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Maikuu esimesel nädalavahetusel koristati Eestimaal ebaseaduslikke
prügilaid. Ligi 50000 vabatahtlikku andsid oma panuse selle heaks, et
meil kõigil oleks loodusesse sattudes mõnus jalutada, ilma, et
rämpsuhunnikud valusalt silma riivaksid. Ajakirjanduses kajastati
aktsiooni päris põhjalikult, lootuses, et artikleid satuvad lugema ka
need inimesed, kes seni üsna kergekäeliselt mittevajalikuks osutunu
on suvalises kohas maha poetanud. Ja et nad teevad loetust omale
järeldusi.
Meie koolist käisid kodulinna koristamas 6.ndad klassid, 3.a aga
otsustas oma algatusel koolimaja ümbrust puhastada. Nad korjasid
terve tunni vältel kokku kõike seda, mida Sina, Hea Kaasõpilane oled
kergekäeliselt maha poetanud. Postikaru toimetus arvab, et oma
kodus sa nii mõtlematult ei toimi. Sinu osa maailmast on Sinu nägu.
Sinu osa maailmast on see keskkond, kus Sa päevast päeva viibid.
Hooli sellest! Luuletaja Hando Runnel on öelnud:
„Muuda ennast,
muutub maailm,
mitte palju küll,
aga täpselt Sinu enda jagu“.
Meie toimetus loodab, et meie ühine maailm muutub paremaks.

3.a koristas koolimaja ümbrust
3.mail toimus üleriigiline koristuspäev

plastmassi- ja plekitükke. Mõned meie

selle jaoks, et Eestimaa puhtaks saaks.

hulgast leidsid ka sente. Tunni aja

Meie klassi tüdrukutel Triinul ja Liisal

jooksul kogusime kokku päris palju

tuli mõte, et võiksime sellele üritusele

pisiprügi, mille on tegelikult maha

ka omalt poolt kaasa aidata sellega, et

visanud

teeme

ümbrust

andis huvijuht meile kommi. Tegelikult

puhtamaks. Mõeldud – tehtud. Reedel,

meile meeldis see koristamine: nüüd

2. mail 5. tunni ajal panime kindad

on palju julgem palliplatsil mängida,

kätte, võtsime kausikesed klaasikildude

klaasikilde pole ja need ei saa meile

ja kotid suurema prügi jaoks ning

viga teha. Kaasõpilastele paneme aga

asusime

Koristasime

südamele, et prahi jaoks on prügikast.

palliplatsi ning majatagust. Leidsime

Meil kõigil on parem kooliõues olla, kui

palju

kilde ja sodi seal ei vedele!

Maha

oma

koolimaja

tegutsema.

klaasikilde
oli

ning

loobitud

suitsukonisid.
ka

pabereid,

meie

kaasõpilased.

Liisa Matsi ja Sheila Kalde 3.a

Pärast
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Jürijooks

6.a on pisut nõutu: Kõik
männid on nii ühtemoodi!

8.a leiab klassijuhataja
toetusel õige suuna

Jürijooks
on
meie
kooli
traditsiooniline üritus, mis toimub
igal aastal 23. aprillil. Alguse sai
see 2000.aastal, seega tänavu oli
jooks juba kaheksas. Üritus toimus
Kubja metsas, koguneti laululava
juures
ning
läbida
tuli
6
kontrollpunkti, lahendades igas
neist
erinevaid
ülesandeid.
Erinevalt eelmistest jooksudest
võeti
tänavu
aega
ainult
kontrollpunktides – kui palju kulus
ülesannete lahendamiseks. Ehkki
esialgu kuuldus õpilaste seast
arvamusi, et nii on see üritus
mõttetu,
oldi
lõpuks
sellise
asjakorraldusega väga rahul.
Võistkondi osales sel aastal 29 (ligi
200 õpilast). Kõige rohkem oli
osalejaid meie oma koolist, aga
kaasa tegid ka Kreutzwaldi ja
Kesklinna
gümnaasiumite
ning
Krabi, Osula, Misso ja Vastseliina

koolide Nookotkaste ja Kodutütarde
võistkonnad.
Raja
edukaks
läbimiseks
tuli
võistkonna
liikmetel
teha
meeskonnatööd. Paremaid tulemusi
saidki need, kellel see paremini
õnnestus.
4.-6.klasside arvestuses saavutas
esikoha 6.c klass, järgnesid 5.a ja
6.a klass.
7.-9. klasside arvestuses sai esikoha
8.a klass, järgnesid 7.a ja 8.c klass.
Aga tegelikult pole taoliste ürituste
puhul võit üldse kõige tähtsam.
Oluline on see, et saab koos
kaaslastega mõnusalt aega veeta ja
seda värskes õhus ning liikudes. Nii
et kes sel aastal veel ei osalenud,
tulge järgmisel aastal kindlasti
kaasa lööma!
Heli Maaslieb
Jürijooksu korraldaja

