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Lend 2015 eri!
Elada, leppides vähesega,
eelistada elegantsi
luksusele
ja maitsekust moele,
olla pigem jõukas kui rikas,
õppida kõvasti, mõelda
vaikselt,
rääkida tasa, toimida
ausalt,
kuulata avali südamega
tähti ja linde,
väikesi lapsi ja mõttetarku,
pidada rõõmsalt vastu,
tegutseda julgelt.
***

Sa kõik siin elus iseenesele
teed.
Su teod - kas on siis head
või halvad need
sind toetavad või vahel
löövad jalust.
Nii nutadki kord rõõmust
sa, kord valust.
Virve Osila
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„Inimestega asju ajades ei lõpeta saatus kunagi oma arvet.“
Oscar Wilde
Kallid lõpetajad!
Elatud aastate jooksul olete ehk juba mõistnud, et lõppu kui sellist ei ole olemas.
Hommikuti ei lõpetatud teie und, teid äratati; koolikell ei katkestanud matemaatikatundi,
ta alustas vahetundi; kooli ei lõpetata, vaid astutakse uuele tasemele; inimese hingel pole
lõppu, see püsib.
Iga lõpp tähendab ühtlasi millegi uue algust, nii ka teie puhul. Paljudes kodudes on
uksepiitadel kriipsukesed ning nende juures numbrid. Mingil kõrgusel numbrite rida katkeb.
Poiss või tüdruk, kelle pikkusi mõõdeti, on saanud täiskasvanuks. Tänasel päeval
tõmmatakse kriipsuke lõpetajate vaimse pikkuse uksepiidale. Igaühele teist avaneb see uks
erinevasse maailma. Ees ootavad uued valikud – nii õppimise kui ka tööpõllu lõputul väljal.
Te avastate kindlasti, et õppimine ei jää ainult kooliseinte vahele, vaid saadab teid iga päev.
Elukestev õpe on muutunud oluliseks märksõnaks, sest ajaga kaasas käimiseks tuleb ennast
pidevalt täiendada. Iga uus tööpäev või koolitus, aga ka iga sõber ja tuttav õpetab meile
midagi uut.
Te peate esitama küsimusi ja olema rahulolematud, kui teile pakutakse lihtsaid vastuseid
või primitiivseid ja pigem aegunud lahendusi.
Teid ei saa ega tohigi rahuldada vastus, et asjad on nii, sest nad on alati olnud nii ja et on
keegi, kes teab tõde ja lahendust.
Hoolimata sellest, millise tunnistusega te siit täna lahkute, on igaüks teie seast eriline. Me
ei näe üksteise sisse, me saame võrrelda ainult seda, mis on meie silmale nähtav, kuid
tihtilugu ei ole see kõige määravam.
Soovin teile julgust vaadata südamega! Ärge hinnake ennast ja teisi ainult selle järgi, mida
on võimalik käe või silmaga mõõta! Hinnake ka jäämäe veealust osa ehk seda, mis on
silmale nähtamatu!
Milliste mõtetega edasi minna? Minu soovitus – tehke kindlaks, missugust rolli tahate
mängida ühiskonnas, mida te tahate saavutada tulevikus – ja siis kasutage oma andeid
maksimaalselt. Unistage julgelt ning saavutage! Pole olemas lõppu, on vaid uued algused.
Nagu teile mõeldes on meie kõigi poolt armastatud kirjanik Oskar Luts „ Kevades”
kirjutanud: „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.“
Soovin teile edu!
Helve Sibul
Võru I Põhikooli direktor

Eva Aader - inglise keel
Heli Maaslieb - kehaline kasvatus
Külli Heliste - muusika
Merje Meemann - kehaline kasvatus, karjääriõpe
Ülle Tamm - eesti keel ja kirjandus Aire Perk - kunst
Hille Juss - inglise keel
Karin Raudik - ajalugu, ühiskonnaõpetus
Kaja Kunz - vene keel
Anne Reiljan - matemaatika
Liis Orro - keemia, füüsika,
Ülo Rästa – bioloogia, geograafia
Ragna Meeliste - käsitöö
Eduard Tamm - tööõpetus
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Nii nad olid
Talvi Annus - tore tüdruk, väga tark ja
hoolas õpilane, kellelt võib alati abi
küsida. Ütleb oma arvamuse alati
välja, aga teda huvitab ka teiste
seisukoht. Talvi peale võib loota
klassiasjade korraldamisel. Ta on
inimene, kellega oleks lust minna
erinevatele üritustele, kuna ta on
nutikas ja arukas, lisaks väga
sihikindel, mis toob talle kindlasti
tulevikus edu.
