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ANTSLA G
Karmen Dräbtšinski on vaikne, välejalgne tütarlaps. Kuna elab metsade keskel, siis oma
kiiruse ja vastupidavuse on ta saanud just metsas joostes või ringi uidates.
Herki Hellamaa on meeldiv ja viisakas poiss, kellele eriti meeldib jalgpall. Ära ei ütle kooli
esindamisest ka kergejõustikus, murdmaajooksus.
Kadri Tamm on välejalgne neiu, kellele meeldib nii sprint kui ka pikem distants. Enda
huvides käib Kadri aeroobikas ja teda võib leida ka hobuste seltsis kasulikult aega veetmas.
Mihkel Kannimäe on väga mitmekülgne noormees. Mihklit näeb nii staadionil, maanteel
rattaga sõitmas, suusatamas. Kõike teeb ühtviisi hästi.

HAANJA-RUUSMÄE PK
Kairi Hein on üks ülimalt armas tüdruk, kes oma naeratusega ajab ka teised naerma. Kairi on
küll pisike, kuid jõuab palju. Kairi teeb sporti kõvasti, eriti meeldib suusatada ja ka suuski
hooldada, ta käib laulmas ja veel on Kairi noor Kodutütar. Ja kui alati on abi vaja on Kairi
alati olemas. Kairi on nagu väike -päike.
Hentrik Hein - Nagu õde Kairi, kes naerab koguaeg, on ka Hentrik alati rõõmsameelne.
Hentrikule meeldib väga suusatada, kuid veel rohkem jalgpalli mängida. Hentrik käib ka
laulmas ja on aktiivne noor Noorkotkas. Hentrik on hästi abivalmis poiss ja kelle põhilause on
alati:“MA TEAN JAH!!!“:)

KRABI PK
Raul Laidvee ja Jürgen Vebel – Tallinnast küll, kuid mitte üldsegi trikimees.
Raul ja Jürgen on suured sõbrad ning oma koolis jalgpalli ja saalihoki eestvedajad. Tänu neile
on koolis saalihoki tõusnud spordialaks nr. 1. Nad on need, kelle poole väikesemad poisid alt
üles vaatavad ja mänguplatsil kõik õpetussõnad kõrvataha panevad.
Nad on noorematele eeskujuks ka teistes õppeainetes, sest enne lõpueksameid on neil
tunnistustel ainult neljad-viied. Jõudu ja edu eksamiteks!
KULDRE KOOL
Mari-Ann Klaar - Tubli, aktiivne, alati olemas, kui kuskile tarvis minna või korvpalis
kohtunik olla, samas jagub tema energiat ka muusikakoolile
Agris Škuditis – õpetaja võib kõikidel spordialadel tema peale loota ja enamusel spordialadel
on ta ka kohtunikuna täpne.
KÄÄPA PK
Aveli Ladva - Sa oled kui päike,kes jagab oma soojust ja energijat.Oled heatahtlik ja
abivalmis.Jõuad osa võtta mitmetest treeningutest,olla koolivõistkondades,esineda
aineolümpiaadidel,laulda ja tantsida maakonna- ja kooli laval.Jõudu jätkub ka noorteklubi
tegemistes ning oled tubli kooli õpilasesinduse presit.