Meile jürijooksul meeldis

6.c võitjameeskond, tüdrukud
olid pidistamise ajaks koju
läinud

Olime oma võistkonnaga täiesti
kindlad, et karikat ei võida me
jürijooksul
mingil
juhul,
aga
otsustasime kaasa teha puhtast
osalemiserõõmust. Kõigepealt tuli
meil 45 minutit oodata, sest meie
järjekorranumber oli 24.
Sel aastal võeti jürijooksul aega
ainult kontrollpunktides ja meile see
sobis. Nii ei pidanud end hingetuks
jooksma, aga raja läbisime ikka
joostes, mitte kõndides.
Esimeses kontrollpunktis tuli paberil
ühendada numbrid ühest sajani, see
käis meil kiiresti. Teiseks tuli kokku
panna pusle, seal jäime pisut
toppama, aga kui ära tabasime, et
sirgeldatud poolt on lihtsam kokku
saada, saime sealtki edasi liikuma.
Kolmanda
punktiga
oli
väike
segadus, sest see oli üles pandud
pisut teise kohta, kui kaart näitas,
aga lõpuks leidsime ikka õige paiga
ja viskasime seal nooli märklaua
pihta. Neljandas punktis pidi igaüks

rõhksideme kokku rullima, see läks
meie võistkonnal ladusalt. Edasi
sai paintballi kuulidega lasta ühe
joonistatud mehe pihta, saime
sealt
33
punkti.
Viimases,
kuuendas punktis oli meie arvates
kõige lahedam: panime pähe
vanad gaasimaskid, millele olid
kleepsud silmade ette pandud. Nii
ei näinud midagi ja tuli mööda köit
edasi liikuda. Köis oli puude vahele
veetud ja meil sai ikka nalja ka,
sest mõned jooksid vastu puud.
Kui finišisse jõudsime, pakuti
meile suppi, mis peale pingutust
hästi
maitses.
Ja
kui
siis
auhindamiseks läks, selgus, et
meie klass oli saanud 4.-6. klasside
arvestuses I koha. Auhinnaks saime
rändkarika, kommi ja diplomi.
Muidugi
jäime
me
oma
osalemisega jürijooksul rahule ja
kavatseme järgmisel aastal jälle
platsis olla.
Getter Peik, Piret Suss,
Kevin Lumi 6.c
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Tore nädalavahetus Tartus
Märtsi viimasel nädalavahetusel
toimus
Tartus
Hugo
Treffneri
Gümnaasiumis Eesti Õpilasesinduste
Liidu
aastakoosolek.
Laupäeva
hommikul
kogunesime
Tartu
bussijaamas ja sammusime kampas
läbi vanalinna koolimajja, kus
panime oma asjad ära tudulatesse.
Meie toakaaslased olid samuti Võrust
ning kohe tekkis mõnus klapp.
Päeva tegusam osa oli koosolek, kus
esinesid haridusminister Tõni Lukas,
riigikogu esimees Ene Ergma ning
üks hästi laheda jutuga psühholoog,
kelle nime me ei mäleta.
Õhtul oli pidulik programm, sõime,
rokkisime bändi saatel ja osalesime
ka peotantsu kiirkursusel. Kui
pimedaks läks, algas seltskondlik
elu, uusi tutvusi tekkis küll Eesti
igast
otsast.
Öösel
pidasime

padjasõda, laulsime mitu tundi
karaoket ja käisime läbi linna
McDonaldsis. Kuna kohvik oli kinni,
mängisime autosid (kusjuures osad
meist tegid auto häält!) ning saime
nii oma toidud McDrive`st kätte. Ka
filme vaatasime öösel.
Järgmisel hommikul toimus Sadama
teatris koosolek, kus valiti EÕELi uus
juhatus ning hääletati põhikirja
muudatuste osas. Pärast ametlikku
osa
tehti
jälle
igasuguseid
seltskondlikke mänge, näiteks tooli
peal tantsimist. Kõik kahe päeva
tegevused võeti ka lindile ning õhtul
vaatasime toimunut kõik koos. See
oligi
punktiks
sisutihedale,
asjalikule,
kuid
samas
väga
lustlikule nädalavahetusele.
Mariliis Mets, Kristine Laurits 9.b
Esineda tuli
kirjanike valvsa
pilgu all