Anette Arkman – rikka ja värvika
sõnavaraga tore ja sõbralik neiu juhul,
kui temaga hästi läbi saada. Julgete
väljaütlemistega tüdruk, kellel on
igast asjast oma arvamus. Jääb alati
oma seisukoha juurde ning on
tulihingeline vaidleja. Karmikäeline,
kuid väga sooja südamega. Hea
sõnasepp, iga tema raamatu kaanelt
võib leida mõne luulerea.
Epp Heliste õpib hästi, on seltskondlik
ja sõbralik. Kahjuks leiab ta kooliukse
üpris harva üles. Väga abivalmis, väga
musikaalne, luulelemb, loovtööna
koostas oma luulevihiku. Suurepärane
pinginaaber, kes saab aru, millal
tunnis hoolega tööd teha ja millal
nalja visata. Õige inimene, kellelt nõu
küsida. Suurim kassiarmastaja meie
seas.
Greete Hollas - väga hoolas ja tark
õpilane,
andekas võrkpallur, kes
ületab kõik raskused. Suudab kõiki
naerma ajada, aitab alati teisi ja saab
kõigiga hästi läbi, on väga laia
silmaringiga ja tähelepanelik. Greetel
on kadestusväärselt ilusad pikad
blondid juuksed. Oma õpitulemustega
teeb silmad ette kõigile teistele meie
klassis ning annab inspiratsiooni ka
teistele.
Age Janson on kõige vaiksem meie
klassis. Vaikne tore armas tüdruk.
Peidab oma saladusi teiste eest ja
sellepärast ei olegi me teda veel
jõudnud päriselt tundma õppida.
Keithlyn Kalinina - naerupall,
rõõmupall, põrkepall – heal lapsel
palju nimesid. Väga hea huumoriga
ekstravertne inimene, kes on peaaegu
alati rõõmus ja energiat täis. Nakatab
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kõiki oma positiivsusega, samas on
alati pahanduste keskpunktis. Keithlyn
on julge ja särav ning naudib
tähelepanu. Kasvult võib ta küll pisike
olla, aga süda on tal väga suur ning
tema on alati see klassiõde, kes appi
tuleb või nõu annab. Tema hobiks on
tantsimine.
Juhan Kompus on meie päris oma
turvamees ja seda igas mõttes: tema
lemmiklaul on „Turvamees“ ning alati
on ta valmis meie klassi sisse tunginud
kaake ukseni saatma. Välimuse järgi
ilmselt ei oska arvatagi, et ta on üks
parimaid naljategijaid klassis. Juhan
on hea ja abivalmis noormees, väga
kindel oma seisukohtades ja neid ta
just lihtsalt ei muuda. Väga tark ja laia
silmaringiga poiss, kes ei raiska oma
aega internetis.
Kait Kongo - sõbralik ja tore poiss, kes
aitab alati kõiki ning on väga avatud.
Oskab asju positiivselt näha. Klassi
jutukaim poiss, aga vahel võib olla
vägagi rahulik. Oma sõprade seltsis
satub alati hoogu ning on seltskonna
hing. Söögivahetund venib tal alati
väga pikaks, kuna ei suuda söömist
lõpetada. Mängib hästi jalgpalli.
Tauri Kure leiab koolimaja üliharva
üles. Kui leiab, siis ainult korraks.
Muidu on Tauri tore. Tunnis vaikne ja
kuulab muusikat. Telefon on ta hea
kaaslane. Ta pole just kõige lärmakam,
kuid pole ka kõige vaiksem.
Tüüpvastus õpetaja küsimustele on
„ah?“.
Gert Lang - Kusti on kadunud.
Mihkel Lumi - jutukas poiss, kõva
naljamees, mängib hästi saalihokit.
