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Postikaru 

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 86 õpilast, kes on jätnud seljataha üheksa 
aastat ühiseid pingutusi, mille krooniks on kätteantavad lõputunnistused 
- tõend teie küpsusest. 
Põhikoolis laote te oma õpingute vundamenti. Ei pea just ehitaja olema 
teadmaks, 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. Leian, et vundamendiks on kohusetunne, tööharjumus, 
korraarmastus, kannatlikkus, oskus osata leppida ka kehvaga, võime 
sortida välja terad sõkaldest, soov elus edasi minna. 
Õppige edasi, õppige tundma nii ennast kui kaaslasi, õppige nägema 
kõike siin imelises maailmas! Olge tolerantsed teid ümbritseva 
keskkonna suhtes! Tehke õigeid valikuid! 
Soovin teile õnne ja edu! 

Helve Sibul 
kooli direktor 

 

Kui me iga päev  ja iga tund 
keskendame oma tähelepanu  
mitte sellele, mis on valesti, vaid sellele, 
mida me armastame ja hindame, 
saame me olla osalised 
parema tuleviku sünnis, 
mille aluseks on valikud, 
mida me iga päev teeme. 

  Carol Pearson 
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Parimad asjad on need, mis on kõige 
lähemal – 
hingeõhk ninasõõrmeis, valgus silmis, lilled 
jalge ees, 
kohustused käeulatuses. Tõe tee otse sinu 
ees. 
Ära püüa tähti, vaid tee lihtsat ja tavalist 
tööd, kui seda on vaja, 
olles kindel, et igapäevased kohustused ja 
igapäevane leib 
 on parimad asjad elus.  
   Robert Loius Stevenson  
 

Praegusel ajal, mil kohanetakse 
kõigega, 
on julguse tunnusmärgiks võime seista 
oma veendumuste eest – 
mitte jonnakalt ega trotsivalt 
(see on enesekaitse, mitte julgus) 
või kättemaksuks, 
vaid lihtsalt sellepärast, et usud 
nendesse. 
   Rollo May 
 

Suurim kõikidest 

vigadest on mitte 

midagi teha, sest 

sa saad ju väga 

vähe teha. 

Sydney Smith 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Kuidas Teist sai õpetaja? 
 
Õpetajaks tahtsin juba siis, kui kooliski 
veel ei käinud. Pärast keskkooli 
lõpetamist kutsus mind õpetajana 
tööle minu põhikooliaegne 
klassijuhataja, kellest selleks ajaks oli 
saanud koolidirektor. Nii see läkski. 
Aasta oli siis 1970.  
 
2.Mis Teile meie koolis kõige rohkem 
meeldib? 
 
Kõige rohkem meeldib see, et ma saan 
oma õpilaste ja kolleegidega vabalt 
suhelda, et vajadusel ja võimaluste 
piires saan neile tuge pakkuda. 
Meeldib meie vana maja ja siinne 
õhkkond. Meeldib see, et paljud 
õpilased julgevad ja tahavad oma 
muret kurta. Eriti hea tunne on siis, 
kui ma saan neid ka aidata.  
 
3.Meenutage mõnda juhtumit, mil 
meie pärast tõsist peavalu tundsite. 
 
Tõsist peavalu pole ma kunagi 
tundnud, alati oleme üheskoos leidnud 
probleemidele lahenduse. Hetkel teeb 
muret see, et mitmed õpilased ei taha 
head nõu kuulda võtta ja on hädas 
kooli lõpetamisega.  
 
4.Millised olid Teie arvates helgemad 
hetked koos meie klassiga? 
 
Helgeimad hetked on seotud 
tõenäoliselt meie klassi ühisüritustega. 
Varem oli neid rohkem, nüüd mitmetel 
põhjustel vähem. Klassiväliselt on 
õpilased olnud fantastilised. Olen neid 
palju paremini tundma õppinud kui 
koolimajas klassitunnis.  
 
5.Kas olete mõnikord mõelnud, et 
õpetaja amet on liiga stressirohke 
ning sooviksite töötada kellegi 
teisena? Kellena? 
 