Osalesin etluskonkursil
10.aprillil toimus Võru lasteraamatukogus
kirjanikele Juhan ja Jakob Liivile pühendatud
etluskonkurss. Rõõmsat ja lahedat meeleolu
aitasid tekitada Võru I Põhikooli 5.b klassi
õpilased, kes esitasid Betti Alveri luuletuse,
laulsid ning mängisid pilli. Konkursist osavõtjaid
oli tänavu seitse. Iga võistleja pidi pähe õppima
ühe Juhan või Jakob Liivi proosateksti ning ühe
Juhan Liivi luuleauhinna laureaadi luuletuse.
Proosatekstiks valisime õpetaja Mirli Isakuga
Juhan Liivi pala „Nõunik“. Veel esitasin Betti
Alveri luuletuse „Tähetund“.
Etlemisel oli nii õnnestumisi kui altminekuid.
Mõni esineja läks närvi, teine luges liiga
kiiresti. Žürii otsustas, et seekord sõidab
Alatskivile vabariiklikule etluskonkursile Võru
Kreutzwaldi Gümnaasiumi õpilane Kati Ott.
Tema siiras esitus oli tõesti nauditav.
Lõpuks anti igale osavõtjale aukiri ning
parimatele
kingiti
raamat.
Esinejate
juhendajaid tänati kommikarbiga.
Triinu Jõesaar 7.a

Tooliteater
Kolmandat
aastat
toimus
Võru
lasteraamatukogus
ettelugemisvõistlus
maakonna 6.-9.ndate klasside õpilastele. Kodus
tuli ette valmistada pala mõnelt kirjanikult,
kellel on tänavu juubel. Teise ülesandena tuli
esitada luuletus, mis loositi välja kohapeal.
Mina valisin esitamiseks loo „Kuidas ma leidsin
oma inimese” kirjanik Heino Väli raamatust
„Õis koos okkaga”.
Kui kõik olid esinenud, rääkis žürii esinaine,
kultuurimaja Kannel turundusjuht Mari Vals
lugejate headest külgedest ning sellest, millele
edaspidi võiks rohkem tähelepanu pöörata. Ta
toonitas, et lugedes tuleb oma tundeid näidata.
Parimateks ettelugejateks osutusidki need,
kelle lugemine tuli „otse südamest”.
Meie koolist osalesid Tooliteatris Candy Kikkas,
Liis
Kivimägi,
Ainar
Sadonski,
Mariliis
Hödemann, Kristin Jõgi ja Getter Peik. Saime
juurde esinemisjulgust ning loomulikult ka
lugemisvihjeid, sest palad olid kõigil esinejatel
tõesti põnevad valitud.
Getter Peik 6.c
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Osale heategevuses – tule kevadlilli müüma!
Eesti Tervishoiu Muuseum kutsub
õpilasi
osalema
heategevas
kevadlilleliikumises
haigete
ja
puudega laste toetuseks. See on
rinnaskantavate
lillekeste
ja
kleebiste müük õpilaste poolt,
millest laekuv tulu läheb nende
haigete ja puudega eakaaslaste elu
kergendamiseks. See on võimalus
näidata oma abivalmidust ning
ühtlasi saada tegutsemiskogemus
õilsa eesmärgi nimel.
2008.aastal toimub kevadlillemüük
põhiliselt aprillis ja mais. Müüakse

väikesi lilli, lillepärgi ning kleebiseid.
Lilli müüvad õpilased, kellel on rinnas
suur papist õis oma nimega. Nad
käituvad viisakalt, teavad ja oskavad
selgitada,
mis
eesmärgil
nad
tegutsevad.
Kui Sa tunned, et sooviksid midagi
omalt poolt ära teha, nende laste
poolt, kelle lapsepõlv haiguse tõttu
pole päris pilvitu, võta kiiresti
ühendust huvijuhiga, ning anna oma
panus nende laste aitamiseks. Aus ja
omakasupüüdmatu tegu muudab ka Su
enda paremaks ja toob Sulle elus õnne!

