruga ja 
selline asjalik. Korralik, viisakas, rahulik ja  töökas. Väga 
abivalmis poiss - aitab alati, kui vaja. Hea sõber, võrrimees 
- oskab igat värki parandada. 
PIRET PLOOM - klassi aktivist, selline inimene, kellel on 
kõige kohta alati oma arvamus – tema sõna maksab. 
Vahepeal mõtleb liialt üle. Energiline, aktiivne, tark, 
andekas, lõbus, töökas ja hea sõber. Ta on hästi 
rõõmsameelne ja sõbralik. Talle meeldib väga lugeda.  Tal 
on väga armas naeratus ja põselohud. Inimene, keda saab 
usaldada. 
REIMO REBANE - suurema osa ajast naerab, naerab, 
naerab…! Tema jaoks on kõik naljakas. Vahest ei saa ta 
naljadest aru, kuid sellegipoolest on ta lahe, tore  ja armas 
poiss.  Reimo on tegelikult tark poiss, aga ta lihtsalt ei 
viitsi pingutada. Naerab pidevalt ning tänu sellele teenib 
alati ka mõne õpetaja halvakspanu. Hea sõber,  popipoiss. 
Sõbralik, jutukas, lõbus. 
JANE REILJAN - Jane on üks väga sõbralik, paindlik ja 
mitmekülgne tüdruk. Klassi kohusetundlikem õpilane. Pole 
asja, millega ta hakkama ei saaks. Ta on väga abivalmis, 
aitab alati, kui keegi midagi ei oska või millestki aru ei saa.  
Ise on ta loomulikult supertark, kõik tuleb tal hästi välja. 
Ilust ka puudu ei tule. Hea sõber, hästi tubli ja ettevõtlik, 
kohusetundlik ja usaldusväärne, energiline ja sportlik. Ta 
oskab väga hästi joonistada ja meiki teha. 
ANNE SOHINA -Naerukajakas – tal  on kõige omapärasem 
naer. Omamoodi kuju, kes ei tea midagi, aga ilma temata 
ikka ei saaks küll. Kohati teistest sõltuv. Tema on vist 
klassist kõige lõbusam tüdruk, koguaeg naerab ja on üldse 
hästi sõbralik. Alati lõbus,  tore ja kena. 
HENDRIK TEASTE - andekas noormees. Viimasel ajal 
julgeks muutunud... eriti julgeks. Viisakas on ta ka.
Vaikne, tark, abivalmis ja  hea sõber. Laheda jutuga poiss.  
On hästi sõbralik ja rõõmsameelne, tal on meeldejääv 
naeratus. Deltavend ja muusikamees. 
DEMY TIISLER - väga nakkava naeruga, jutukas, tore. Ja 
hea sõber. Sageli on tal väga asjalikud mõtted ning jutukas 
on ta samuti. Kogu aeg rõõmsameelne, üliarmas poiss. 
Noormees armastab laulda ja klaverit mängida.
Algklassides oli Demy'l iga päev uus pruut. Viimasel ajal 
näitab ta oma andekust füüsikas, kus ta vastab õpetaja 
keerulistele küsimustele õigesti. Demy'l on ka väga ilusad 
lokid. Ta on vaimukas, sportlik, laisk. 
LIIS TIKS - nalja saab alati, veits blondiini viskab vahest. 
Kui vaja oskab tubli ka olla. Liis on ka tavaliselt see, kes 
kunagi kurb pole, alati oskab naeratusi teiste nägudele 
tuua. Seltskonna süda. Väga ilus ka muidugi. Hästi sõbralik 
ja armas tüdruk. Koguaeg särab. Tal on kõige kohta alati 
oma arvamus. 
RAIT VIDDER - pruunide silmadega armas ja sõbralik poiss. 
Alati lõbus, jutukas, naljakas, töökas, asjalik, abivalmis ja  
tore. Delta fänn, lahke, hea sõber.  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AHTO ANNUS - väga vaikne, tagasihoidlik, alati kui 
kõnetada, muigab muhedalt. Rohkem omaette, 
pigem kuulaja kui rääkija. 
TOOMAS HÄIDE - aktiivne targutaja, arvutigeenius. 
Aktiivne, laia silmaringiga, lõbus noormees, kes 
teeb tuju heaks. Suur looduse- ja matkasõber. 
JAREK JÄNES - vaikne, rahulik, tasakaalukas 
noormees, kes sõidab palju rattaga ja kutsub 
pidevalt Mirko Lennukit korrale. Armastab võrkpalli. 
