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Me oleme igal kevadel natuke küpsemad kui kevadel aasta tagasi, kuigi me 
seda endale ei tunnista. Ikka on tunne, et see parem osa elust, need tõelised 
tunded, suured teod ja õiged inimesed on kusagil ees... 
 
Võru I Põhikooli lõpetab täna 31 õpilast, kes on jätnud seljataha üheksa aastat 
ühiseid pingutusi, mille krooniks on kätteantavad lõputunnistused - tõend teie 
küpsusest. 
 
Põhikoolis ehitate te oma õpingute vundamenti. Ei pea just ehitaja olema 
teadmaks, et kui vundament kehv, siis on korruseid võimatu laduda.  
 
Oleme õpetanud teid lugema, kirjutama, arvutama, kuid loodetavasti leiate 
peagi üles ka selle, mis nende õpetuste vahele teie jaoks peidetud on. 
Hämmastab, kui sügavale meie teadvusse copy paste arusaamad juurdunud on. 
Asjadest, mida meile on õpetatud ja mida me oleme rakendanud, ilma et me 
kunagi oleksime kulutanud aega selle peale, et asja üle omaenda peaga järele 
mõelda. Kas ainult mulle või ka paljudele teistele jääb mõistatuseks, kuidas 
inimesed võivad asja eest teist taga maapeal ringi ekselda, ilma endalt ikka ja 
jälle küsimata, kes nad on ja kust nad tulevad ja mida nad tahavad.  
 
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 olen kindel, et te saate hakkama.  
 
Õppige edasi, õppige tundma nii ennast kui kaaslasi, õppige nägema kõike siin 
imelises maailmas. Olge tolerantsed teid ümbritseva keskkonna suhtes. Maailm 
on selline, nagu ta on. Ja sina oled selline, kes sa oled. Ükskõik kui hoolikas sa 
oled, ikka võib saatusel varuks olla sinu tarbeks mõned vingerpussid, et sind 
proovile panna. Tehke õigeid valikuid!  
 
Soovin teile kõikide soovide täitumist edasisel eluteel! 
 

Helve Sibul/Võru I PK direktor 
 

  

  

Kõigel on muster. Sinul on muster. Minul on muster. Vanaisa õpetas seda mulle, kui olin 
seitsmeaastane. 

Ta viskas tiiki kivi ning küsis minult, mida ma nägin. 

Ma ütlesin, et nägin plartsatust vees. 

Ja tema ütles: "Hästi, aga mida sa veel nägid?" 

Ja mina ütlesin, et nägin ringe. Väikest ringi ja siis suuremat sõõri ja nii edasi, kuni see haaras 
endasse kõike kuni tiigi kaldani. 

Ta ütles: "Hea küll. Ma tahan, et sa teaksid, et pead olema väga ettevaatlik sellega, missuguse 
plartsatuse sa maailmas tekitad, sest sinu isiklik ring puutub kokku teise ringiga ja nõnda kuni kaldani 
välja. Nii et mis laadi plartsatust sa teha kavatsed? Mis on sinu isikliku sõõri sees sellist, mida sa võid 
teistega jagada?" 

Tšerokii-seneka Jamie Sams 

Kes valguses elab, ei vanu. 

Kes kuulub kõiksusse, 

kõigile jagub, 

ei kulu. 

Ta on nagu kivi, mis laseb 

end lainetel lihvida. 

Ta on nagu peegel, 

millele päikene paistab: 

valgus, mis ei heida varju, 

tuli, mis ei põleta. 

Doris Kareva 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Miks otsustasite õpetajaks 
saada? Oli Teil veel mingeid 
ametisoove? 

Mulle meeldib töötada lastega. 
Olin pikalt oma lastega kodus, kui 
nad said kooliealiseks, leidsin, et 
sooviksin end koolis töötades 
proovile panna ja nii saigi minust 
õpetaja. 

 Iseloomustage oma tööd. 
Kas olete sellega rahul? Mis on 
õpetaja elukutse juures kõige 
raskem? 

Õpetaja töö, nagu iga teine töö 
inimestega, on muidugi väsitav. 
Aga kui oled lastega leidnud 
kontakti ja nad mõistavad, et kõik, 
mis õpetaja ütleb, tuleb südamest, 
siis pole miski võimatu. 