Koristasime kodulinna
Aktsiooni „Eestimaa puhtaks“ raames käisid meie
kooli 6.ndad klassid kodulinna koristamas. 24.
aprillil puhastas 6.c Kubjal metsaalust ja karjääri
ning 25.aprillil pidasid Seminari maja 6.-dad
võitlust prügiga Antsla maantee garaažide
ümbruses. Koristamise käigus leiti päris huvitavaid
asju: vanu vihikuid ja õpikuid, kineskoope, telekakaste, autoistmeid jms. Meil tekkis ainult küsimus,
kas need on ikka õiges kohas – mälestusesemed nagu vanad päevikud näiteks, peaksid olema ikka
sahtlipõhjas ja vanade autorehvide ladustamise
koht ei ole kohe kindlasti mitte metsaalune.
Põhiosa prahist moodustasid muidugi igasugused
paberid ja kiled, mis olid maha visatud täpselt seal
kohas, kus nad üleliigseks osutusid.
Tegelikult oli päris lahe koos klassikaaslastega
väljas ühiselt tööd teha, kuid kartus puukide vastu
oli nii mõnelgi. Lõpuks, kui keegi enam eriti

koristada ei jõudnud ja ei viitsinud, puhati
veidi, ja oodati linnavalitsuse töötajat, kes
pidi meile tooma saiakesi ning juua. Kõhud
täis, hakkasime liikuma kooli poole, et võtta
oma koolikotid.Need, kellel olid asjad kaasas,
said kohe ära koju minna. Värskes õhus
veedetud kaks tundi olid toredad ja toimekad.
Meist jäi maha kottide viisi kokkukorjatud sodi
ning kõrged hunnikud kokkukantud suuremat
prahti. Oluline on aga see, et pärast sellist
koristamist mõtleb vähemalt enamik meist
enne pisut järele, kui jäätisepaberi üle õla
lendu laseb. Ja mõtlemise tulemusena
otsustab seda mitte teha… Nii võime järgmisel
kevadel ehk koristamise asemel hoopis
matkama minna.
Karoline Liiv 6.a

Tublid ärategijad
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Laager koolimajas
28. ja 29. märtsil toimus Võrusoo
koolimajas Võru ja Vastseliina
piirkonna 2008. aasta laager.
Postikaru palus laagrilistel jagada
oma muljeid toimunust.
Kui olime laagrisse jõudnud, jagati
meid kolmeks rühmaks: esimene
rühm läks õppima hädaabi, teine
matkamist ning kolmas õppis
käepaelu
punuma.
Tegevused
vaheldusid, iga rühm sai osaleda
kõigis huviringides. Matkamise
kohta saime teada, et soovitatav
on kanda heledat riietust, et
rännumees oleks kaugele näha.
Kindlasti peab kaasas olema 1,5- 2
liitrit
vett,
et
ei
tekiks
vedelikupuudust.
Hädaabiloengus selgus, et numbril
112 saab ka ilma kaardita
helistada. Abi kutsudes on hästi
oluline, et räägitaks võimalikult
rahulikult
ja
hästi
selgelt.
Tähelepanelikult tuleb kuulata
küsimusi, mis sulle esitatakse ja
püüda neile asjalikult vastata.
Tühja jutu peale aega raisata ei
tohi.
Käepaelu punusime erinevat värvi
lõngadest ja see tegevus mõnedele

väga ei meeldinud. Pusimist oli
üksjagu.
Vahepeal oli natuke vaba aega, selle
sisustasime
pallimängudega.
Siis
jagati meid jälle rühmadeks ning
sportimine
vaheldus
mälutreeningutega. Õhtul mängisime
veel saalihokit ning orienteerusime
koolimajas. Kontrollpunkte oli 6 ning
igas tuli lahendada mingi ülesanne aja
peale. Õhtuks olime päris väsinud.
Hommik algas hommikuvõimlemisega.
Kui toimetused tehtud, hakkas üks
rühm seljakoti pakkimist õppima,
teised tegid fotojahti. Fotojahi puhul
anti rühmale fotoaparaat ja pildid,
mille järgi peab leidma koha, kus pilt
on tehtud ja tegema seal oma grupiga
pildi. Pärast valib grupp põnevamad
pildid välja ja need pannakse koolis
stendile üles.
Veel lõpetasime eelmisel päeval
pooleli jäänud maahoki võistluse ja
tegime õues lumeskulptuure. Laagri
lõppedes jagati osalejatele kiituskirju
ja maiustusi.
Meile laager meeldis – saime uusi
teadmisi, tegevused olid põnevad ning
meil oli üheskoos väga mõnus olla!
Ott Truup, Ülari Vois,
Kevin Lumi 6.c

