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• Kiidame meie kooli esindanud õpilasi 

• Intervjuud lõpetajatega 

• Õppereisidest ja -käikudest 

• Huvitegevusest 

• Lõppes töö Comeniuse projekti 

raames. 
 
 

Hea tuju 
 

Hea tujuga tõuse hommikul üles  Hea tuju ei lase minna sul närvi, 
ja otsekohe naerata siis,   kui vaja, annab ta nõu. 
üks naerukild on juba su süles  Hea tuju koob päevad kirevat värvi, 
ja see on parem kui vitamiin.   on imeline ta jõud. 

 
Hea tujuga ainult õppima asu,   Hea tuju aitab ka raskustest üle, 
hea tujuga alusta igat tööd.   hea tuju on üks väikene sild. 
Heas tujus sportima minna vaid tasub Ta otsib ka vihmas päikese üles, 
ja usu, et palli siis korvi lööd!   hea tuju ongi päikesekild. 

 
      Ira Lember



Nemad esindasid meie kooli maakondlikel olümpiaadidel 
 

Kiidame! 

Matemaatika 4. klass              osalejaid 28 
 
Lilian Maasik  III koht  õp. Pilvi Saarma 
Ann Sandra Anderson  6. – 7. koht õp. Pilvi Saarma 
Mihkel Ader                               11. koht                      õp. Pilvi Saarma 
Laurete Mesi                               14. koht                      õp. Maia Mikk 
 
Matemaatika 5. klass               osalejaid 37 
 
Kristi Ernits                               II koht                        õp. Viivi Vaher 
Anett Hollas                               5.- 6. koht                    õp. Viivi Vaher 
Robert Kuuba                            18.- 21. koht                 õp. Viivi Vaher 
 
Matemaatika 6. klass                osalejaid 23 
 
Eliise Hollas                              I koht                           õp. Karin Tepaskent 
Jaana Lilloja                              8. koht                           õp. Karin Tepaskent 
 
Matemaatika 7. klass                 osalejaid 21 
 
Maike Laugason                        4.- 5. koht                    õp. Viivi Vaher 
Jane Reiljan                               10. koht                        õp. Anne Reiljan 
 
Matemaatika 8. klass                 osalejaid 18 
 
Taavi Oja                                   I koht                            õp. Anne Reiljan 
 
Matemaatika 9. klass                 osalejaid 16 
 
Raul Reiljan                               4.- 6. koht                     õp. Anne Reiljan 
 
Keemia 8. klass                          osalejaid 13 
 
Taavi Oja                                    III koht                         õp. Linda Liiver 
 
Keemia 9. klass                           osalejaid 11 
 
Raul Reiljan                                II koht                          õp. Linda Liiver 
 
Bioloogia 8. klass                       osalejaid 37 
 
Ako Konsap                                8. koht                          õp. Ülo Rästa 
 
Käsitöö ja kodundus 8.- 9. klass   osalejaid 21 
 
Liisa Morel                                  10.- 11. koht                 õp. Regina Lill 
 
Vene keel 8. klass                              osalejaid 32 
 
Joosep Puiestee                                   II koht                       õp. Kaja Kunz 
 
Saksa keel B- keel   8. klass                osalejaid 6 
 
Mihkel Kuslapuu                                 I koht                         õp. Eva Aader 
Kateriina Frolova                                III koht                       õp. Ene Kuus 
 
Saksa keel B- keel  9. klass                 osalejaid 8 
 
Raul Reiljan                                         III koht                       õp. Ene Kuus 
 
Eesti keel 7. klass                                osalejaid 19 
 
Marilyn Sipelgas                                  9. koht                        õp. Kristi Pettai 
 
Eesti keel 8. klass                                osalejaid 16 
 
Mai- Brit Vardja                                  5. koht                         õp. Kristi Pettai 
 
Inglise keel 6. klass                              osalejaid 15 võistkonda 
 
Võistkond: Carl Maask                        II koht                         õp. Hille Juss 

                   Signe Lillipuu 
                   Lauri- Seved Lehes 
 
Võistkond: Laura Olesk                       7. koht                         õp. Marju Lani 
                   Rasmus Pai 
                   Kevin Loigu 
 
 
Nuputa 5.- 6. klass                                osalejaid  13 võistkonda 
 
Võistkond: Eliise Hollas                       I koht                           õp. Karin 
Tepaskent 
                   Jaana Lilloja                                                            õp. Viivi Vaher 
                   Anett Hollas 
                   Robert Kuuba 

