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Septembris algas jälle kool ... 

Jällegi sai järjekordne kooliaasta käima lükatud. Nagu öeldakse: „Uuel aastal uue hooga!”  

Varbla Põhikoolis alustas oma kooliteed sel aastal 7 õpilast: Karsten Holter, Liisa Raavel, Kristyn Pihelgas, Karl-Erik Kald, 
Mardo Laasma, Timo Tambre ja Kadri Männilaan. Oma esimeseks õpetajaks said nad Marge Eensalu. 

Kui meie väikesed  koolikaaslased  olid tarkust taga nõudnud umbes kuu, palusin neil nimetada vähemalt kolm asja, mis 
meenub esimesest koolipäevast.  Mõnel tuli vastus kohe, teised vajasid pisut rohkem aega ning minu abi.  

Karl-Erik oli kõige jutukam: „Mina mäletan seda, et ma aevastasin!” Mõeldes veel natuke, lisas ta: “Ja tunnis tegin nägusid!” 
Ka Liisa oli agar vastaja: „Mina mäletan, et õpetaja käskis korralikult käituda ja ka palju lugeda. Õppisime ka tähestikku.” 

Karstenil vastused nii väga ei voolanud ning ma pidin teda veidi aitama. Lõpuks ütles ta: „Mina mäletan, et me värvisime ja 
tegime A-tähte ja seda, et Mardo pugis söögilaua ääres!” Timole jäi esimesest koolipäevast meelde number 2 ning see, et 
tuleb tubli olla. Sama kidakeelseks jäi ka Mardo. Tema suutis vaid meenutada, et tuleb viisakas olla ja et õpiti R-tähte. 

„Meile öeldi, et süüa tuleb korralikult ning ilusasti peab käituma,” lausus Kristyn.  Kadrile ei jäänud esimesest koolipäevast 

mitte midagi meelde. Ainus, mida ta suutis lõpuks meenutada, oli kooli aktus, mis toimus mõni päev varem. 

Nagu võib mõista, on nii mõnigi õpilane oma kooliteed väga innukalt alustanud, kuid pole veel õiget rütmi sisse saanud.  
Meie kooli 1.klassis on lapsi küll veidi vähe, aga nad kõik on väga energilised ning täis entusiasmi.   

Merilyn Brandman 
 

Septembris algas jälle kool. 

Lapsed kõik on täies hoos. 

Kõik kooli poole ruttavad, 

et näha oma tuttavat. 

 

  Koolis kõik on vanamoodi, 

ainult uued lauad toodi. 

Lastel kõigil rõõmus meel, 

et käia saab nüüd kooliteel. 

 

Karol Laasma  
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Ei saa me läbi laagrita!  

Kooliaasta algas jälle toreda laagriga. 
See toimus 6.-7. septembril Pärlselja 
laagris. Bussiga kohale jõudes jaotati 

meid tubadesse, 1.-5. klassi õpilased 
pandi ühte  ja 6.-9. klassini teise majja.  

Edasi toimus kogunemine ja õpetaja 
Lea Sabiin ning direktor Urmas 

Reinfeldt rääkisid huvitavast 
päevakavast. Esimesena ootasid meid 
ees kehalised katsed. Politseinikud Ago, 
Triinu ja Ingrid selgitasid välja parimad 

kätekõverdustes, kükkide tegemisel, 
kõhulihaste  harjutustes ja jooksus.  

Pärast väsitavaid katseid tulid 
tuleohutusest rääkima ning oma 

töövahendeid tutvustama Tõstamaa 
tuletõrjujad. Kõige põnevam oli, kui 
nad lubasid ka meil voolikust vett lasta. 
Paljud laagrilised said läbimärjaks, aga 

lõbu oli see-eest laialt! Õhtupoole 
õpetas Margit Merila meile kaunite 

lilleseadete valmistamist. Õhtu lõppes 
diskoga. Kuigi lihased olid kõigil 
valusad, jõuti tantsu lüüa hiliste 

õhtutundideni.  

Hommikul tuli meile külla Tiiu Varbla 
metskonnast. Tema tutvustas 
noorematele lastele  loodust ning tegi 

suurematele põneva 
orienteerumisvõistluse. Enne 
kojuminekut saime veel õhupüssist lasta 
ning  mere ääres liivakujusid 

meisterdada. 