Tema joonistused on kindlasti ühed
klassi parimad ning ta on osav arvuti
kasutaja. Temast saab tulevikus kõva
IT-mees, kui ta leiab enda seest
motivatsiooni. Ta on teinud väga
naljakaid videoid, mis on kogu klassi
kõvasti naerma ajanud. Naljavend,
kellel kunagi huumorist puudu ei jää
ning inimene, kes teeb koolis olemise
põnevaks.
Martin Läte on kõige vaiksem meie
klassis, aga mõnikord oskab temagi
lärmakas olla. Teda vaevab alati uni,
ükski asend ega koht pole tema jaoks

liiga ebamugav magamiseks. Tark,
aga mitte koolis, teab autodest
palju. Töökas
oranživärviline
noormees.
Viktor Maljuga - klassi naljamees,
kes vabal ajal sõidab klassiruumis
rattaga või ehitab laudadest ja
toolidest
püramiide.
Üllatab
pidevalt oma heade teadmistega
matemaatikas. Väga-väga tore
familiaarne hea huumorimeelega
ja hästi energiline, positiivsusest
pakatav naljavend, kes meeldib
kõigile. Viktor ei suuda olla kunagi
vait, igas koerustükis on alati ka
temal mingi osa süüd. Väga nutikas
poiss, kellele meeldib jalgpall. Ta
naudib tähelepanu ning ei karda
kunagi midagi uut proovida, isegi
kui see väga ohtlik on.
Angelika
Nikandrova
on
särasilmne tüdruk, kes ei jäta
kunagi kedagi külmaks, vaid jagab
oma positiivsust kõigiga. Tal on
kogu aeg nägu naerul. Angelika on
ilus nii seest kui ka väljast. Vaikne
tagasihoidlik tüdruk, kes alahindab
end: tal on tegelikult suured
võimed, kuid ta vajab alati palju
julgustust. Enamasti tundub ta
üpriski vaikne tüdruk olevat, aga
tegelikult on väga jutukas ja julge.
Kui Angelika julgeks läheb, jätab ta
kõigil
suud
lahti
oma
otsekohesusega. Väga abivalmis
ning sõbralik. Tema käest saab
alati kätekreemi.
Artur Orlov on vaikne ja hea
huumorisoonega inglise keelt hästi
oskav
fantaseerida
armastav
noormees. Tüdrukute ees on ta
vaikne ning väga tagasihoidlik, kuid
kui tunni ajal teda jälgida, saab
korraliku kõhutäie naerda, kuna
trikke ja nalju teeb ta oma
lojaalsele pinginaabrile.
Sten-Kristjan Pihlapuu on vaikne
telefonifriik. Sten on sõbralik ja
abivalmis, kuid alati „omas mullis“.
Ta on klassikaaslane, kes ei saa
kunagi aru, mis toimub. Poiss, kes
oma pead väga õppimisega
vaevata ei viitsi, kuid see-eest on
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Nii nad olid (järg)
spordis alati silma paistnud heade
tulemustega. Meie oma Usain Bolt.
Carneelia Trover - klassi kõige
loomingulisem inimene, kunagi ei või
teada, mis värvi ta juuksed seekord
kooli tulles on. Ta tahab teistest väga
erineda nii mõtteviisi kui ka välimuse
poolest. Kooli poole sammumas näeb
teda väga harva. Võtab tihti liiga vabalt
ja naudib elu, nii kipubki õppimine
soiku jääma. Sellele vaatamata on ta
meie arvates väga tark ja laia
silmaringiga tüdruk ning natuke rohkem
pingutades oleks ka õpitulemused
kordades paremad. Seltskondlik, teeb
tihti nalju, väga jutukas.
Kevin Vene on üks tark noormees. Väga
hea kõikides reaalainetes ning lisaks
tublile õppimisele ka tore kaaslane ja
lõbus
seltsiline.
Hea
näitleja.
Õpetajatele tundub ta väga korralik
ning tubli poiss, kuid tegelikult teeb
krutskeid, kui keegi ei näe. Jamades
jääb süüdi muidugi Viktor. Kevin on
sõbralik abivalmis ning salakaval muhe
vend. Tunneb huvi astronoomia vastu.

Klassi tõotus lõpukella aktusel
Sõltumata sellest, et olen ikka juba peaaegu täiskasvanu, aru peas ja
pidevate ülitähtsate asjaajamiste tõttu telefon näppude külge liimitud,
säilitan edaspidi ikkagi vähese lapsikuse.