Õpetaja amet on stressirohke. Hetkel 
ma küll kellegi teisena töötada ei 
tahaks. Kui ma aga oleksin sunnitud 
koolist lahkuma, siis arvan, et aednik 
ma võiksin edasises elus olla.  

Intervjuu 9.a klassi juhataja Ülo Rästaga 
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6.Kuidas puhkate ja millega sisustate 
oma vaba aega? 
 
Puhkan kodus koos perega, eriti 
meeldib olla maal vanematekodus. Seal 
veedan ka enamuse oma vabast ajast. 
Teatud aeg kulub ka sõpradele. Mul on 
4 väga head sõpra, keda ma saan ja 
olen alati usaldanud. Rahvarohked ja 
kärarikkad paigad ei meeldi ja ma 
väldin neid.  
 
7. Mis on teile elus tõeliselt tähtis, 
mida taunite? 
 
Minu jaoks on tõeliselt tähtis usaldus, 
töökus ja kohusetunne, see, kui ma 
olen midagi lubanud, siis ma ka teen 
seda. Ma ei taha kedagi alt vedada 
(vähemalt teadlikult mitte). Tahan, et 
ma saaksin inimesi usaldada (mõnikord 
olen olnud kergeusklik ja petta saanud) 
ja et inimesed võiksid mind usaldada. 
Taunin valetamist (kuigi mõne 
hädavalega olen ka ise hakkama 
saanud).  
 
8. Mida toob uus õppeaasta? 
 
Uus õppeaasta toob 175 uut 
koolipäeva. Veel toob ta 4 klassitäit 
uusi õpilasi ja mitmeid uusi kolleege. 
Loodan neid kõiki kiiresti tundma 
õppida. Kõige hea kõrval toob uus 
õppeaasta ka omajagu kurbust. Mul 
pole enam oma klassi. Loodan, et selle 
korvab edasine suhtlemine oma 
praeguste õpilastega.  
 
9. Millised soovid, nõuanded annate 
meile kaasa? 
 
Olge ausad, olge sihikindlad, olge 
töökad. Andestage, kui see võimalik 
on. Ärge tehke kellelegi haiget – ei 
füüsiliselt ega vaimselt!  

 

  

  

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intervjuu 9.b klassi juhataja Ene Kattaiga 

 

1.Kuidas Teist sai õpetaja? 
 

Võin öelda, et juba algklassides 
mängisime naabritüdrukuga kooli. 
Meil oli oma nö klass ja iga õpilase 
jaoks ka vihikud, mida loomulikult 
ise täitsime. Hiljem siis parandasime 
ja panime hindeid. Kõik tundus väga 
tore. Vahepeal tahtsin saada arstiks, 
aga kuna kardan surnusid, siis langes 
see lõpuks ära. Väga palju mõjutas 
elukutsevalikut ka see, et meie 
koolis (praeguses Võru I Põhikoolis) 
olid toredad õpetajad ja eriti 
meeldis üks noor algklasside õpetaja. 
Ja nii siis elu läks. 
 
2.Mis Teile meie koolis kõige 
rohkem meeldib? 
 
Kõigepealt see, et saan õpetada 
samas koolis, kus ise õppisin. Kool on 
ju üldiselt tore: mõnus vana 
ajalooline maja, palju häid kolleege 
ja mida veel tahta. Ja siin on mingi 
eriline just selle maja hõng. 
 
3.Meenutage mõnda juhtumit, mil 
meie pärast tõsist peavalu tundsite. 
 
Kui praeguse klassi sain, siis oli päris 
kaua aega, kui vahetunnis läksin 
hirmuga õpetajate tuppa , sest kogu 
aeg keegi ütles, et poisid tegid seda 
ja teist kuskil maja peal. Pidevalt 
toimus üks suur karauulitamine kogu 
koolimajas ja oma klassis ning kogu 
aeg midagi juhtus ka...Lillede 
lõhkumised, pingid... 
 
4.Millised olid Teie arvates 
helgemad hetked koos meie 
klassiga? 
 
Helged hetked on alates II 
poolaastast, kui sain aru, et lapsed 
on üsna mõnusad. Midagi muutus- 
mõistus oleks nagu ka poistele pähe 
tulnud. Õpetajate päeval oli tore 
kõiki nii asjalikuna näha. 