Rosinake.  
KASPAR KALA - stiilne iluspoiss, kes oskab olla 
viisakas ja samas ka terava ütlemisega. Hea 
kuulaja, aitab klassi alati, kui vaja. Kõva 
spordipoiss, teab, mida ta teeb ja milleks. 
Killuvend, teeb nalja ja õpib ka hästi. Rosin. 
KALEV KRIIS - kriitiline, oma arvamust ainult enda 
teada ei jäta. Lõbus poiss, käib palju looduses, kõva 
meistrimees ja leiutaja. Jutukas, omamoodi. 
MAIKE LAUGASON - klassi parim õpilane. Abivalmis, 
sõbralik, sihikindel, tore, tasakaalukas. Temaga 
saab alati palju nalja. Palju reisinud, ülilahe 
reisimuljete vestja. 
MIRKO LENNUK - kõva protesteerija, kes igale 
märkusele reageerib ütlusega: ”Mida ma tegin?” 
Naerab kõige rohkem, pole kunagi väsinud, suur 
võrkpallifänn ja paadunud kalamees. Klassi nalja- ja 
pullimees, kellega on nende aastate jooksul 
juhtunud kõikvõimalikke asju. Aitab alati, kui vaja. 
KRISTI LÕVI - aktiivne, stiilne, püüdlik tüdruk. 
Rõõmsameelne, alati heas tujus. Armastab loomi. 
Sõbrannad olulised. 
GRETELIIS MELTS - naerusuine, pika mõtlemise ja 
arusaamisega. Temaga saab palju nalja. Seltsiv ja 
sõbralik. Kohuke. 
SIRLI METSLA - abivalmis, mõistlik, sõbralik ja 
püüdlik. Käsitööhuviline, kunstimeelega. Sirli peale 
võib kindel olla, kui oled temaga milleski kokku 
leppinud. 
KLAUS HENRIK OLAVI MÄEVERE - rahulik, hilineja, 
unine, „omas mullis“ olev poiss, kellel on huvitavad 
mõtted ja seisukohad. Oskab hästi keeli, mängib 
palju arvutis. Kursis maagiaga, Naeratab ka vahel, 
aga rahutud tüübid käivad talle närvidele. 
MIRKO MÄRDIMÄE - väga tubli trompetimängija ja 
suur kossufanatt. Emotsionaalne, alati lõbus, vahel 
tekitas ka konflikte. Klassi aitab alati, kui aega on. 
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MARTTI NÕMME - hüppab meist kõigist kõige paremini 
ja kõige kaugemale, lõputu Jutupaunik, hajameelne, 
suur sõber. Lahke, abivalmis, ei solvu kunagi, kaotab 
vahest ajataju. 
MARKKO NÄÄME - pikk, vaikne, kaval poiss, kes räägib 
ainult siis, kui tema poole pöördutakse. Oma arvamust 
naljalt ei avalda, suur jalkasõber, teeb kõike Maidu 
järgi. Tunnis suhteliselt laisk, aga teeb vahest pulli. 
JANE PIHLAPUU - väga vaikne, tagasihoidlik. Meeldib 
kehaline kasvatus. Sõbralik, vahel kohatu, püüdlik, 
rahulik, häbelik. Punastab. 
MERIT PINDIS - jalkapro, spikerdaja, sõbralik, jutukas, 
silmapaistev - väljapaistev, aktivist,  seltsiv. Meie 
klassi Naerukajakas. Ilus. 
TAAVI RAGUL -  klassi kõige pikem ja noorem poiss. 
Õpib hästi, vaikne, rahulik, tagasihoidlik, viisakas 
noormees. Autohull, muidu aga selline tark ja viisakas.  
MAIT RAHA - sõbralik, kaval, Suslik. Kui pahandust ei 
tee, siis OK,  mängib palju jalgpalli. Kodus tubli 
töömees. 
MARKO RAUDSEPP - kui koolis käib, tubli. Miki. Kui 
liiga palju moraali lugeda, ütleb: “Ja-jah“ 
AGNE REINLO - õpib hästi, tore, ülisõbralik, aktiivne, 
tihti ülemeelikus tujus. Pildistab hästi, tegeleb 
fotograafiaga. Naerune, armas, särab kogu aeg, halva 
tujuga väga harva. Tibi. 
MARTIN ZIEHR - hea peaga, töökas, tahab kogu aeg 
rääkida ja targutada. Klass pole see, kui teda pole. 
Energiajänku. Chuck Norrise fänn, meeldib kalal käia. 
LAURI UUSMAA - abivalmis, sõbralik, jutukas, tore 
poiss, õpib hästi. Kohusetundlik, vahel ka häbelik, 
viisakas. Laulumees. 