Õpilaste arvates oli laager tore ning 
huvitav. 

Triinu Arusalu , Marleen Metsmaa 

Meie kooli parimad 
“politseikandidaadid”: 

Kõhulihaste harjutustes I koht  

Sander Arusalu 

Kati Põldaru  

Markus Sabiin  

Kaidy Õismets 

Mati Maidla  

Jaana Baarth 

Kätekõverdustes I koht 

Sander Arusalu 

Kati Põldaru 

Reimo Lopsik 

Kaidy Õismets 

Rain Vallimäe 

Triinu Arusalu 

Kõige rohkem kükke 

Janno Põldaru 

Eliisa Sutt 

Tauno-Priidik Tambre  

Kaidy Õismets 

Mait Maidla 

Lily Sutt 

400 m jooksus I koht 

Sander Arusalu 

Kati Põldaru 

Roman Kaasikoja  

Kati Müüripeal 

Arli Koljal 

Triinu Arusalu 
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Minu õpetaja koolis kõige 
parem ta ... 
5. oktoobril tähistatati meie koolis 
õpetajatepäeva.  

Sel hommikul algas kõik nii, nagu igal 

tavalisel koolipäeval. Kell helises tundi ja 
kõik lapsed läksid klassidesse. Ainult et 
tavaliste õpetajate asemel läksid tundi 
andma 9.klassi õpilased. 1. vahetunni ajal 

toimus vanemate laste poolt korraldatud 
aktus. See oli hästi organiseeritud  ja 
kõigile meeldis, kuidas Karl-Erik 
luuletust luges. Direktori kõnet pidas 

seekord Mihkel- Jüri Feld. 

Ülejäänud tunnid läksid päris hästi, oli ka 
mõningaid  raskusi, sest 9. klass polnud ju 

varem midagi sellist teinud. Aga 
vaatamata sellele, saime me kõik oma 
ülesannetega hästi hakkama. Pärast 

tunde toimus tulevastel lõpetajatel ja 
õpetajatel kooli sööklas ühine pidulik 
tordisöömine. Kõik rääkisid oma 
läbielamistest ja arvasid, et ega see 

õpetaja töö väga kerge ei ole. 

Üldiselt oli selle aasta õpetajatepäev 
väga hästi korraldatud ja toredalt läbi 
viidud. Seda arvasid nii õpetajad kui 

ka õpilased. 

Anneli Veinšteins 

Spordinurk 
Pärnumaa Maakoolide sügiskross ja 
pendelteatejooks toimus 27.09.2007.a. 
Jõulumäel.  

12x60 pendelteatejooksus saavutasime 
suuremate põhikoolide arvestuses III 

koha.Põhikoolide arvestuses võistlesid:  

Sander Arusalu 

Risto Brandman 

Eliisa Sutt 

Kati Põldaru 

Reimo Lopsik 

Kaspar Arusalu 

Merili Lobjakas 

Kaidy Õismets 

Maiko Lindsalu 

Rain Vallimäe 

Triinu Arusalu 

Kadri Jürgenson 

Arli Koljal 

Manuel Peegel 

Liisi Kaasikoja 

Geili Laurimäe 

Krossiteatejooksus 4 x 500m esinesid 
edukalt 4.-5.klassi tüdrukud ja poisid: 

I koht  

Merili Lobjakas 

Kaidy Õismets 

Anna-Liisa Lehis 

Maarja Tobreluts 

IV koht 

Reimo Lopsik 

Kaspar Arusalu 

Mait Maidla 

Roman Kaasikoja 

4 x 300m võistlesid edukalt  

1.-3.klassi õpilased: 

V koht  

Risto Brandman 

Martin Tobreluts 

Kevin Sutt 

Sander Arusalu 

VII koht 

Eliisa Sutt 

Kersti Veinšteins 

Kaisa Palmiste 

Kati Põldaru 

2. oktoobril 2007.a.  toimusid 
Vändras 8.-9.klassi tütarlaste 
jalgpallivõistlused.  