 
 
Piret Suss  õp. Iiris Tagen ja  
Aleks Intal  õp. Helve Sibul  
Riho Lehiste 
Rait Ernits 

 
Nuputa 7. klass                                      osalejaid 12 võistkonda 
 
Võistkond: Maike Laugason      III koht                 õp. Viivi Vaher 
                   Kalev Kriis                                              õp. Anne Reiljan 
                   Jane Reiljan 
 
 
4. klassi õpioskuste olümpiaad              osalejaid 17 võistkonda 
 
Võistkond: Lilian Maasik                               5. koht                    õp. Pilvi Saarma 
                   Ann Sandra Anderson 
                   Ketter Laurits 
 
5. klassi õpioskuste olümpiaad   osalejaid 14 võistkonda 
 
Võistkond: Anett Hollas    7. koht                 õp. Maris Kütt 
                   Kristi Ernits 
                   Jane Venkov 

MAAILMA ÄÄRT POLE ÕMMELDUD KINNI 
maailm on lahti lahti lahti 
maakera hoiab sind jalgadest kinni 
maailma küljest ei kuku sa lahti 
 mis sa siis kardad ja kügeled 
 mis sa siis tukud ja tugeled 

vaarisad läksid-oli vanaisa kord 
isad läksid- on meie kord 

maailma äärt pole õmmeldud kinni 
maailm on lahti lahti lahti 
maailm hoiab sind armuga kinni 
maailma küljest ei südant saa lahti 
 kõik on läinud 
 on meie kord  
 astuda ette 
    Lehte Hainsalu 



Heategu ei unune 
Haridus- ja Teadusministeerium asutas auhinna aasta keeletegu käesoleval aastal. Sellega tunnustatakse aasta jooksul 
eesti keelele suurimat avalikku tähelepanu ja toetust toonud tegu ja selle tegijat.  
Aasta keeleteo auhinna pälvis 19 kooli õpilaste üleskutse “Kroon eesti keelele!” 
Eestlasena oleme harjunud eesti keelt kautama alati ja kõikjal ning meil ei tule võib-olla pähegi mõelda selle kadumisele 
või veel vähem kaitsele, aga ometi vajab meie keel toetust, et suurte rahvaste keeled  teda välja ei “sööks”.  
Eesti kooliõpilasi kutsuti annetama üht sümboolset krooni, et aidata meie emakeelel püsida ka järgnevate põlvkondade 
keelel ja meeles.  
Ka meie koolis toimus 8.c klassi aktiivsemate õpilaste algatusel sellelaadne ettevõtmine, et toetada üleskutset “Kroon 
eesti keelele!”.  
Kõigis klassides toimus selgitustöö, miks vajab keel kaitset ja kuidas saame meie kaasa aidata.  
Sümboolse krooni annetamine oli  meie igaühe hea tegu keele väärtustamiseks: ainult ühekoos mõeldes ja tegutsedes 
jõuame soovitud tulemuseni.  
Võru I põhikooli õpilaste  kogutud raha 362 krooni aitab toetada  läbi Wiedemanni fondi eesti keele õpet ja rahvuslikku 
kasvatust.  
Püüdes säilitada oma kultuuriidentiteeti, kuid ei tohi sealjuures unustada ka oma emakeelt - eesti keelt. Me 
peame ise oma keelt väärtutama ja siis sellese ka uskuma!     Kristi Pettai 

emakeeleõpetaja 

Osalesime õpilaskonverentsil „Armastuse terviseks“ 
 

17.aprillil korraldas Eesti Seksuaaltervise Liit Viimsis 
õpilaskonverentsi „Armastuse terviseks 2007“. Võistlejad 
esitasid näidendeid, mis väljendasid nende arusaamu 
armastusest ja seksuaalsusest. Käsitleti noorte inimeste 
probleeme: narkootikumid, soovimatud rasedused, ning HIV 
ja teised haigused. Meie esindasime Võru I põhikooli 
luulekavaga, mille panime kokku Armastuse trepi järgi. 
Üritusel osalemine oli lisaks järjekordse lavakogemuse 
saamisele ka hästi õpetlik. Täienesid teadmised, mis on 
vajalikud edaspidises elus hakkasaamiseks ning probleemide 
vältimiseks. Samuti oli põnev vaadata väljapandud joonistusi, 
teiste hulgas olid esindatud ka meie õpilaste tööd. Edasi 
finaali me küll ei pääsenud, aga leiame, et osavõtt on tähtis! 
Saadud kogemus on igati rikastav. Meie esinejate seltskond 
jäi üritusega väga rahule.    
   Katre ja Mari / 8c   Vasakult: Katre Kasak, Heli Maaslieb, Priit Vislapuu, Ainar Sadonski, 