Kooli teistmoodi soengutega
16. aprillil toimus koolis soenguja
peakatete
päev.
Klassidevahelises võistluses sai
iga klass punkte niipalju, kuimitu
õpilast oli hommikul teinud
tavapärasest erineva soengu või
leidnud endale põneva peakatte.
Vahva oli selle ürituse puhul see,
et osalesid ka poisid, kes
tavaliselt ei ole kuigi aktiivsed
kaasalööjad. Päris paljudel olid
juuksed
üsnagi
keeruliselt
sätitud. Klassidest olid aga enim
vaeva näinud väiksemad: esimene
ja kolmas klass. Neil olid nii
uhked soengud, et žürii oli otsuse

tegemisel päris hädas. Aga suure
tunnustusaplausi teenisid ära kõik
osalejad.
Päeva teisel poolel toimus vanemate
klasside tüdrukutele loeng, kus
juuksur Kaili Viitkin ning kosmeetik
Kadri Pille rääkisid juuste ja näonaha
hooldusest
ning
tutvustasid
ka
vastavaid tooteid. Usume, et iga
kuulaja leidis kasulikke näpunäiteid,
millega arvestada, et kevadele veelgi
säravamate juuste ja tervema jumega
vastu minna.
Maarja- Liis Jänes, Stiina Harak 6.b

Hommikul läks aega küll
pisut kauem kui tavaliselt,
aga tulemus oli seda väärt

Ema on inimene, keda sa vajad siis, kui kellestki teisest
ei piisa. (Pam Brown)
Kõik emad on alati rikkad, kui nad armastavad oma
lapsi. Pole olemas vaeseid emasid, vanu emasid.
Nende armastus on alati kauneim kõigist rõõmudest.
(Maurice Maeterlinck)
Postikaru
Võru I Põhikool
Seminari 1
65608 Võru
Telefon:
78 21234
E-Mail:
kool@vip.edu.ee

Võru I Põhikool
internetis
www.vip.edu.ee

Ema armastus kestab üle kõige, heas kuulsuses ja halvas
kuulsuses;
Seistes vastu kogu maailma hukkamõistule, armastab
ema ikka veel. (Washington Irving)
Emad on inimesed, kes võivad terve päeva kõvasti tööd
teha – ja jõuda samasse seisu, kus nad olid eelmisel
õhtul. (Marion C. Garreti)
Ema saab aru sellest, mida laps ei ütle. (Juudi vanasõna)
Õnnelik lapsepõlv on üks paremaid kingitusi, mida
vanemate võimuses on anda. (R. Cholmondeley)

Minu ema
Emad on need, kes valvavad lapsi päeval ja ööl. Nad hoolitsevad laste eest,
kui lapsed on haiged või tunnevad end muidu halvasti. Emade jaoks jäävad
lapsed ikka lasteks, isegi, kui nad on juba suured. Aastas on üks eriline
päev, kus kõik lapsed püüavad oma kalleid emasid meeles pidada. Lapsed
tulevad koju oma ema juurde ja toovad lilli ja kingitusi. Ka emadel on
emad. Nendel käivad nad külas või viivad nende hauale lilli.
Ahjus valmivad maitsvad söögid, Emad õpetavad oma lapsed kõndima ja rääkima ja paljusid muid asju
tegema. Nad õpetavad oma lastele hoolimist ja märkamist ja armastust
maitsvad söögid ja ka koogid.
kõige elava vastu. Aga kui lapsed on pahad, saavad emad kurjaks. Sellised
Õhtul, kui ma voodisse poen,
ongi emad – armastavad ja hellad, aga teinekord ka pisut karmid. Kuid nad
siis ema mulle juttu loeb.
on alati õiglased ja armastavad oma last väga.
Jane Venkov 6.a
Getter Peik 6.c
Minu ema kõige parem,
kella kuuest koju ei jõua varem.
Kui koju jõuab, siis seepe vahib,
Samal ajal aga juba kuum tal
ahi.

Emad on väga hoolitsevad ja armastavad. Nad valmistavad söögi, ajavad
lapse kooliasju ja teevad üldse kõik lapse heaks. Mõned emad äratavad
hommikul oma lapse üles, sest muidu too ei jõuakski kooli! Mõned emad
aitavad lapsel koguni koolitööd teha!
Emasid saab usaldada. Nad kuulavad alati, kui lapsel on mure ning püüavad
aru saada. Nad mõistavad ja aitavad probleemile lahendust leida. Paljud
tüdrukud ja poisid käivad endale koos emaga asju ostmas, sest emal on hea
maitse. Mõnedel inimeste, keda mina tean, ongi ema parim sõbranna. See
on tegelikult väga lahe!
Minu ema on väga tore, lahke, kena, sõbralik ja hea. Ma saan temaga
kõigest rääkida. Ta hoolib väga ka minu sõpradest. Mul on parim ema!
Henrika Hain 6.a

Minu tubli ema
Mu ema on nii tubli,
tal aias palju tööd.
Ta teeb tööd kuni,
kätte saabub öö.
Tal on väga pehmed käed
nagu roosi õied.
Ta hädas lindu tee peal näeb
ning appi tõttab talle.
Stiina Harak 6.b