 

Lehekülg 6 Postikaru – juuni 2009
 

 

  



Lehekülg 7 

  

  

Postikaru – juuni 2009 
 

AVELY ALLAS – tubli sporditüdruk, kes armastab eelkõige 
laskesuusatamist ning on saavutanud häid tulemusi. Parim N 
15 laskesuusataja ning Võru mk 2008 parim noorsportlane. Ta 
on rõõmsameelne, hea huumorimeelega, kuid vahel solvuv. 
Viimastel aastatel on ta muutunud kohusetundlikuks ja 
hoolsaks õppimises. Loodetavasti tulevane tippsportlane, 
tema unistus ja lootus on osaleda tulevastel 
olümpiamängudel.  
HANNA BAHMATŠEV – võib tunduda esmapilgul häbeliku 
tütarlapsena, aga tegelikult pole see nii. Talle meeldib 
vahetundides nalja teha ja ise naerda. Tihtipeale ütleb kõik 
ausalt otse välja. Kõva autoralliäss on ta ka. Kannab 
hüüdnime Rõõmurull.  
VIKTORIA PISARTŠIK -  meie klassi tõeline tibi, kes on 
võõrastega suheldes väga häbelik, kuid klassikaaslastega 
avatud. Tema lemmikasjaks on peegel, kust ennast pidevalt 
vaatab ja imetleb. Hoolib väga oma sõpradest ja hoiab neid. 
Oskab klassist kõige paremini vene keelt. Avastas sel aastal 
enda jaoks mäesuusatamise ning järgnevatel aastatel naudib 
talvemõnusid mäel sõites. 
SANDER NOPASON – meie klassi ilueedi, kuid ta pole ülbe, 
nagu kaugelt paistab, vaid väga sõbralik ja viisakas poiss. 
Proovib käituda juba nagu täiskasvanud mees. Toob meie 
klassi alati särtsu sisse ja oskab head nalja teha. Vahetevahel 
tüütab tühiste lisaküsimustega õpetajaid ja on suur 
popipanija. Käib vahelduva eduga jalgpallitrennis. Tulevikku 
näeb elektrikuna. 
MAIGER RAAG – tore väike poiss, kuid kui tal on halb tuju, 
võib ta rängalt kõiki solvata ja ise solvuda ning niisama kuri 
olla. Vahetundides eelistab poisteseltkonnale tüdrukuid. 
Väike, aga väle. Karates on saavutanud väga häid kohti. Kuni 
45 kg klassis oli 2007/08 hooaja võitja. Ju-jutsus neljakordne 
Eesti meister. Põhiline koolipuhveti rahastaja, veedab seal 
aega enne ja pärast söögivahetundi.  
KEVIN TIKS – poiss, kes teeb nalja, ilma et ise oleks aru 
saanud. Suurim Rahu meie klassis, kes mitte millelegi pihta ei 
saa, välja arvatud tunnis. Õppetöös hoolas. Inglise keelt oskab 
väga hästi. Heatahtlik, abivalmis ning sõnakuulelik poiss. Käib 
kergejõustikutrennis. 
MARI-LIIS LUBI – üldiselt sõbralik tüdruk, klassikaaslaste 
arvates klassi stiilseim, sest tal on kujunenud oma julge 
riietusstiil. Õppetöö kõrvalt käib muusikakoolis, mängib hästi 
klaverit. Osav spikerdaja. 
CANDY KIKKAS – klassi väikseim tüdruk läbi aegade. Ta on 
sõbralik ja abivalmis, imelise lauluhäälega.  
KEIDY ANNUS – püüdlik tüdruk, kellele meeldib matemaatika 
ning ta oskab seda klassist kõige paremini. Aastatega on ta 
väga palju muutunud, on palju julgem ja jutukam ning 
tulemused õppetöös on märgatavalt paremad. Temas peitub 
veidike kadedust. Tulevikus tahab saada kokaks. 
RENITA MÕTTUS – abivalmis tüdruk, kellele on pandud 
hüüdnimeks Nipitiri, aeg-ajalt meeldib talle teisi kiusata. 
Tema jaoks on kool kui naljategemise koht. Kui hinnete seis 
on juba väga kehv, alles siis võtab ennast käsile ja hakkab 
õppimisega tegelema. Talle meeldivad väga kommid, võib 
neid terve paki üksi nahka pista, teistele andmata. Toob kooli 
enda tehtud maiustusi ning jagab neid lahkelt teistega.  Loeb 
palju raamatuid. 
RAIDO PAAT – on teadlik maaelust,  tema suust võib maal 
toimuva kohta igasuguseid huvitavaid lugusid kuulda. Ta on 
tubli, sest teeb nädalavahetustel maal palju tööd. Oskab võru 
keeles rääkida. Ta on väga julgeks muutunud. Sõbralik ja 
arvestab klassikaaslastega. Võtab igal võimalusel 
kooliüritustest osa. Raido on ehe näide sellest, kuidas mõned 