Mai-Brit Vardja, Mari Uibo, Maria Jaanimägi, Getter Peik, Piret Suss  



Metsapäev Pähnil 
7.-13.nda maini oli Eestis metsanädal, mille raames kuulutati meie kodulinn Võru 
metsapealinnaks. Käisime selle nädala raames klassiga Pähni looduspargis, kus oli väga 
tore. Kohale jõudnud, läksime kõigepealt muuseumi, kus nägime vanu metsatööriistu. Seal 
oli igasuguseid mütse, mida võisime pähe proovida. Kellel oli kaasas fotoaparaat, sai teha 
pilte. Ühes ruumis olid herbaariumid, nägime ka liblikaid, mardikaid ja isegi ühte skorpioni. 
Edasi hakkasime mängima. Veeretasime täringut ja selle numbri, mis tuli, pidime otsima 
üles õunapuude vahelt. Seal oli siis küsimus ja tuli teha seda, mis kästud. Näiteks tuli lamba 
kombel määgida või arvata, kui vana puu on. Edasi tegime endale puust kettad. Põletasime 
nendele tulise rauaga sisse RMK, mis tähendab Riigimetsa Majandamise Keskust.Järgmiseks 
läksime metsa-õpperajale. Seal näidati meile Eesti teadaolevalt kõige kõrgemat haaba. See 
puu on 36 meetri kõrgune. Metsas nägime rähni poolt äratoksitud puud, mis oli tõesti halvas 
olukorras, see paistis iseäralik. Samuti nägime kahte kopra poolt äranäritud puud. Metsast 
võtsime kaasa kooretükke, millel oli näha kooreüraskite tööd. Samuti saime teada, kuidas 
lugeda kuuse vanust okste järgi. 
Kõige lõpuks anti meile suppi ja mahla. Mulle meeldis kogu päev väga, sest see oli õpetlik ja 
põnev. 

Elise 4.a klass 

Põnev päev Tartus 
Käisime klassiga 27.märtsil õppereisil Tartus, kus kõigepealt külastasime Anatoomikumi. 
Vanasti õppisid üliõpilased seal arstiks. Saime teada, missuguseid haigusi esines ja milliste 
riistadega neid raviti. 
Nägime tehisarterit, millest purskas välja veri, aga see ei olnud päris. Samuti nägime 
inimese siseorganeid, mis olid tehtud vahast. Väga põnev oli vaadata raseda kõhtu, nägime, 
milline on ühe-, kahe- jne- nädalane loode. Veel näidati meile, milline näeb välja haav, mis 
tekib siis, kui inimest tulistatakse. Kuju peal oli näha, kuidas kuul oli kehast läbi läinud. 
Samuti selgitati meile, missugusel juhul oleks inimene tulistamise korral ellu jäänud. 
Saime teha ka erinevaid katseid, kuulasime näiteks kopse, saime võrrelda, kuidas erineb 
tervete kopsudega inimese kopsu kahin haige inimese omast. Samuti saime testida mälu ja 
reageerimiskiirust ning proovida oma tasakaalu. 

Tule kaasa rännumees! 
 

Ainult neid, kel rõõmus meel,   Mõne vana kännu ees, 
kutsub kaasa rännutee!   seisata, hea rännumees, 
Ainult need, kel iluks silma,   mõttes aastaringe loe, 
ei jää metsailust ilma!    aukartus hinge poeb. 

 
Metsas üllatusi sada,     Kivirahn kui vene ahi 
oma näoga iga rada,    seisab üksi metsa sees, 
oma näoga iga puu,    kivi tagant välja vahib 
iga känd ja iga juur.    väike päkapikumees. 