 Kas olete mõnikord 
mõelnud, et õpetaja amet on liiga 
stressirohke ning sooviksite 
töötada kellegi teisena? Kellena?  

On muidugi stressirohkeid päevi, 
aga kellel neid ei oleks. Ja 
põhjused ju ei peitu ainult 
koolitöös  Ei, kõik on OK! 

 Kas me oleme Teile rohkem 
muret või rõõmu teinud?  

Nagu lastega ikka: väiksed lapsed - 
väiksed mured, suured lapsed - 
suured mured. Rõõmuga on sama. 

 Mida muudaksite meie 
juures, kui saaksite? 

Midagi muuta ma kellegi juures ei 
soovi. Eks elu ise teeb korrektiivid 
ja annab oma õppetunnid. Kuidas 
keegi sellest õpib, näitab juba 
tulevik. Kõik sõltub teie valikutest. 

 

Intervjuu 9.a 

klassijuhataja Kaja 

Kunziga 
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 Millest mõtlete nüüd, kus aeg 
meie klassijuhatajana hakkab ümber 
saama? 

Mõtlen, et meist on saanud üks tore 
klass. Kahju, et ei saa teiega edasi 
minna.  

 Kuidas lõõgastute pärast 
pingelist tööpäeva?  

Tavaliselt  peale kooli magan kodus 
tunnikese. 

 Mis on Teile elus tõeliselt 
tähtis? Mida taunite? 

Tõeliselt olulised on minu jaoks minu 
lapsed, meie ja nende omavahelised 
suhted, nende edaspidine käekäik, 
inimestevahelised suhted, tõelised 
sõbrad. Püüan vältida ebasiiraid 
inimesi. 

 Mida toob uus õppeaasta? 

Eks ikka uusi õpilasi ja kindlasti 
mingeid üllatusi. Eks näis. 

 Millised soovid/nõuanded 
annate meile kaasa? 

See on nüüd ilmselt kõige raskem 
küsimus: mida teile öelda, et teile see 
tõesti meelde jääks? 

Siit koolist lahkudes tekivad teil 
suuremad  kohustused. Peate ise oma 
aega ja tegevusi planeerima ning ellu 
viima oma valikuid. Ärge lükake edasi 
oma ülesandeid. Kui on midagi vaja 
teha: tehke ära, kui on tarvis kuhugi 
minna: käige ära, kui on vaja kuskil 
olla: olge kohal. 
Olge toeks oma pereliikmetele ja 
sõpradele. Ärge jääge oma raskustega 
üksi, jagage neid oma lähedastega. 
Otsige igast olukorrast väljapääsu, see 
on alati olemas. Ärge andke alla enda 
valitud teel. Minge omandage uusi 
teadmisi ja kogemusi, avastage 
maailma omal moel. 
Soovin kogu südamest, et teil kõik 
õnnestuks. Ikka nina püsti! 

 

  

  

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intervjuu 9.b klassijuhataja Eva Aaderiga 

 

 Miks otsustasite õpetajaks 
saada? Oli Teil veel mingeid 
ametisoove?  
Lastena mängisime sõbrannadega 
tihti kooli, tahtes kõik õpetajaks 
saada. Südames unistasin aga 
kunstnikuks või hambaarstiks  
hakata. Nagu näha, läks teisiti - 
olen õpetaja. Ja südamest!  

 Iseloomustage oma tööd. 
Kas olete sellega rahul? Mis on 
õpetaja elukutse juures kõige 
raskem?   
Stressirohke, samas  lõõgastav. 
Pingeline, samas  lõbus. Nüristav, 
samas arendav. Ühesõnaga, üks 
lõpmata tore töö, iialgi ei hakka 
igav! Kahjuks on raske õpetada 
lapsi, kes õppida ja kombekalt 
käituda ei taha.  

