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ANTSLA G
Elis Kannimäe- sportlik ja aktiivne neiu. Esindab parima meelega meie kooli kergejõustikus.
Kui aga kevad saabub , siis leiab Elise tihti jalgrattasporti tegemas. Ta naudib seda kui tuul
vihiseb kõrvus. Ta osaleb Antsla valla rattatuuril ja talviti suusatab meeleldi.
Herki Hellamaa – spordi poolelt on Herki mitmekülgne noormees. Talle meeldivad kõige
rohkem meeskondlikud spordialad nagu korvpall, jalgpall. Nendes alades kuulub ta kooli
võistkonda. Samuti osaleb ta meeleldi kergejõustikuvõistlustel.
Annika Pant- meie koolis annab otsida nii aktiivset, sõbralikku ja andekat neiut. Tema puhul
peab paika vanasõna“ Kes teeb , see jõuab“. Kooli esindab Annika meeleldi kergejõustikus.
Eriti meeldivad odavise ja kettaheide. Sportmängudest mängib võrkpalli . Lisaks Annika
laulab solistina, on ansamblis tegev, mängib trumme, tantsib rahvatantsurühmas.
HAANJA KOOL
Kevin Limbo on rõõmsameelne poiss. Ta on väga kohusetundlik õppija ja spordipoiss. Vahel
on ta väga krutskeid täis, kuid see on ka poistele kohane. Kõige rohkem meeldib Kevinile
suusatada ja sellel aastal on ta olnud väga tubli. Kevin laulab ka poistekooris ja on tubli
noorkotkas. Ühesõnaga abivalmis, tore, hea südamega ja vallatu poiss.;)
Taavi Sügis on väga abivalmis, tubli õppimisega ja kiire poiss. Kui on vaja kuskile
jooksuvõistlustele minna on Taavi alati valmis. Oma tagasihoidlikusega on vahel raske
märgata teda. Ja kui Taavi abi vaja, siis on ta alati olemas. Ühesõnaga kiire, abivalmis, tore,
hea südamega ja veelkord, kiire poiss.;)
KRABI PK
Eneken Johanson on vaikne, tagasihoidlik, kuid asjalik tüdruk. On läbi aastate esindanud
oma kooli kõikvõimalikel koolispordi võistlustel. Mis sellest, et alati just kõige paremini pole
läinud – tähtis on olnud osavõtt.
Talis Boldõrev on väga energiline ja paigalpüsimatu „paha poisi“ mainega Tartu poiss. Kui
aga sporti teeb, siis täiega – kui ulakust, siis ikka täiega. Tegelikult on kooli lõpetav Talis juba
7 aastat Krabi kooli eest igal võistlusel väljas olnud, kus kool osalenud on ning kuhu ta oma
vanuse poolest sobinud on. Kõige rohkem aga fännab saalihokit. Meisterdas isegi tööõpetuse
tunnis koolile õigete mõõtmetega puidust minisaalihoki väravad.
Edu homme algavateks lõpueksamiteks!
KULDRE KOOL
Liina-Grete Uibopuu Rõõmsameelne ja jutukas neiu. Kes julgeb avaldada oma arvamust ja
ei jäta poistele ka välja ütlemast, mis ta neist arvab. Andekas ja hea käega sporditüdruk, kes
suudab olla parim nii individuaal- kui ka võistkondlikel aladel.
Hannes Varik Lahtise peaga noormees, kes on läbi ja lõhki spordimees. Tema juba niisama
ilma põhjuseta trennist ei puudu. Hea huumorimeelega ja oskab ka enda üle nalja visata.
Tema kuldlause on see, et kui õppimine hakkab treeninguid segama, tuleb õppimine maha
jätta. Samuti oskab olla džentelmen, seda nii koolis kui võistlustel.

KÄÄPA PK
Kriss Oha on tüdruk, kes julgeb endaks jääda sest tal on alati kõikide asjade kohta oma
arvamus. Võistkonna mängudes püüab alati kaasalastele anda head nõu,
kuid kui on vajadus mängus kaasa lüüa.siis seda Kriss ka teeb. Temaga käivad kaasa kaks
isikuomadust - sõbralikus ja intelligentsus.
Kristjan Krillo on poiss, kes hindab väga sõprust.Valelikest inimestest lugu ei pea.
Kui küsida klassikaaslastelt, milline Kristjan on, siis saavad enne head sõnad otsa, kui lõpeks
Kristjani iseloomustamine. Tema selle aasta tegemistest võib eeskujuks tuua
jalgpallimeeskonna loomise, kes on Eesti rahvaliiga turniilil väga edukalt esinenud.
Üheks edu võtmeks võib kindlasti pidada Kristjani löödud väravaid, mis on sooritatud peaga
ning väga meisterlikult. Kristjani peale saab kindel olla.
MÕNISTE KOOL
Sten Peterson on heasüdamlik ja sõbralik noormees. Sport on tema jaoks tegevus nr.1.
Jalgpall, kergejõustik, suusatamine või mälumäng-Sten lööb igal pool kaasa. Saalihoki suur
sõber, on mänginud seda alates 6.klassist.
Tarmo Torn on hea organisaator. Armastab pallimänge- kõige rohkem jalgpalli ja saalihokit.
Vabariiklikel võistlustel sai ta võistkonna parima mängija nimetuse. Tarmole meeldib
juhendada ka endast nooremaid.
OSULA PK
Kristel-Liis Jõendi on aru saanud sellest, et õppimine ja sport ei sega üksteist. Ta elab
arusaama järgi - kes palju teeb, see palju ka jõuab. Kõige enim kergejõustikualadest meeldib
60m ja kaugushüpe.