      

Meile näidati vastsündinut, kes oli sündinud haigusega, see oli natuke hirmutav pilt. Samuti 
oli kole vaadata pilte põlenud kätest ja jalgadest, aga selliseid asju juhtub elus meie ümber. 
Usume, et meie klassikaaslased oskavad pärast seda muuseumikülastust paremini oma 
tervist hoida. 
Pärast Anatoomikumis- käiku veetsime aega Auras. Kõigil oli lõbus. Meie tutvusime vene 
tüdrukutega, kellega suhtlesime inglise keeles. See oli mõnus keelepraktika. Koju jõudes 
olime küll pikast päevast väsinud, kuid nähtust elevil ja väga rahul. Ootame järgmist 
õppereisi. 
         Maarja, Lii, Mariliis 
          4.a klass 



Nimi: Signe Kurvits 
Sünnipäev: 18.aprill 
Vanus: 16-aastane 
Lemmikvärv: Pruun ja sinine 
Lemmiksöök: Šokolaad 
Vaba aeg: Tantsin, päevitan 
Lemmikmuusika: Ei olegi lemmikut, peaaegu kõik on hea. 
Kõige parem õpetaja(põhjendus): Regina Lill, tema tundides 
rääkisime põnevatest asjadest. 
Kuhu kavatsed edasi õppima minna? Kreutzwaldi 
gümnaasiumisse lähen. 
Kelleks tahad saada? Tahan saada sisearhitektiks. 
Parim sõber(põhjendus): Mul ei olegi parimat sõpra, mul on 
palju häid sõpru. 
Mida ootad koolilõpult? Et ma selle kooli ikka ära lõpetaks. 
Millest hakkad Kirikukoolist lahkudes puudust tundma? 
Siinsetest inimestest.  
Kirjelda ühte huvitavat unenägu: Ei tahaks eriti. 
Lemmikõppeaine(põhjendus) Kunstiõpetus meeldib mulle. 
Lemmikkoht(põhjendus) Järve ääres. 
Kes on Sinu eeskuju(d)? Miks? Ma arvan, et mul polegi neid. 
Mida ootad sügiselt? Päikeselist ilma. 

„Käsi kullas” Jussikese koolimajas 
 
Aprilli lõpus said Jussikese koolimaja õpilased oma osavust 
proovile panna võistlusmängus „Käsi kullas”. Trikid valisid 
õpetajad välja nädal enne sooritust. Selle nädala vältel käis 
klassides kibe harjutamine. Võistlema said tublimad. 
Ülesanded olid järgmised: 
• puzzle kokkupanek 3 min jooksul 

Hommik on leebe ja tuuleta. 
Aimaks kui midagi head. 
Inimlaps, seisa ja kuulata: 
rukis loob pead. 
 
Seisan ja kuulatan aeva: 
rukis loob pead… 
Küll on ses rõõmu ja vaeva- 
luua endale pead! 

• luuletuse lugemine nii, et sõnu öeldakse vaheldumisi-1min 
jooksul 

• kõndimine, pall selgade vahel 
• pulga kahe näpu vahel hoidmine ja kõndimine 
• silmad kinni, kirjaklambritest keti moodustamine-1 min 

jooksul 
• kevadlillede tundmine 
• palli viskamine ja püüdmine nii, et võistlejad seisavad 

üksteise poole selgadega 
Kõik võistlejad olid väga tublid, keegi ei olnud tulnud 
„mütsiga lööma”, harjutatud oli tublisti. Kaasaelajad olid 
samuti tasemel. 
23.aprillil toimunud üritusel tegime trikke. Näiteks tuli kokku 
panna maailmakaardi puzzle, teha pimesi kirjaklambritest kett, 
vaheldumisi sõnu öeldes luuletusi lugeda ja muud 
põnevat.Mulle ja kaaslastele meeldis üritus väga, me loodame, 
et taolisi üritusi korraldatakse veelgi. 
Hanna-Liisa 4.b klass 