Varbla Põhikooli neiud koosseisus: 

Merilyn Brandman 

Carina Holter 

Hirja Oja 

Liisi Kaasikoja 

Jaana Baarth 

Geili Laurimäe 

Lily Sutt 

Kaidy Õismets 

Merili Lobjakas  

saavutasid Vändra ja Tõstamaa järel III 
koha.  

Sügisel oli 
sünnipäev. 

24. septembril peeti meie koolis 
sügise sünnipäeva. 4.-9. klassi 
õpilased  tegid salatit. 4. klass tegi 
koguni kolm salatit.  Õpetajatele 
maitsesid salatid nii väga, et 
esimest kohta välja ei antudki ning 
kõik salatid kiideti ühtmoodi 
heaks. Nooremad õpilased  pidid 
tegema pihlakamarjadest pika keti. 
Aega oli 5 minutit. Selle võistluse 
võitis 5. klass.  

Kaidy Õismets 
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SEPTEMBRI ja OKTOOBRI 
sünnipäevalapsed:  

Kristyn Pihelgas 12.september 

Veronika Noppel 12.september 

Ülo Abram 16.september 

Karl-Erik Kald 21. september 

Andra Vaima 25.september 

Karin Lumera 28.september 

Mihkel-Jüri Feld 29.september 

Getter Järva 30.september 

Kadri Männilaan 2.oktoober 

Mardo Laasma 7.oktoober 

Tanel Tambre 9.oktoober 

Kristjan Laanemäe 10.oktoober 

Eliise Krüüger 12. oktoober 

Rain Vallimäe 16.oktoober 

Marian Schär 28.oktoober 

Karli Peegel 29.oktoober 

Kersti Vassiljeva 31.oktoober 

 

 

 

Juku anekdoodid 

Viktoriin 
1. Millal kuulutati esmakordselt välja Eesti Vabariik (pp.kk.aa.) Kus see toimus? 
 
2. Mis toimus sel päeval: 02.02.1920 ? 
 

3. Millal toimus Eesti Vabariigi taasiseseisvumine? 
 

4.Loetle Eesti presidendid alustades varaseimast. 
 

5. Millal võeti esmakordselt vastu põhiseadus? 
 

6. Mis aastal valiti Konstantin Päts Eesti presidendiks? 
 

7. Millal kehtestas Eesti Vabariigi Riigikogu seadusega Eesti riigivapi? 

 

8. Kes on Eesti hümni viisi looja? 
 

Tänase lehe panid kokku Merilyn Brandman, Anneli Veinšteins, Anna Vahter, Triinu Arusalu, Marleen Metsmaa, Kaidy Õismets , Lea 
Sabiin, Kaire Ollino ja Karin Lumera.  

"Juku, kas sa panid akvaariumisse uut 
vett?" 
"Ei, kaladel oli eelmine vesi veel ära 
joomata." 

 

"Juku, miks sa nii hilja tundi tuled?" 
"Ise te eile ütlesite, et õppida ei ole kunagi 
hilja! 

*** 

Juku helistab lennujaama: "Öelge palun, 
kui kaua sõidab lennuk Tallinnas 
Hamburgi?" 
"Üks moment, palun!" 
"Tänan!" 

*** 

Õpetaja: "Kui üks naine koristab tuba 
kaks tundi, kui palju läheb siis aega kahel 
naisel?" 
Juku: "Neli tundi!" 

*** 

Füüsikaõpetaja küsib: "Miks me enne 
näeme välku ja hiljem kuuleme 
kõuemürinat?" 
Juku: "Sellepärast, et silmad on kõrvadest 
eespool!" 

 

Mees, naine ja väike Juku tulevad koju. 
"Isa! Miks kuu on nii suur?" 
"Tont seda teab!" 
"Isa, aga miks tähed on nii väikesed?" 
"Tähed? Tont seda teab!" 
"Isa... aga miks..." 
"Aitab," lausub ema, "isa on väsinud." 
"Pole midagi," lausub isa, "las küsib, kes 
talle ikka peale isa kõike selgitab!" 

*** 

Juku helistab kooli ja teeb ema häält: 
"Halloo! Juku ei saa täna kooli tulla, tal on 
kõrge palavik." 
Õpetaja: "Aga kes räägib?" 
"Minu ema!" 