Kuid ma luban, et ei opereeri enam tunni ajal pastakaid, saamaks teada,
millised on nende siseelundid, ei ehita koolilaudadest onni (kuid tulevikus
rajan oma perele õdusa kodu) ega roni ohtlikult kõikuva kõrge kapi
ülemisse sahtlisse, põhjustades sealt välja vaadates õpetajale südame
seiskumise lähedase seisundi.
Luban, et austusest oma õpetajate vastu kasutan alati nendelt omandatud
teadmisi. Kaotan ära kalkulaatori, selleks et une pealt kell kaks öösel
tuhande piires peast arvutada, ja Pythagorase teoreemi rakendan ka seal,
kus seda tegelikult vaja ei lähegi .
Armastan vaimutoitu (metafoor) rohkem kui šokolaadikooki ning igaks
juhuks loen uudiseid alati punane pastakas käes, et parandada trüki- ja
komavigu. Kuuldes kedagi ütlemas kellegile, küsin temalt, kas ta kodus
ikka kassigile süüa andis.
Lõpetuseks luban, et mis iganes mu elus ka ette tuleb, kõnnin ma alati, pea
püsti ning selg sirge, oma unistuste poole ja olen uhke, et olen Võru
vanima kooli, Võru I Põhikooli vilistlane.

Nii nägid lõpetajaid kaheksandikud

Carneelia - selfie-pro, kes jäädvustab igat hetke põneva pildiga ning on nagu metshaldjas, väljendades oma
loomingulisust sageli muutuva juuksevärviga.
Kait on oma käitumise ja suhtumisega igavesti noor ning alati abivalmis. Hääleks on tal Heelium ja ta on alati
jalkamängudel toeks.
Keithlyn ei püsi pudeliski paigal, küll aga spagaadis.
Viktor on suur naisteekspert ning kõva naltsivend, Viktor on oma olemuselt klassi kloun.Ta ei soovi veel niipea
suureks kasvada.
Juhan - kooli turvamees, tegelikult ihaldab olla VIPi direktor. Tegus tüdrukute tagaajamisel, eriti kui on tegu kaunite
vahetusõpilastega.
Artur on suur arvutifänn ning gamer, autosnaiper, armastab jalgrattaga sõita.
Kevin - meie kooli päris kõva sprinter, alati naerusuine. Ta räägib ka teistele tihti toredaid nalju ja tantsib päris hästi.
Epp on suur kassifänn, kooli kuldkõri, tinistab kitarri ja mängib klaverit.
Greete on klassi au ja uhkus, võrkpalli kuninganna, harva lubab endale ka mõne hullusehoo.
Anette on tuntud oma otsekoheste ütluste poolest, võib konkureerida Kerli Kõivuga kontsakingade kandmises.
Talvi on sihikindel ja omab alati oma arvamust, mida ta ei jäta ka välja ütlemata, igas olukorras suudab jääda
iseendaks ja rahulikuks.
Mihkel - IT-mees, kes valmistab ägedaid videoid, talle meeldib igasuguseid asju korda saata, isegi kui nende kallal
tuleb kõvasti pead murda.
Angelika särab oma intelligentsusega, tema peale võib kindel olla ja ta on ka meie armas rõõmupall.
Martini ööd on lühikesed, seetõttu armastab ta tundides magada ja päevavalguse eest varjab ta end kapuutsiga.
Age on oma loomult väga vaikne ja saladusi täis.
Tauri kogub feimi Twitteris oma tweetidega, on niisama muhe vend ja möllumees.
Sten-Kristjan - iseloomult tagasihoidlik, kuid ei karda vajadusel oma sõna sekka öelda, meile meenutab Forrest
Gumpi.
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9. klassi juhataja Anne Reiljan
Palun rääkige veidi oma taustast:
kust olete pärit ja kuidas jõudsite
praeguse ameti juurde?
Olen Võrumaa laps. Käisin Osula 8klassilises koolis, lõpetasin Võru
Kreutzwaldi
Gümnaasiumi
ning
seejärel astusin Tartu Riiklikku
Ülikooli, mille lõpetasin 1988. aastal.
Samal aastal asusin tööle meie kooli,
mis kandis sel ajal nime H. Kullmani
nim Võru I 8-klassiline Kool.