kuud pingsalt ja põhjalikult õppides võib õppetöös 
häid tulemusi saavutada. 
ANDRES SAVIMÄGI –  viisakas ja tasakaalukas, koolis 
vaikne poiss. On huvitatud  mootorsõidukitest ja tema 
teadmised on laialdased tehnikast. Ta pole ülbe ega 
spikerda kunagi.  
RAIKO PAI – rauhulik, vaikne, tagasihoidlik, kuid kui 
midagi ütleb, siis rohkem pole vajagi. Õppimine pole 
just tema lemmiktegevus. Tavaliselt ei saa ta mitte 
millestki aru ega kuulegi, et temast kõva häälega 
räägitakse. Koolis suhteliselt vaikne, aga väljas olles 
juttu jätkub. Esimese asjana vastab alati ja igale 
küsimusele – „ma ei oska”.  
KAREL KOPPEL – koolis väga vaikne ja häbelik, teda ei 
märkagi, kui ta kohal on. Ta on omal nahal  kogenud, 
millised mõjud on öistel internetis surfamistel koolis 
olemisele ja hakkamasaamisele. Ta on laisk, aga seda 
vist annab parandada kuidagi. Kuulujutud räägivad, et 
ta kardab koeri.  Tulevikus tahab DJ-ks saada. 
LIIS KIVIMÄGI – meie klassi teine pesamuna, kes õpib 
hästi  ja on sõbralik ning abivalmis. Talle meeldib 
kergejõustik. Oskab hästi joonistada ja 
küünemaalinguid teha. Temast võiks hea küünetehnik 
saada. Pisike tüdruke, kellele meeldib poistega 
kakelda, sest jõudu on palju. Ja kui kuskil on veesõda, 
siis on Liis kohe kohal. 
ANNE-MARY VÄIN – väga viisakas tüdruk, abivalmis ja 
sõbralik. Aga õppimises natuke laisk. Klassi parim 
spikerdaja. Saab õpetajatega hästi läbi, sest ta on 
lihtsalt julge, märkab, näeb ja teab kõike, igati 
ettevõtlik ning talle meeldib palju rääkida. Esindab 
alati klassi ning kaitseb neid iga hinna eest ja seisab 
klassi au eest.  
MARIA JAANIMÄGI – meie klassi naerupall, oskab ise 
nalja teha, julge ja hakkaja tüdruk. Aastaid klassi 
parim õppur. On esindanud kooli olümpiaadidel ja 
võistlustel. Ja ükski koolipidu pole toimunud ilma 
Maria esinemiseta. Temast võiks saada näitleja, 
energiat on tal küll üleliia ning julget pealehakkamist 
ja esinemisoskust samuti. Osav käsitöös. Teeb kümmet 
asja korraga, tõeline „jalkahull“. 
ANNE ALLAS – sõbralik, kuid üsna vaikne, 
vahetundides tegeleb oma telefoniga. Käib 
kergejõustikutrennis ja kooli laulukooris. 
Usaldusväärne tüdruk. Oskab hästi tantsida ja on kooli 
võimlemisõhtute kavade eestvedaja. Ta on 
fotogeeniline ja oskab hästi riietuda.  
DIANA HELISTE – väga püüdlik, kohusetundlik. Aastaid 
klassi parim õppur. Jõuab kooli kõrvalt käia peotantsus 
ja muusikakoolis. Mängib hästi klaverit ning on 
esinenud kõikidel kooliüritustel. Tal on palju 
tuttavaid, aga tõelisi sõpru on tal vähe. 
KÄTLIN URMANN – meie klassi blondiinike. Ta võib 
jätta endast pirtsaka ja ülbe mulje, aga tegelikult on 
ta väga sõbralik. Talle meeldib palju väljas olla ning 
lemmiktegevuseks on pildistamine ning oma piltide 
demonstreerimine internetis. Kriitikat ei kannata. 
Põhisõna on tal „ränk”. Vahetundides teeb kodutöid. 
TAURI TAMM – käib koolis kui kuuvarjutus. 
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Ükskõik, millise tee sa valid, 