Nimi: Kristel Veeranna 
Sünnipäev: 13. september 
Vanus: 15-aastane 
Lemmikvärv: Enamasti helesinine, kuid sõltub meeleolust. 
Lemmiksöök: Kartulisalat 
Vaba aeg: Tegelen lilleseadega ja massöörile mõeldud 
raamatute lugemisega. 
Lemmikmuusika: Eesti muusika. Päris kindlat lemmikut 
polegi, kuulan kõike, mis raadiost tuleb. 
Kõige parem õpetaja(põhjendus): Karin Raudik. Tema on 
inimene, kes on kõigile otsekui ema eest. 
Kuhu kavatsed edasi õppima minna? Võru Kesklinna 
gümnaasiumisse. 
Kelleks tahad saada? Massööriks või siis maastikuarhitektiks. 
Parim sõber(põhjendus): Liis, kellega oleme sarnased ning 
keda võin alati usaldada. 
Mida ootad koolilõpult? Lõputunnistusel peavad olema vaid 
neljad-viied. 
Millest hakkad Sookoolist lahkudes puudust tundma? 
Hubasest koolimajast, oma klassikaaslastest ja sõbralikest 
õpetajatest. 
Kirjelda ühte huvitavat unenägu: Näen unenägusid väga 
harva ega mäleta neid. 
Lemmikõppeaine(põhjendus):Geograafia ja bioloogia, sest 
õpetaja suudab need huvitavaks muuta, 
Lemmikkoht(põhjendus): Oma kodus, sest seal tunnen end 
turvaliselt ja vabalt. 
Kes on Sinu eeskuju(d)? Miks? Ma arvan, et vanaema. Pole 
mõistvamat ja heasüdamlikumat inimest kui tema. 
Mida ootad sügiselt? Palju päikest ja värvilisi lehti. Et klass 
oleks sama tore kui siin ja õpetajad mõistvad ning sõbralikud. 
 

Nimi: Lauri Kunz 
Sünnipäev: 17. juuli 
Vanus: 15-aastane 
Lemmikvärv: Sinine. 
Lemmiksöök: Ahjukartulid lihaga. 
Vaba aeg: Mängin jalgpalli ja kuulan muusikat. 
Lemmikmuusika: hip-hop ja RnB 
Kõige parem õpetaja(põhjendus): Karin Raudik, kuna on 
hästi mõistev ja sõbralik. 
Kuhu kavatsed edasi õppima minna? Võru Kesklinna 
gümnaasiumisse. 
Kelleks tahad saada? Heaks jalgpalluriks. 
Parim sõber(põhjendus): Ei tookski kedagi eraldi välja, 
kõik on ühtemoodi head. 
Mida ootad koolilõpult? Häid hindeid, et kool saaks edukalt 
lõpetatud. 
Millest hakkad Sookoolist lahkudes puudust tundma? 
Sõbralikust kollektiivist. 
Kirjelda ühte huvitavat unenägu: Ei meenu. 
Lemmikõppeaine(põhjendus): Ajalugu, kuna see huvitab 
mind. 
Lemmikkoht(põhjendus): Jalgpalliväljakul 
Kes on Sinu eeskuju(d)? Miks? Ronaldihno, kes on 
jalgpallis kõik saavutanud. 
Mida ootad sügiselt? Et kohaneksin uues koolis hästi. 
 



Vahva laager Urvastes ehk homme oleme  paremad, kui olime eile 
Siis, kui teised õpilased kevadisele koolivaheajale läksid, otsustasid Lepistu, Võrusoo ja Võru Kreutzwaldi rühma  noorkotkad ja 
kodutütred oma järjekordsesse metsalaagrisse minna. Sellel aastal olime kokku tulnud Urvastesse, kus kohalik seltsimaja meile 
lahkelt peavarju pakkus. 
Meie kolm päeva olid täis üritusi ja ettevõtmisi.  
Alustasime sõlmede õppimisest. Paljudel tekkis küsimus, milleks neid üldse vaja läheb? Aga sellest edaspidi. Huvi pakkus lastele 
orienteerumise õpetus. Kui lihtsamad leppemärgid selgeks said, tegi iga grupp meie laagripaiga ümbruse kaardi. Selgeks sai seegi 
oskus, et maastikul tuleb liikuda ja käituda nii, et loodus kahju ei saaks. Kahjuks pole tänapäeva laste jaoks enam see 
iseenesestmõistetav. Loodushoiu teemal käis lastega vestlemas ja metsas ka loomade  jälgi vaatamas kaitseliitlane Toomas Kaun. Ja 
kui metsamatkal hakati nööridest redelit tegema, oli kõigil hea meel selle üle, et osati vajalikku sõlme teha. Selle sõlme nimi oli 
seasõrg. Käisime veel Tamme-Lauri tamme juures. Kui lastele sai räägitud, et tamme ümbermõõt rindkere kõrguselt on umbes 860 
sentimeetrit, siis vaevalt see neile midagi ütles. Aga kui kümme last kätest kinni hoides puu oma kaissu võtsid, siis oli ikka põnev 
küll. Piksevarras, mis puule kaitseks pandud, oli mõne poisi arvates hoopis netivarras.  
Järgnev tegevus oli kõige vaevarikkam, aga võib-olla jällegi üks põnevamaid. Nimelt sai igaüks valmistada endale vibu. Selles 
tegevuses abistasid lapsi jälle meie tublid kaitseliitlased.  
Väike jalgpallimatš venis lausa kolme tunni pikkuseks. Ega sellest midagi olnud, ainult järgmisel päeval olid nii mõnelgi lapsel jalad 
valusad ja lihased haiged. 
Õhtupimeduses vorstide grillimine lõppes üsna ruttu- väsimus tegi oma töö. 
Viimasel päeval külastasime Urvaste kirikut ja seda ümbritsevat parki. Üks lahke meesterahvas tegi meile tutvustava ekskursiooni 
kiriku kellatorni. Julgem sai luba ka Lible ametit proovida. Ei tea, mida küll küla elanikud võisid mõelda? 
Kohalikus raamatukogus tehti meile väike ülevaade Edgar Valteri loomingust. See kuulus mees oli ju Pokumaa algataja ja paljude 
lasteraamatute autor ning  illustraator. 
Mõni päev peale laagrit helistas üks lapsevanem ja tänas meid. Tema laps oli olnud küll väsinud, aga rõõmus. Muljeid laagrist räägiti 
kodus mitmel päeval.  
Siinkohal tänan osalejate nimel kõiki, kes laagri kordaminekul abiks olid. 