Lehekülg 3 Postikaru – juuni 2008 
 

  

 
5.Kas olete mõnikord mõelnud, et 
õpetaja amet on liiga stressirohke 
ning sooviksite töötada kellegi 
teisena? Kellena? 
 
Õpetaja amet on tõesti stressirohke, 
kuid seda on ju iga teinegi töö. Aeg aga 
on mind karastanud ning nii vanas eas 
vist pole eriti muid väljavaateid ka. 
Tegelikult on koolis tore, sest iga päev 
on erinev. Ei talu tuima monotoonset 
tööd. Kui peaksin ametit vahetama, siis 
valiksin midagi sellist, kus saab 
inimestega suhelda.  
 
6.Kuidas puhkate ja millega sisustate 
oma vaba aega? 
 
Täielikku puhkust naudin suvel, kui on 
ilusad ilmad. Kõige suuremat mõnu 
pakub magamine ja teadmine, et ei pea 
midagi kindlal kellaajal tegema. 
Meeldib ka reisida, sõpradega aega 
veeta, küpsetada, õmmelda. 
 
7. Mis on teile elus tõeliselt tähtis, 
mida taunite? 
 
Kõige tähtsam elus on tervis ja see 
tunne, et olen kellelegi vajalik. Oluline 
on omada ka häid sõpru. Ei salli 
valetamist, silmakirjalikkust. 
 
8. Mida toob uus õppeaasta? 
 
 
Tulevik on tume, kuna õpilaste arv 
väheneb ja seega ka tunde vähem. Uuel 
õppeaastal on vaja harjuda uue 
kollektiiviga, aga muutused toovad ellu 
vaheldust. Elame- näeme. 
 
9. Millised soovid, nõuanded annate 
meile kaasa? 
 
Igas olukorras jääge iseendaks! Kui 
tahate midagi saavutada, siis tuleb 

mõnikord vägagi pingutada! 

  

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meriliis Alaniit- tark, natuke laisavõitu, väga 

otsekohene, vahepeal pirtsakas. 

Kairi Eliaser- hästi sõbralik, abivalmis, tark, 

käib näitlemas. 

Joosep Hoole- lõbus poiss, tark on ka ja väga 

tehnikahuviline. 

Kaisa Irašin- vahepeal ülemeelik, muidu 

selline sõbralik ja väga töökas. 

Mairo Ivanov- hästi sõbralik ja tore, tõsine 

tegudeinimene. 

Ralf Jänes- sõbralik, abivalmis, räägib vabalt 

autodest ja juhilubade saamisest. 

Martin Kolberg- vahetevahel naljakalt käituv, 

tark, laia silmaringiga. 

Ako Konsap- kui leiad temaga rääkimiseks 

sobiva teema, jätkub juttu kauemaks, kõige 
targem. 

Steven Leis- väga kiire jooksja, sõbralik, 

rahulik, tõsine. Telefonita poleks poisil elu, kui   
nägu telefonis pole, siis ei ole see Steven. 

Siiri Lepamets- ükskõikne, hooletu, muidu 

tore. 

Mari-Liis Muruma- pabistab tihti, mõnikord 

asjatult, lõbus, tore ja sõbralik. 

Taavi Oja- abivalmis ja sõbralik tark poiss, kes 

vajab ja naudib tähelepanu. 

Hanna Ojakäär- vaikne, sõbralik, töökas, 

abivalmis. 

Kristjan Osi- vaikne, oma tulevikuplaane ei 

Nii nad olid – 9.a 
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ole vist veel teinud. 

Kristi Ossipov- väga sõbralik, usin, saab 

käsitööga väga hästi hakkama. 

Petri Paat- tähelepanu vajav naljavend. 

Priidu-Evert Pärna- sõbralik poiss, 

kellega saab rääkida ja kellele võib loota. 

Madis Rammul- nalja temaga saab, 

autofriik. 

Mati Saia- pisut kergeusklik, aega on, küll 

jõuab. 

Reelika Soe- seltskondlik, spikrimeister, 

mõnikord alahindab ennast. 

Kätlin Solnask- sõbralik, tore, lobiseb 

palju. 