alati on keegi, kes ütleb sulle, 

et see on vale. 

Alati kerkivad esile raskused, 

mis tekitavad sinus kiusatuse uskuda, 

et su arvustajatel on õigus. 

Tegevusplaani koostamiseks  

ja selle lõpuni järgimiseks  

on vaja julgust. 

 

 

 

 

 

Tõeline sõber on suurim kink, 

mille võime saada selles elus, 

nii sageli täis kõhklusi ja kahtlusi. 

On lohutav tunda end turvaliselt 

inimese seltsis, 

kellega saab rääkida südamest 

südamesse, 

ei pea kaaluma iga sõna ega lobisema 

argipäeva tühjast-tähjast. Pole tähtis, 

kas ta on vaene või rikas, tõeline sõprus 

pole seotud 

sugulussidemetega, see pole kohustus, 

vaid sõnulseletamatu side, mis on 

truum  

ja kindlam kui ükski teine side. 

Kahjuks on meie ümber palju võltse 

sõpru, 

kes valmis pakkuma meile vihmavarju 

vaid päikesepaistelise ilmaga. 
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Tulemuseni jõudmine 

võib mitte olla sinu võimuses 

või ei juhtu sinu ajal. 

Aga see ei tähenda, 

et sa ei peaks tegema seda, 

mis on õige. 

Võib-olla ei saa sa kunagi teada, 

milline tulemus on sinu teol. 

Aga kui sa ei tee midagi, 

siis ei ole ka tulemust. 

 
 
 
 
 
 
Õnn on lähedal või kaugel selle 

järgi, kuidas 

meie silmad teda näevad. Vahel 

käib ta ees, 

vahel meie taga nagu vari. 

Peame teda kõigest hingest 

tahtma, 

ta ära tundma ja aitama tal oma 

südame juurde jõuda. Teda otsides 

tormame 

sageli pimesi, lootes leida teda 

varem või hiljem 

mingis paigas, kuid hullunud 

jooksus 

me isegi ei märka, et oleme teda 

juba riivanud. 

Vahest ootas ta meid nurga taga 

või koguni koduukse peal. 

Mõnikord arvame, 

et ta peidab end keset 

merd või hoopis kõrgel mäetipul, 

ja ometi on ta siinsamas, meie enda 

ümber. 

 

Tee nii palju head, kui saad, kõikide vahenditega, millega saad, 

igal viisil, mil saad, kõikidele inimestele, kellele saad, nii kaua, kui saad. 