 

Võrusoo rühma juht Heli Maaslieb 

Maakondlik luureretk 
Huvitegevus on alati olnud toetav protsess õppetöö kõrval. Paraku on periooditi sellele erinevalt tähelepanu pööratud. Praegusel ajal 
on meie riigi valitsus seda mõistnud, et noorte sihipärane huvitegevus mingisugusel alal loob tulevikus aluse elukutsele.  
Kaitseliidu alla on koondunud maakondade malevad, kus töötavad noorteinstruktorid, kelle ülesandeks on samuti tegelda noortega. 
Üheks paljudest üritustest, neid on aastas üle saja, on igakevadine luureretk.  
Sellel aastal toimus see Vastseliina ümbruses. Aastatega on võistlus laste hulgas kogunud populaarsust, sest tublimaid ootab 
selletaoline võistlusmäng vabariigi tasemel ja soov seal esineda on kõigil suur. Eelnevad aastad on näidanud, et kaasa on toodud 
sealtki häid kohti. 
Sellel aastal võttis maakondlikust luureretkest osa kaheksa noorkotkaste ja neli kodutütarde neljaliikmelist võistkonda. Osa võtsid ka 
külalised Läti vabariigist. 
Võistlusmäng algas varustuse kontrolliga, kus olid kaheks päevaks vajalik riietus, toit, meditsiinipaun ja matkaks vajalikud 
vahendid. Seega kandam, mida kaasas kanti, polnudki nii kerge. Raja läbimiseks oli vaja tunda orienteerumiskaarti ja kompassi. 
Sellest oskusest olenes, kas kaheks päevaks mõeldud raja pikkus ulatus neljakümne kilomeetrini või pidi finisisse jõudmiseks läbima 
pikema maa. Distantsil oli kaksteist kontrollpunki, kus igaühes pidi täitma mingisuguse ülesande. 
Näiteks pidi paadiga sõudma, vajalik oli sõlmede tegemise oskus, asjade otsimine metsast, nööriraja läbimine, vibu meisterdamine ja 
sellega täpsuslaskmine, lõkke tegemine ja selle peal nööri läbipõletamine, kanderaami meisterdamine ning kannatanu 
kandmine,õhupüssist laskmine, kauguste määramine, kiiretapp ehk kodujooks. Need tegevused toimusid kontrollpunktides aja peale. 
Saadud punktide summa pani paika ka lõpptulemuse. 
Luureretk oli seatud üles meeskonnatööle. Hea oli vaatata, kui nõrgemat rajal toetati. Teised võtsid tema kandami, jagasid omavahel 
ära ja matk võis jätkuda. Läbitud kilomeetrid tegid ka jalgadele liiga. Rakud seoti kinni ja mindi edasi. Kuigi võistkonnad olid 
omavahel konkurendid, saadi kõigiga hästi läbi. Külalisvõistkondadega Läti vabariigist suheldi inglise keeles. Oskus teistega 
koostööd teha, on üks olulisemaid omadusi elus. 
Kindlasti muretsesid ka vanemad kodus, sest eelnevad ilmad ei olnud just kõige ilusamad. Siiski võistluspäevadel oli ilm meie 
poolel. 
Kokkuvõtteks peab ütlema, et kahepäevane võistlusmäng oli piisavalt raske. Nii mõnigi ei osanud õigesti oma jõuvarusid jaotada. 
Oli ka neid, kes eksisid rajalt, kaotades aega ja jõudu leidmaks õiget teed kontrollpunkti. 
Elus ei tule midagi kergelt kätte. Paljud noored arvavad, et nad on tugevad, osavad. Kahjuks paljudele on see arusaam kätte tulnud 
arvutihiirt liigutades, oma võimeid nad tegelikkuses proovile pole pannud, võib-olla ei julgegi?  
Need poisid ja tüdrukud, kes osalesid sellel luureretkel väärivad kiitust, ükskõik milline see tulemus finisis oli.  
Tulemused jaotusid järgnevalt:Noorkotkad:1.koht Mõniste NK, 2.koht Varstu NK, 3.koht Võrusoo NK, 4.koht Lepistu NK, 5.koht 
Haanja NK, 6.koht Krabi NK, 7.koht Kreutzwaldi NK, 8.koht Talsi zeni (Läti). 
Kodutütred:1.koht Talsi meitenes (Läti), 2.koht Haanja KT, 3.koht Varstu KT, 4.koht Vastseliina KT. 
Kiitust ja tänu väärivad kaitseliitlased, kes oma jõududega aitasid võistlusmängu ette valmistada. Iga võistkonnaga oli kaasas saatja, 
kes kaks päeva oma rühma toetas ja võistlusele kaasa elas.  Tänu väärivad vanemad, kellel on nii tublid lapsed!  