Jane Timofejev- aktiivne, mängib hästi 

võrkpalli. 

Teele Toomjõe- õpib hästi ja on muidu 

tore, mõnikord isekas, võrkpallur. 

Henri Treial- räppar, sõbralik, spordis 

hea, väga abivalmis ja hea pikk poiss. 

Carol Vallik- täiskasvanuliku 

väljendusega, tagasihoidlik, vaikne, aga 
aktiivne. 

Mariliis Vetemäe- tark, sõbralik, aga 

koolis käis harva. 

Klassipildid aastast 1999 ja 2003 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Siim Breidaks- sõbralik poiss, vahepeal vaimukas, 
aga oskab teha ka pahurat nägu. Meeldib trenni 
teha. Vabal ajal kuulab muusikat, laulab ise kaasa, 
tantsib. Ei ole ära öelnud ka pahandustest, mille 
pärast hiljem on olnud tõsiseid probleeme. 
Kateriina Frolova- on pidevalt oma mõtetes. 
Vaidleb kogu aeg ja temaga on mõttetu üldse 
vaidlema hakata, kuna tema sõna peab alati peale 
jääma. Õpib hästi, kuigi tööde ajal kipub segama. 
Käib kunstikoolis, meeldib joonistada. Üldiselt tore 
tüdruk. 
Kristina Ilves- hea tüdruk ja tore sõbranna. Väga 
sõbralik ja abivalmis. Kui vaidlemiseks kisub, siis 
kohe ka saavad asjad klaaritud. Mõnus on temaga 
koos olla ja aega veeta. 
Martin Järv- väga lahe sõber, kuigi vahel uimane ja 
omas maailmas. Meeldib muusika ja laulab 
karaoket.  
Mairo Kahar- pidevalt heas tujus, oskab nalja teha 
ja temaga pole kunagi igav. Kui sõpradel on abi 
vaja, siis alati aitab.  
Martin Kallas- poiss, kes oskab end alati 
probleemidest välja nihverdada. Pisut 
omakasupüüdlik. Kõigest sellest hoolimata on 
temaga hea suhelda, sest temaga saab paljudest 
asjadest rääkida. Õpib hästi. 
Ahti Kivit- tore ja sõbralik poiss, väga abivalmis. 
Tegelikult on ta väga tark, aga laiskus ei lase sel 
välja paista. Paheks on liigne arvuti taga istumine. 
Andri Kuus- meeldiv noormees, sõbrana abivalmis. 
Õppimine pole tal just tugevam külg, kuid veab end 
alati kuidagi välja. Vabal ajal meeldib rattaga sõita, 
muusikat kuulata. 
Kristine Laurits- Krissu on sõbralik neiu. Oma 
arvamuste väljaütlemist ei karda. Hästi positiivne 
inimene, kellele meeldib naerda ja teisi naerma 
panna. Igav temaga kohe kindlasti pole. 
Rainer Lepik- Lembo on sõbralik ja seltsiv. 
Vahepeal on väga krutskeid täis ja siis võib juhtuda 
mõndagi, mis ei lõpe hästi. Õppimises vedas 
seanahka. 
Janne Luha- hästi heasüdamlik ja sõbralik. 
Mõnikord satub mõnest asjast segadusse ja siis on 