Allar Täht -Allari torisevas iseloomus on peidus nupp, mida vajutades avaneb mõistmine ja
heatahtlikus. Ta hoolib ja märkab teist inimest kui vaja ulatab abistava käe.Suurema osa päevast veedab ta spordisaalis, mille tulemusena
mängib ta väga hästi võrkpalli.
MISSO KK
Helina Janus
Helina on tüdruk, kes ei löö kartma ühegi väljakutse ees. Väikse maatüdrukuna jooksis ta
väsimatult Misso majade vahel ringi ja osales kõigis mängudes, mis ette võeti. Helinast on
sirgunud ilus, sportlik ja sõbralik neiu. Ta lööb kaasa noorkotkaste ja kodutütarde koormus- ja
suusamatkadel, osaleb võrkpalliringis, käib õhtuti iseseisvalt jooksmas ja esindab Misso KK
maakondlikel koolinoorte võistlustel. Helina on eeskujuks paljudele noortele tüdrukutele oma
sportliku eluviisiga.
Mirko Janus
Mirko on heasüdalik, abivalmis ja mitmekülgsete huvidega muidu tagasihoidlik poiss.
Eelkõige lööb Mirko särama laval näitlejana, lauljana või andekalt sõnastatud kirjatükkides.
Viimasel ajal on Mirko avastanud enda jaoks spordi. Ta on esindanud Misso KK
maakondlikel võistlustel, osaleb võrkpalli- ja spordiringis ning võtab aktiivselt osa Misso
alevi hoovispordist. Mirkot hinnatakse, kui ausat - siirast -abivalmist kaaslast.
Kuuno Kahar
Kuuno on elava loomuga rõõmsameelne noormees. Ta jääb silma oma julguse, peale
hakkamise, ilusate lokis juuste ja laia kauni naeratusega. Teda jätkub Missos igale poole, kus
sporti tehakse: õhtuti staadionile, jõusaali, võrkpalli ja korvpalli treeningutele, jalgrattaga
sõitma või hoopis motosporti tegema. Kuuno süda kuulub jalgpallile, ta mängib jalgpalliklubi
FC Aspen ridades ja osaleb Eesti IV liiga mängudes. Koolispordis tuntakse Kuunot kiire
sprinterina. Maakonnas on ta korjanud mitmeid kiirjooksu ja murdmajooksu medaleid.
Kuunol on lai sõpruskond, ta jagab meelsasti oma teadmisi spordist noorematele ja saab hästi
läbi ka endast vanemate ja kogenumatega. Tema seltsis on meeldiv.
MÕNISTE KOOL
Merilin Parv – Suure organiseerimisvõimega sportlik tüdruk. Kuulus koolis erinevatesse
võistkondadesse ja sai suurepäraselt hakkama. Oli hea saalihokimängija.
Raul Rebane – Juba 1. klassi poisina oli ta trennides kohal ja innuga harjutamas. Raulil
jagus tahtmist ise teha ja teisi aidata. Võistlustele tahtis alati minna ja endast seal maksimum
anda.Oli parim saalihokimängija.

OSULA PK
Mirjam Jõendi on malbe naeratusega, tagasihoidlik ja edukas noor neiu, kes huvitub kõigest.
Spordis on edukas kergejõustikus ja võrkpallis, meeldib ka suusatada ja on üks tubli
õppursportlane. Hea meelega on nõus kooli eest võistlema, aitäh!
Lauri Sisask – on noormees, kes ei lähe magama ka ilma korvpallita.Tubli ka kergejõustikus
ja jalgpalliski aktiivselt kooli spordiau kaitsnud.

PARKSEPA KK
Õilme Võro on eeskuju noortele sportlastele.
Karel Käos on väga tubli spordipoiss, kes saab kõikide spordialadega hakkama.
Sandra London on alati abivalmis, sõbralik ja positiivse ellusuhtumisega noor inimene. Ta on
väga mitmekülgne. Temas on palju energiat ja temas on peidus meeletu potensiaal.
Kristjan Kikkas on mitmekülgne, abivalmis, tõsine spordipoiss.

PIKAKANNU PK
ANIITA RÄSTA ja KRISTINE HAUKAMÄGI Iseloomustan seekord meie tublimaid koos, sest nad on pea-aegu nagu sukk ja saabas. Kus on
Aniita, seal on Kristine. Mida teeb Kristine, teeb ka Aniita. Üks väike erinevus on (nagu
Vestmanil ja Piibelehel)- kord on Aniita peal ja Kristine all ja järgmine kord vastupidi.
Õpivad ka ühes klassis ja elavad ühes külas. Isegi pinginaabrid on.
väga aktiivsed, mitmekülgsed ja sportlikud tüdrukud. Lõbusad ja abivalmis üheksandikud.
Kõikidel võistlustel, kus kool on väljas käinud, on võistkonda kuulunud ka Kristine ja Aniita.
Kahjuks jääb see aasta neile Pikakannul viimaseks. Ees ootavad uued välajakutsed. Nende
nimed on aga jäädvustatud kooli edetabelisse ja neid mäletatakse kindlasti kaua. Tuult
tiibadesse!