Heli Maaslieb 
Võrusoo rühma juht 



Käsitööõpetaja Regina Lill avaldab kiitust maakondlikul 
käsitöönäitusel „Õuepuu“ oma töödega esinenud õpilastele: 
 

• Jane Reiljanile 
• Eliise Hallasele 
• Luise Runtalile 
• Laura Oleskile 
• Kaisa   Bahmatševile 

 
Maakondlikul õpilastööde näitusel „Õuepuu” 
pälvisid žürii tunnustuse järgmised Võrusoo 
õpilased: 

• Agne Allas 
• Marelle Laiv 
• Katre Kasak 
• Mai-Brit Vardja 
• Aliin Toomemägi 
• Kaisi Kalma 
• Merit Sisas 
• Anne-Mari Väin 

• Kätlin Urman 
• Getter Peik 
• Sirli Sisas 
• Kärt Hinn 
• Ailen Kinsigo 
• Anna-Liisa Väin 
• Marilyn Sipelgas 
• Renita Mõttus 
• Gerda Raudoja 
• Maria Jaanimägi 
• Piret Suss 
• Pille Hinn 
• Keidy Annus 

 
 
Tallinnasse vabariiklikule näitusele saadeti Sirli Sisase, Ailen 
Kinsigo, Keidy Annuse, Maria Jaanimägi ja Marilyn Sipelga 
tööd. 
Käsitööõpetaja Sirje Pakler avaldab kiitust kõigile nimetatud 
õpilastele. 

Avaldame kiitust tublidele lauljatele! 
 
X noorte laulu-ja tantsupeo ülevaatusel saavutas Võru I põhikooli Soomaja lastekoor I kategooria ning 

Seminari-maja lastekoor II kategooria. II kategooria vääriliseks tunnistati ka meie mudilaskoor.  

Kooride juhendajad on õpetajad Külli Heliste ning Helga Ilves 

 

Meie kool osales Comeniuse projektis Young in Europe 
 
Võru I Põhikool osales 2004.- 2007.aastal Comeniuse projektis Young in Europe. Peale meie kooli  osalesid veel veel 
Berliini Kopernikuse gümnaasium, Kopenhaageni Brondby kool ja Praha Zakladni kool.Meie koolist osalesid projektis 
õpilased vanuses 14-16 aastat, s.t. 7.-9.klass ning kaheksa õpetajat. 
Esimesel aastal oli projekti eesmärgiks tutvuda osalejamaade koolisüsteemi, koolide ja nende lähiümbrusega, samuti 
teha tutvust kohalike kommetega. 
 