Edasiõppimiseks kooli valides teadsin,
et raamatupidajaks ega muuks
kontoriametnikuks ma ei saa, mulle
meeldis mõte, et tulevikus õpetan
lapsi. Nii plaanisin õppida algklasside
õpetajaks. Kooli dokumente viies aga
lõi mulle midagi vastu ja mäletan, et
välja tulin ma sealt kiiremini, kui sisse
läksin. Vanemad ootasid väljas ja
ütlesin neile: „Siia kooli ma ei tule!“.
Ma ei tea siiani, mis see oli, aga mulle
kohe ei sobinud see maja. Vaatasin
teisi koole ja Tartu ülikooli
matemaatikateaduskond jäi sõelale.
Minu meelest ei olnud seal ühtegi
teist eriala. Ja nii läkski: viie aasta
pärast oli minust saanud matemaatika
õpetaja.
Mis Teile oma töö juures meeldib?
Mulle meeldib inimesi aidata,
õpetada, meeldib töö vaheldusrikkus,
meeldib sära laste silmades, kui
midagi
õnnestub,
kui
tuleb
eduelamus.
Kuidas olete saavutanud kontakti
õpilastega? Milles seisnevad Teie
arvates õpetajate ja õpilaste hea
läbisaamise saladused?
Õpilastega olen saavutanud enda
arvates hea kontakti. Saladus on
lihtne: ole õiglane, kohtle õpilasi
võrdselt, ära eelista ühte teisele,
hinda õpilasi vastavalt teadmistele;
ole aus nii enda kui teiste suhtes, ära
karda väljendada oma tundeid; laste
usaldus tuleb välja teenida; õpilast
tuleb võtta sellisena, nagu ta on; ära
toida negatiivsust, ole majakas, mis
kiirgab valgust kõikjale enda ümber.
Mida õpilased teile õpetanud on?
Nad on õpetanud, et valvsust ei tohi
kaotada ja oma käitumist ning hääle
kasutamist tuleb kontrollida. Kindlasti

ka seda, et lubadusi tuleb täita.
Milline
on
olnud
kauneim
kompliment, mille õpilane Teile
teinud
on?
(Mida
hingeliigutavat/ilusat/
naermaajavat/erilist õpilane on
öelnud?
Peale seda, kui oli tehtud kaks tundi
matemaatikat: „Õpetaja, teeme ühe
tunni veel – nii lahe!“ Või siis: „Teie
küll nii vana välja ei näe, lööge oma
naiselikud võlud välja ja saate
hakkama!“
Mis teeb õpetaja töö raskeks? Mis on
kõige kurvem asi, mida te laste
õpetamisel olete kogenud?
Raske on see, et töötada tuleb „tellija
materjaliga“, laps tuleb kooli koduste
muredaga ja siis ei tule õppimisest ka
midagi välja, koostöö lapsevanemaga,
lapsega ühise keele leidmine.
Kust leiate rasketel hetkedel jõudu?
Mis inspireerib igapäevaelus ja -töös?
Minu suurimaks toeks on mu omad
lapsed ja õepoeg. Olen püüdnud
nende jaoks alati olemas olla ning
nende otsuseid ja käekäiku toetada,
samamoodi on nad mulle toeks.
Tähtsad on ka head sõbrad, kassike ja
kodu, samuti loodus, kus mulle
meeldib väga viibida.
Millega oma vaba aega sisustate,
millised on Teie hobid?
Vabal ajal toimetan aias – mulle
meeldib, kui aed on korras ja lilled
õitsevad, võimalusel reisin ja kui veel
vaba aega jääb, siis teen ka käsitööd.
Mis on elus kõige tähtsam?
Elus on kõige tähtsam hoolimine,
armastus, ausus, perekond, head
sõbrad ja tervis. Hoidke oma tervist ja
inimesi enda ümber.
Iseloomustage
meid
klassina:
missugustena meelde jääme?
Olete väga toimekad, ühtehoidvad,
lõbusad,
pööraste
ideedega,
sõbralikud.
Teie soovid lõpetajatele.
Soovin, et teil kõik hästi läheks, et teie
unistused täituks, et teil oleks
perekond või inimene, kellele toetuda.
Palju päikest ja armastust. Osake
märgata ilu ja head enda ümber.