 Kas olete mõnikord 
mõelnud, et õpetaja amet on 
liiga stressirohke ning sooviksite 
töötada kellegi teisena? Kellena?  
Sada korda olen mõelnud, et 
milleks ma pean stressama laste 
pärast, kel on ju oma vanemad 
olemas! Aga ikka, õpetajad on 
juba kord sellised.  Siis tuleb 
sellest stressist lihtsalt lahti 
saada.  Ja mingit muud tööd ma 
teha ei tahaks. 

 Kas me oleme Teile rohkem 
muret või rõõmu teinud?  
Nii seda, kui teist. Viimased 
poolteist aastat on olukord 
mõnede õpilaste pärast  tõesti 
üsna murettekitav olnud. 

 Rääkige ühest ilusast 
sündmusest meiega töötamise 
ajal.  
Oh, olid ajad - seitsmes klass ja 
natuke kaheksandast - see oli ilus 
aeg.  

 Mida muudaksite meie 
juures, kui saaksite?  
Mina ei saa kahjuks midagi 
muuta, küll elu paneb kõik paika. 
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Võin ainult loota, et loodritest 
saavad tublid töömehed ja isad. 
Nendest, kes loopisid kaasõpilaste 
ja õpetajate pihta mõtlematuid 
sõnu, saavad viisakad kodanikud, 
kes meenutavad kord 
heldimusega oma kooliaega. 

 Millest mõtlete nüüd, kus 
aeg meie klassijuhatajana hakkab 
ümber saama? 
Suvi! Suvi on ees! Tuleks ainult 
sooja! 

 Kuidas lõõgastute pärast 
pingelist tööpäeva?   
Teen oma armsas aias tööd. Kõik 
mured ununevad.  

 On Teil mõni 
raamat/film/muusikapala vms, 
mis aitab, kui elus on keeruline 
periood? 
Keerulised asjad tuleb lahti 
rääkida. Võin igasugust muusikat 
kuulata, aga eelistan seda teha 
mitte keerulisel perioodil, vaid 
nautida siis, kui kõik on hästi. 
Minu erilised lemmikud on 
endiselt  Elvis Presley ja Leonard 
Cohen. Raamatuid armastan 
lugeda suvel, siis on aega. 

 Mis on Teile elus tõeliselt 
tähtis? Mida taunite? 
Minu pere hea käekäik on mulle 
ülitähtis. Ma ei salli lauslollust, 
õelust ja kadedust. Kui kõik 
inimesed oleksid  avatud meelega, 
ausad ja sallivad, oleks maailm 
palju sõbralikum. 

 Mida toob uus õppeaasta? 
Olen endiselt õpetaja.  

 Millised soovid/nõuanded 
annate meile kaasa? 
Teen väikese paranduse Ameerika 
kirjaniku ja graafiku Kurt 
Vonneguti ütluses ja soovin tema 
sõnadega: „Jätkugu sul kannatust 
taluda asju, mida sa muuta ei saa, 
mõistust muuta asju, mida sa 
muuta saad, ja oskust nende 
vahel vahet teha.“   
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Nii nad olid – 9.a 

 

Hannabell Vissel  - meie 
klassivanem, alati õpetaja parem 
käsi. Asjalik ja tubli neiu, kellega 
koos võib ette võtta ükskõik mida 
ja võib kindel olla, et see õnnestub. 
Kuulab teiste muresid, aitab. 

Deegy Vislapuu - uus tüdruk. Alles 
hiljuti pidi kohanema meie klassiga 
ja tuli sellega hästi toime. 
Tagasihoidlik, sõbralik ja abivalmis. 
Õpinguid jätkab Tallinnas. 

Elina Truija on sihikindel, häbelik. 
Talle meeldib väga tantsida ning ta 
on oma tantsutrennist väga 
vaimustunud. Elina oskab i-le täppi 
panna. Alati aus ja otsekohene. 

Sandra  Tint - habras, kuid suudab 
enda eest seista. Kaaslased 
arvavad, et tal on ilus naeratus. Kui 
tarvis oli kuskil klassi esindada, siis 
Sandrale võis alati loota. Laulis, 
luges luuletusi, kui vaja, siis tantsis 
ka. 