Teisel projektiaastal toodi sisse ajalugu ja geograafia. Tutvuti Taani, Saksa ja Tšehhi kultuuritaustaga, et paremini 
mõista teisi rahvusi ning nende vajadusi, probleeme ja kombeid. 
 
Kolmandal aastal mõtiskleti ühisest tuleviku Euroopast. 
Projekt lõppes Kopenhaagenis suursuguse festivaliga Multi Kulti gives power and joy, kus osalesid 150 last neljalt 
maalt. Sõna võtsid Kopenhaageni haridustegelased ja Brondby linnapea. 
Projektiaastate jooksul vahetati aastas neli korda õpilaste poolt valmistatud erinevaid projektitooteid. Teise ja 
kolmanda aasta projektikohtumistest Berliinis, Prahas ja Kopenhaagenis võtsid osa ka meie kooli õpilased. 
Projektis osalemine on õpilastes tekitanud motivatsiooni võõrkeelte õppimiseks ja lisanud julgust võõrkeeles 
suhtlemisel. Samuti on nad leidnud omale sõpru, kellega suhtlevad interneti teel. Ka õpetajatele on Comeniuse 
projektis osalemine rõõmu pakkunud. 
Huvi korral saab lisainfot leheküljelt http://www.youngineurope.org 
         õp. Eva Aader 
      projekti koordinaator 

http://www.youngineurope.org/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Postikaru loojad: Agaate, Eliise, 
Johana, Liis, Getter, Piret 
 
 
 
Kaunist  suve! 
 
 
 
Täname: 
AS Võru trükikoda 
“Täht” 
 

Tere, sipelgas! 
 
Kuule sipelgas, 
sa päris pesasisemine,  
väljas kevad on, 
eks vaatama nüüd ise mine! 
Kuni korda saab 
su lossi tuhat tuba, 
südasuvi jõuab 
metsa sisse juba: 
 
puude lehtedeks 
on saanud punganupud 
tuules pudenenud 
kuldsed kullerkupud, 
kurel meelest läinud 
laulud, mis tõi rändudelt, 
sootuks kuivanud 
on mahlad kasekändudelt. 
 
Tule päeva kätte! 
Küll sa hiljem kraamid! 
Näe, su vend toob sulle 
uued aknaraamid, 
Aga õde tuleb- 
arva ära, millega? 
Väga suure 
taevakarva lillega! 
  Leelo Tungal 
 
Postikaru pere soovitab 
kõigil suvel veeta palju aega 
looduses! Puhake ja nautige, 
aga käituge ümbrust                
          säästvalt! 

Metsas on olla hea 
värskest õhust ringi käib pea  
ja kui metsa lähen ma 
siis seal marju täis on maa. 
   
Seenekübaraid ma näen 
Neile ulatan ma käe 
Aga õhtul kodus teen 
Maitsva marjamoosi tee. 
Kaisa Talomees 
 
Kui sa metsas käid ringi 
Kulutad oma kingi 
Siis näha võid sa loomi, linde –  
See on täitsa kindel 
Näha võid sa karu, 
Kui sa ainult kannatust varud. 
Näha pääsukest lendamas taevas, 
Kes selle võtnud endale vaevaks. 
 
Eliise Hollas 
 
Seenele 
 
Käes on pühapäev 
seeni korjama nüüd läen 
Pähe müts, kätte korv 
Metsa poole teel nüüd. 
 
Kuuseseened, kaseseened 
Kukeseened, männiseened – 
Kõik need seened korjan korvi 
Kodus teen neist maitsvat vormi 
 
Luise Runtal 
 

Postikaru suvel puhkab. Puhake teiegi mõnusalt! 
 

 

 
Paistab eemalt roheline viir, 
see on meie metsasiil 
Tee viib sinna sinka-vonka,ära sina 
tee peal lonka.   
Ruttu sammud metsa sea, 
seal on olla imehea. 
 
Carl Maask 
 
Mets on tore, 
selle hävitamine kole. 
Mets on meie toitja, 
Sina ole selle hoidja. 
 
Aita metsa säästa 
Ja ole selle päästja. 
Kui sa metsa aitad 
Tema sind siis paitab. 
 
Jaana Lilloja 

7. mail kuulutati Võru metsapealinnaks. Selle puhul kirjutasid 6. klasside 

õpilased metsateemalisi luuletusi. Osa neist kandsid 6.b klassi õpilased Märt, 

Rasmus, Karola ja Mirjam ette ka metsanädala avamisel Kreutzwaldi pargis. 