PUIGA PK
Egert Reili - Mitmekülgne ja võimekas noormees, kes läbi aastate on esindanud Puiga kooli
kõiksugu spordivõistlustel.
SÕMERPALU PK
Kristi Pärt on aktiivne, rõõmsameelne ja energiline tüdruk. Lisaks kiiretele jalgadele on tal
väga ilus lauluhääl ja kõik mis ta ette võtab, viib ta edukalt lõpuni. Kristi sära ja entusiasm
nakatab kõiki koolikaaslasi, kellega ta koos aega veedab.
VARSTU KK
KRISTI PIKKPÕLD
Hingega sporditüdruk,teeb kõike...tantsib,mängib võrkpalli,tõukab
kuuli,jookseb kasvõi kümmet kilomeetrit ja väga hästi saab hakkama
ka õpetaja abilisena tunni läbiviimisel.
JOOSEP SALUORG
Põhikooli kõige pikem poiss.Ka oskused ja tulemused on teistest
peajagu üle.Meeleldi elaks võimlas terve päeva...ja kui muud pähe
ei tule, siis võtab koera ja läheb jooksma.
JANE SALUORG
Meie kümnendik, kes õpib ainult viitele,spordis võidab medaleid,
tantsib esindusrühmas,näiteringis saab kandvaid rolle,esindab kooli
kõnevõistlusel....õpetajale maailma parim õpilane!
AIRIS TUVIKENE
Elaks samuti ööpäev võimlas!Airisel on väga hea oskus
organiseerida teisi sportima,lüüa käed külge kõikidele tegevustele

ja olla teistele eeskujuks oma tõsimeelse sporditegemisega.

VASTSELIINA G
Kädi Piholaan
Kädi on seltsiv,kaaslaste suhtes heatahtlik.Ta on mitmekülgne sportlane,tegeleb suusatamise
ja kergejõustikuga.Lisaks sellele mängib viiulit ja lõpetas edukalt muusikakooli.
Berit Olle
Berit on rõõmsameelne,viisakas,särasilmne.Tema huvialaks on aeroobika,kuid suur tahtejõud
ja pühendumus on märgatavad ka teistel spordialadel, kergejõustikus.Sel aastal esindas kooli
vabariiklikel missivõistlustel Tallinnas.
Kermo Sikk on mitmekülgne spordipoiss, kelle lemmikalad on seotud suusatamise ja
laskmisega.Kermo on võitnud medaleid ka murdmaajooksus, kuulub ka kooli jalgpalli- ja
võrkpallivõistkonda.
Henri Ojaperv on tõsine ja asjalik spordipoiss.Võitnud medaleid laskesuusatamises ja
murdmaasuusatamises, kergejõustikus. Kindlasti võib teda kohata ka võrkpalli- ja
jalgpalliväljakul.

VÕRU I PK
MERLIN HURT- Eeskujulik, abivalmis, aktiivne, mitmekülgne ja pilkupüüdev
tütarlaps(sportlane). On pühendunud võrkpallur ja intelligentne suhtleja.
Georg Kõlli lõpetab tänavu kevadel üheksanda klassi. Läbi aastate on ta olnud väga hea ja
tubli noormees. Käitub viisakalt, on abivalmis, töökas.
Kaitsnud kooli au erinevatel spordivõistlustel- orienteerumises, jalgpallis, suusatamises,
kergejõustikus, saalihokis, jooksukrossis, osalenud erinevatel pikamaa jooksudes.
Kannab õigusega tiitlit- aktiivne koolinoor 2010.
VÕRU KESKLINNA G
Mariliis Aasa - spordivõistlusteks alati valmis, rõõmsameelne ja heatujuline sporditüdruk
Laura Joonas – võitleja, kes tahab alati olla parim ja enamjaolt see ka õnnestub.
Mihkel Joonas - meeskonnamängus alati väga vajalik lüli ja individuaalselt tugev sportlane.
Karl Reismann –suur korvpalli armastaja, kes ei ütle ühelegi spordivõistlusele ei, olgu see
kasvõi või male. Ta saab kõigega hakkama.
VÕRU KREUTZWALDI G
Anne Välimets – Anne on tore, alati naeratav, rahulik ja sõbralik tüdruk, kes alati valmis
kooli võistkonnas kaasa lööma, olgu tegemist suusavõistluste,kergejõustiku või
krossijooksuga.
Eveli Aasa - on elurõõmus ja lahe sporditüdruk.
Võtab meelsasti osa kõikidest spordiüritustest, paneb ennast proovile
kergejõustikuvõistlustel, krossijooksus, pallimängudes, suusatamises.
Tegutseb meelsasti õpetaja abilisena tunnis ja spordivõistlustel.

Thomas Kuus – hästi mitmekülgne, väga energiline ja sõbralik ning kindel valik, kui lubab
kaasa lüüa, siis alt ei vea!
Sten Maask on samarahulik nagu õpetaja, sportlik, abivalmis ja hea kohtunik nii mitlegi
spordialal