Nii nad olid – 9.b 
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teda naljakas vaadata. Väga usin-kõike tahab alati teha 
väga hästi ja korralikult. Tegeleb rahvatantsuga.  
Mariliis Mets- esmapilgul vaikne, aga väga 
usaldusväärne ja teistest hooliv tüdruk, kes meeldib 
kõigile. Kohusetunne on röövinud palju uneaega. 
Haarab alati kõigest põnevast kinni. Temaga saab palju 
nalja.  
Maris Mets- alati rõõmsameelne ja sõbralik. Ei hüppa 
võõras kohas, pea ees, vette. Sõbrannana oskab hästi 
lohutada, ei jäta kunagi hätta. Meeldib teha käsitööd 
ja tegelda spordiga. 
Liisi Rauba- sõbralik ja lahke. Kui keegi millestki aru ei 
saa, siis võib julgesti tema poole pöörduda. Muidu väga 
vaikne ja meeldiva käitumisega. 
Piia Raudsepp- vaikne ja rahulik tüdruk. Ei ütle 
kellelegi kunagi halvasti. Natuke häbelik ja omaette. 
Mark Hellat Rumvolt- hea sõber ja temaga saab alati 
normaalselt rääkida. Natuke hajameelne ja seetõttu ei 
saa alati naljast aru. Ise teeb kõvasti nalja. Ei ole 
solvuja. 
Tiia Saarna- heatahtlik, sõbralik ja abivalmis neiu. 
Väga musikaalne ja laulab hästi. On tark ja õppimises 
tubli. Aitab ka teisi meelsasti, kui nad jänni jäävad. Ei 
karda ühtegi tööd. 
Rainer Seim- krutskeid täis naljahammas. Kui midagi 
on vaja teha, siis on ta kohe esimeste seas. Vahel kipub 
ka laiskusepisik põue, aga oskab kõik ebameeldivused 
ära klaarida. Mõnus sõber, kellega igav ei hakka.  
Kristiina Tint- jutukas tüdruk, kellega kunagi igav ei 
hakka. Alati sõbralik ja abivalmis. Talle meeldib 
sõpradega koos olla ja midagi mõnusat ette võtta.  
Kätlin Ummelk- heatahtlik ja abivalmis sõbranna. Tore 
on temaga koos reisida. Oleme ka palju tülitsenud, aga 
ka kohe leppinud ning pärast koos naernud. 
Andreas Vaab- lõbus ja tore klassivend. Mõnus on 
temaga koos seigelda. Õpib hästi, kui vene keel välja 
arvata. Huvitub karatest ja tennisest. 
Mai- Brit Võru- tüdruk, kes jääb alati oma arvamuse 
juurde. Ei jätnud kunagi asju hooletusse ja seega sai 
tema pealt päris palju kodutöid maha tehtud. Aitab, 
kui teised on hädas. Tegeleb paljude hobidega. 

Meeldivad kellad. 

  

Klassipildid aastast 1999 ja 2003 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elus peab oskama 

 imesid ihata, 

rõõme tunda ja raskusi kanda, 

nutta, armastada ja vihata, 

petta saada ja andeks anda. 

 

Elus peab oskama 

 seista ja kukkuda, 

tõusta ja uuesti edasi minna, 

valesid võita ja tõe eest hukkuda, 

vabadussäde hõõgumas rinnas. 

 

Elus peab oskama 

paljuga harjuda – 

kullaga võrdselt hinnata vaske… 

vaikida…sosistada ja karjuda… 

eneseks jääda, kuigi on raske. 

 

Elus peab oskama 

 mõista ja kuulata 

kõrvalseisjat, kel süda vaevas; 

terasid sõkaldest välja tuulata, 

maasse juurdudes uskuda taevast. 

 

Elus peab oskama  

nõuda ja paluda, 

trotsida karidekirjalist randa; 

lüüa saada ja valu taluda… 

 

Aga ei iialgi alla anda! 

   Virve Osila 

 

Postikaru 
Võru I Põhikool 
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Hommikust õhtuni 

kiirustan lõputul rajal, 

mõtteastanguist auklikul teel, 

kooliteel... 

Tugevat südant 

ja painduvat hinge 

ma vajan, 

iseeneseks jäämise meelt 

rohkem veel, 

selleks et 

sõnadest sillutuskividel minna 

läbi silmade sügava jõe, 

läbi pikktühja preeria: 

iseenese otsingutõed 

rajavad teed - 

õpetaja ja õppija vahelist silda, 

mida ei kunagi saa 

asfalteerida. 

  Valve Laar 

 

Magasin ja nägin unes, et elu on rõõm. 
Ärkasin ja nägin, et elu on kohustus. 
Tegutsesin, ja vaata – kohustusest sai 
rõõm! 
    Tagore 
 
Tee seda, millesse sa usud, 
ja usu sellesse, mida sa teed. 
Kõik muu on jõu ja aja raiskamine. 
    Nisargadatta 
 
Mis tähtsust sellel on, kuidas keegi tõeni 
jõuab? 
Peaasi on, et ta sellest kinni haaraks ja 
selle järgi elaks. 

    Henry Miller 