Carl-Eerik Tilgor on tugev isiksus. 
Tuleb ja läheb, kuna tahab, igaühel 
see ei õnnestu. On leidnud oma 
koha Kaitseliidus. Talle meeldib 
aega veeta metsades, mida ka 
meelsasti tegi. Edasised plaanid on 
seotud õpingutega Võrumaal. 

Carol Maask - klassi nutikaim, 
rõõmsameelne neiu. Tunnistusel 
ainult viied. Carol hindab muusikat, 
lõpetas muusikakooli, kuid kindlad 
tulevikuplaanid veel puuduvad. 

Aleks Lakstigal - klassi kõige 
vaiksem poiss. Meie klassi kalju. 
Kui Aleks oli koolis, oli kõik korras. 
Hindab huumorit. Alati abivalmis. 
Naljalt midagi ei ütle - tühje sõnu 
tuulde ei loobi. 

Kristjan Kübar  - Alati, kui Kristjan 
kooli jõudis, olid tunnid juba 
alanud. Mees, kellel on palju oma 
asju ajada. Päästab õpetajaid 
arvutimuredest. 

Joosep Koort -  uudishimulik ja 
teadushuviline. Tahab olla kursis 
toimuvaga, kuid ei soovi ise 
osaleda. Tark ja nutikas, õiglane. 
Õpinguid jätkab keskkoolis. 

Karmel Klaus – klassi vaikseim 
tüdruk. Räägib, kui vaja, tühja loba 
ei aja. Võtab alati osa kõigist 
sündmustest, mis klassis toimuvad. 
Klassi kunagi alt ei vea. Teab, mida 
tahab, ütleb mida vaja. Läheb 
vaikselt oma eesmärgi poole. 

Marleen Kaur – taibukas 
rõõmsameelne tüdruk. Oskab enda 
eest seista. Lõpetas sel aastal ka 
muusikakooli. 

Madis Ivanov püüaks kõige 
meelsamini kala, kui selle eest 
hindeid saaks. Oma lõbusa loomu 
tõttu satub erinevatesse 
sekeldustesse, mis enamasti on 
tema enda korraldatud,  õnneks 
lõpuks asjad laabuvad. Esinemas 
on teda meeldiv vaadata-kuulata. 

Heleene Hollas - kena neiu, väga 
hea sportlane. Tüdruk, kellele võib 
alati loota. Heleenet jätkub igale 
poole esinema, võistlema, 
osalema. Õppimises tubli, 
tunnistusel ainult viied. Ikka edasi, 
samas vaimus!  

Alvar Gross - Iial pole teada, mida 
Alvar mõtleb. Muhe naeratus näol, 
ajab ikka oma rida. Alati toetab 
klassikaaslasi ja osaleb, et kaitsta 
klassi au. Teeb, mida vaja. 

Elina Eliaser armastab joonistada 
ja toriseda.  Üks ei sega teist. 
Klassikaunistused on kõik Elina 
tehtud. Kui midagi teeb, siis 
korralikult. 
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Johanna Kompus -  klassi tarkur, väga õpihimuline ja 

tubli tüdruk. Johannat ei näe kunagi pahas tujus. Jõuab 

hästi õppida, muusikakoolis käia ning tema kirg on 

matkamine. Õrn tütarlaps, kes armastab keemiat, 

füüsikat ja matemaatikat. 

Dauri Demant - igati sõbralik ja hooliv noormees, 

armsa naeratusega ralliäss. Kui kellelgi on kurb tuju, siis 

Dauri püüab alati lohutada. Dauri ei suuda elada ilma 

sõber mobiiltelefonita. Püüab jõudumööda ikka trenni 

teha, aga tihti saab laiskus temast võitu. Tüdrukuid 

viitsib aga küll kiusata. 

Gristo Erlemann  ei hooli oma tulevikust. Teeb palju 

asju, mida tuleks teha teisiti või üldse tegemata jätta. 

Puudub tihti tundidest ja kui kohal on, ainult norskab ja 

naeratab.  

Sakari Kukk on poiss, kes teeb kõike omamoodi. 

Õppimisest ei huvitu, küll aga tätoveerimiskunstist. 

Huvitus kunagi ajaloost, kuid nüüd on see fakt ajalugu. 

Teda ei maksa ärritada, tulemused on ehmatavad. 