Henri Variko mitmekülgne spordimees. Ei ole pallimänguala, mida ta ei oska. Korvpall on
see, mida mängiks Henri võimaluse korral kasvõi öösel. Ta on Osula kooli ausa spordi
sõnumikandja.
PARKSEPA KK
Kerin Urbanik Töökas ja sihikindel, teeb selle nimel tööd, et kõik õnnestuks.Tema peale
võib loota!
Oliver Raudsepp on osav pallimängija. Võib mängida sama hästi korvpalli kui ka jalgpalli,
võrkpalli ja ka kõiki teisi pallimänge. Samuti on ta saavutanud häid tulemusi erinevatel
kergejõustiku aladel. Ta on alati rõõmsameelne ja positiivse ellusuhtumisega.
Kati Kesselmann on esmapilgul tasase iseloomuga. Aga tegelikult on temas peidus meeletu
energia. Väljapääsmatuid olukordi tema jaoks pole, alati leiab võimalusi esilekerkinud
probleeme positiivselt lahendada. Ta on alati abivalmis ja rõõmsameelne.
Taavi Hainas Õpetaja Valeri kirjutab: „Ma olen õnnelik, et elu viis mind kokku sellise
inimesega, nagu Taavi Hainas. Mul on heameel, et me teeme temaga koostööd
kergejõustikutrennis ja kehalise kasvatuse tundides. Taavi on fantastiline õpilane. Ta on
töökas, viisakas, positiivne, rõõmsameelne. Heameelega lööb kaasa kõikidel võimalikel
üritustel koolis ja väljaspool kooli. Talle väga meeldib sporditegevus. Taavi heameelega
treenib kergejõustikutrennis, aitab kohtunikuna võistlustel, hüppab, jookseb, tõukab, viskab,
mängib jalkat ja võrku. Ja kui oli vaja valida Parksepa KK-li aktiivsem õpilane, siis mul ei
tekkinud isegi vähimatki kahtlust - Taavi Hainas ongi aktiivseim spordipoiss Parksepa
Keskkoolis.

VASTSELIINA G
Johanna Olesk
Sõbralik, abivalmis ja mitmekülgne sportlane. Tema lemmikspordiala on suusatamine, samas
esindab kooli erinevatel võistlustel.
Hannes Moor – sõbralik ja tõsine spordipoiss.Visa treenijana on ta suutnud saavutada häid
tulemusi nii murdmaa- kui ka laskesuusatamises.Kergejõustikus on tema lemmikaladeks
pikamaajooksud.Pärast suusa- või jooksutreeninguid võib Hannest kohata võimlas võrkpalli
mängimas.Väga hea õppursportlasena võib tema kohta ütelda,et terves kehas terve vaim.
Kristel-Kai Kons
Töökas, püüdlik, sõbralik. Meelsasti esindab kooli võistlustel. Tema lemmikspordiala on aga
laskesuusatamine.
VÕRU I PK
Võru I Põhikooli kõige tublim sportlane neidudest 2012-13 õppeaastal on Heleene Hollas.
Me võime rääkida juba Hollaste dünastiast.
Kui saaks kloonida, siis teeksin seda. On äärmiselt heade kommetega noor neiu, viisaks ja
viks. Õppimises igas aines ainult viieline. On iga õpetaja unistus anda sellisele tublile lapsele
tundi. Tegeleb kõikide spordialadega, aga loomulikult on kõige südamelähedasem võrkpall.
Madis Ivanov on tubli sportlane igal alal. Sorditegemine on tema elu ja armastus.
Kooli eest on ta osalenud kõikidel võistlustel ja saavutanud häid tulemusi. Meeskonnas on
juht ja innustaja. Ka tunnis on ta teistele poistele heaks eeskujuks
VÕRU KESKLINNA G
Allan Katšmazov
....kas oli mõni Võru maakonna koolispordi võistlus, kus Allan ei osalenud??? Kas ta ise
teab? Kaks oli - murdmaasuusatamine ja orienteerumine.
Allanil oli tavaliselt kaks küsimust: Kuna järgmine võistlus on? Ja peale võistlusi kerge
huumoriga: Kas homme peab kooli ka minema?
Allan on hämmastavalt osav, mitmekülgne, vastupidav meeskonna hing, seda rida võib
lõputult jätkata. Allan õpib neljadele-viitele. Olid tubli!
Kerttu Mölder
Kerttul on spordist väga õige arusaam. Tähtis pole võit, vaid osavõtt. Ta oskab suurepäraselt
innustada võistkonnakaaslasi ja on tulihingeline, rõõmsameelne ja valjuhäälne kaasaelaja
spordiplatsi kõrval olla, aidates võistkonda võiduka lõpuni.
VÕRU KREUTZWALDI G
Mariann Toots - tore ja sõbralik, julge suhtleja, alati valmis kaasa lööma, olgu siis
kergejõustik või saalihoki, võimlemisfestival või playback... Marianni lemmikalaks on
võrkpall, ta on ta edukas mängija - võistkonna hing. Mariann on aidanud ka võistluste
korraldamisel kohtunikuna tegutsedes.
Roland Trumm on lahe mees, tal on suusapisik sees. Füüsiline vorm on hea ning ka
matas lõikab pea. Võistlustel ei jää ta hätta, iialgi ei mängi mäkra. Palli viskab otse korvi,
tüdrukud nüüd jookske tormi!
Eliise Hollas - tagasihoidlik, rõõmsameelne neiu, kuid silmapaistev spordiväljakutel. Alati
valmis kaasa lööma kergejõustikus ja murdmaajooksus, põhialaks võrkpall, milles ta kuulub
Eesti parimate hulka. Eliiset jälgides võib öelda, et sport on tema jaoks mõtestatud tegevus.
Raul Rebane on mees nagu spordiorkester, kui on vaid õige dirigent, on sulandub kohe.