Giovanni Mitrauskis - noormees, kelle teine kodu on 

jõusaal. Teeb meeletult palju trenni, mistõttu on ka 

õppimine unarusse jäänud. Tüdrukud teavad öelda, et 

tema musklis kehas peitub väga hoolitsev ja lahke süda. 

Kui Giovanni on heas tujus, on ta tõeline džentelmen - 

avab tüdrukutele uksed ja on üliviisakas. Peab oluliseks 

tervislikku toitumist. 

Piia Ploom on väga tagasihoidlik tütarlaps. Tema 

vaikimine mõjub salapärasena. Iseteadlik tütarlaps, 

keda jätavad külmaks lapsikud klassikaaslased. 

Kevin Põldsaar on tubli võrkpallur, kes peab õppimist 

elu segavaks tegevuseks. Kui kõik kulgeb nii, nagu 

Kevinile sobib, on elu lill. Muidu muutub ta kergesti 

kurvameelseks. On kergesti haavatav ja haavaja peale 

peab kaua vimma. 

Kevin Puieste on kõrge enesehinnanguga noormees. Ta 

on klassi vanim ja seetõttu peab end kõige targemaks ja 

täiskasvanulikumaks. Klassikaaslaste sõnul normaalne 

vend, kes armastab tüdrukuid kiusata. Kevin võiks 

õppida palju paremini, kui ta selleks tüütuks tegevuseks 

rohkem aega leiaks. Armastab päikest ja wifit. 

Mari-Liis Raag -  9.b naerupallike. Teda näeb harva 

kurvana ja paha tuju pole tal peaaegu kunagi. Väga 

Nii nad olid – 9.b 
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abivalmis, lahke ja viisakas neiu. Püüdlik ja töökas. 

Paneb suurt rõhku oma välimusele ja armastab laulda.  

Karl Randver armastab ennast imetleda ja kui tal hea 

tuju on, imetleb ka teisi.  Võib olla väga soe ja hooliv, 

aga ka tohutult jonnakas. Tema suur kirg on 

kitarrimäng. Tahab kuulsaks saada, aga kahjuks on tee 

tähtede poole okkaline - selleks tuleb vaeva näha ja 

õppida, mis teatavasti on väga tüütu. 

Merlin Saks on väga sõbralik neiu. Paistab vaikne, kuid 

kui teda rohkem tunda, lobiseb liigagi palju. Peidab tihti 

oma ilusat näolapikest juuksetuka taha ja on 

salapärane, kuna keegi tema erilist loomust ei tea. 

Mängib klaverit. 

Günther Sein - väga tubli ja sõbralik ülisuure 

unevajadusega spordipoiss. Tema erilised lemmikud, 

krossisõit ja võrkpall, võtavad kogu aja ning seetõttu 

kannatab õppimine. Vintske vend, kui end kätte võtab, 

lahendab kõik probleemid. Tema seltskond on mõnus, 

Güntheri armas naeratus muudab kohe päeva 

paremaks. Väärt klassivend. 

Birgit Suss on sõbralik ja abivalmis imeilusa 

naeratusega tütarlaps. Tark ja tubli. Teab oma väärtust 

ja kui talle midagi või keegi ei meeldi, siis uksed 

pauguvad. Armastab laulda ja loodust nautida.   

Armand-Tormis Tõlts - tark ja terane poiss. 

Plahvatusohtlik, ütlevad klassikaaslased, sest kunagi ei 

või teada, mida ta ütleb, kui suu lahti teeb. Armastab 

õpetajatega ülbitseda. Ilma temata matemaatikatunnis 

olla on nagu kõrbes ilma veeta olla. Annab lahkesti 

kodutöid mahakirjutamiseks ja ütleb ka ette, kui vaja, 

ühesõnaga, klassi päästja. 

Klendor Vene - nutikas noormees, kes oskab teha head 

nalja. Muhe sell, temaga juba igav ei hakka. Sõbralik ja 

heatahtlik. Armastab jalgpalli. Vahepeal on Klendor aga 

laisk, nii laisk, et ei viitsi midagi halvastigi öelda. Vana 

rahu ise. 
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