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Teadmisi varudes ei tohi 
unustada, et neid tuleb ka 
uuendada. 

I õppeveerandil õppisid Varbla 
Põhikoolis neljadele-viitele järgmised 
õpilased: 

2. klass: Sander Arusalu, Kristjan 
Laanemäe, Kaisa Palmiste, Janno 
Põldaru, Eliisa Sutt, Kersti Veinšteins 

3.klass: Laura Aksin, Risto Brandman, 
Merit Lobja 

4.klass: Elise Holter, Karol Laasma, 
Reimo Lopsik, Marian Schär, Biibe 
Trel ja Helena Vallimäe 

5.klass: Kaspar Arusalu, Merili 
Lobjakas, Markus Sabiin, Kaidy 
Õismets, Jan Schär  ja Hendrik 
Tõnisson 

6.klass: Marleen Metsmaa ja Andra 
Vaima 

7.klass:  Triinu Arusalu, Kristel-Liis 
Feld, Lily Sutt, Kristiina Vassiljeva 

8.klass: Gerda Meriorg 

9.klass: Merilyn Brandman, Carina 
Holter ja Tanel Tambre 

 

Õppealajuhataja Marge Eensalu 

14. novembril, täpselt sada aastat tagasi 
sündis kuulus Rootsi lastekirjanik Astrid 
Lindgren. Miljonid lapsed ja 
täiskasvanud tähistasid sel aastal tema 
100. sünniaastapäeva. Ka Varbla koolis 
toimusid terve nädala vältel erinevad 
üritused. 

Esmaspäeval, 12. novembril pandi üles 
näitus õpilaste joonistatud A.Lindgreni 
raamatutegelastest. Neid võis näha 
Varbla Põhikooli esimesel korrusel. 
Samal päeval toimus vahetundide ajal ka 
klassidevaheline aardejaht. Omavahel 
võistlesid 1.-3., 4.-6.  ja 7.-9. klass.  
Teisipäeval, 13. novembril  vaatasid 1.-3. 
klassi õpilased telelavastust „Väikevend 
ja  Karlsson katuselt“ ning 4.-7.klass 
etendust „Röövlitütar Ronja“. 
Kolmapäev, 14. november oli  
kostüümide päev. Õpilased võisid ennast 
riietada üheks tegelaseks mõnest 
Lindgreni raamatust. Kõige populaarsem 
tegelane oli Pipi Pikksukk, aga oli ka 
mitmeid Karlssoneid, Härra Nilsson, 

röövlitütar Ronja, Hallvanake, Liisa, 
Eva-Lotta ja palju teisi. 2. tunni ajal sai 
terve kool kuulata kirjaniku eluloo ja 
loomingu tutvustust. Päeva jooksul 
külastasid kõik klassid Varbla 
raamatukogu, kuhu oli pandud välja 
näitus A. Lindgreni raamatutest. 
Raamatukogu juhataja Silva rääkis 
meile samuti kirjaniku eluloost ning 
tutvustas huvitavamaid raamatuid. 
Päeva lõpus said kõik kostüümides 
tegelased osa võtta pannkoogipeost, 
mis toimus kooli sööklas. 7.klassi    
usinad tüdrukud küpsetasid meile 
maitsvaid kooke, mida kõik isukalt 
sõid. 

 Astrid Lindgren on väga armastatud 
kirjanik ning ma olen kindel, et tema 
teoseid loetakse veel mitmeid ja 
mitmeid põlvkondi. 

Merilyn Brandman 
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Lõbusaid meenutusi A.Lindgreni kostüümide päevast 

Karl Ristikivi 95 
16. oktoobril tähistas meie kool tuntud kirjaniku Karl 
Ristikivi 95. sünniaastapäeva. Peale esimest tundi  
kogunesime koolimaja õue  kirjaniku mälestuskivi 
juurde.  Õpilased asetasid kivi ette küünlaid ja lilli 
ning Kaidy luges luuletuse „Kojuigatsus”. Aktus 
jätkus koolimajas. Õpetaja Karin Lumera näitas 
kirjanikust pilte ning samal ajal räägiti õpilastele 
Ristikivi eluloost ning kirjanikutee kujunemisest. 
Meile esitati ka paremik tema ainsast luulekogust 
„Inimese teekond”.   

Triinu Arusalu 

 

 

 

Lõvi Leo käis lastel külas 
6. novembril külastas Varbla 
Põhikooli politsei. Kõigi jaoks oli 
see väga huvitav üritus. 1.-4. klassi 
külastas koos politseiga ka Lõvi Leo. 
Lapsed pidid joonistama kas Lõvi 
Leod või politseiautot. 5.-9. klassini 
korraldati Varbla rahvamajas 
erinevaid võistlusi. Terve kool jaotati 
võistkondadeks, kust tuli valida veel 
omakorda 5 parimat püssilaskjat, kes 
saadeti võistlema. Esikolmik kujunes 
järgnevalt: I koht võistkond 
„Arli“ (70 punkti), II koht võistkond 
„Pokemon“ (66 punkti) ning III 
kohale jäi võistkond 
„Voodimärgaja“ (51 punkti). 
Võistlustes osalesid ka õpetajad. 
Nende võistkonda kuulusid Marge 
Eensalu, Liivi Tõnisson, Lea Sabiin 
ning Kaire Ollino. Kõige lõpuks 
toimus  parimate autasustamine. 

21. novembril käis meie koolis taas 
politsei. Kõigile räägiti seadustest ja 
kuidas tuleb käituda. Räägiti  
trahvidest, mida võib saada teatud 
seaduse rikkumise eest ning vaadati 

dokumentaalfilmi noortega 
juhtunud avariist. 

Politsei ütles naljatades: „Nüüd te 
siis teate, kui palju raha tuleb 
kõrvale panna, kui tahate kunagi 
seadust rikkuda.“ 

Kaidy Õismets 

PEA 
MEELES! 

HÄDAABI 
TELEFON ON 

112 



  Detsember 2007                                                                                KRIHVEL                                                                                  Lk. 5 

Liisa: “Soovin suuski, aabitsat, pinalit, tekki ja patja.“ 

Mardo: „Soovin mängukombaini.“ 

Karsten: „Soovin autorada ja puldiautot.“ 

Karl-Erik soovib kõigile: „Häid jõule!“ 

 Janno P: „Soovin mikrofoni ja kitarri.“ 

Janno Õ: „Soovin puldiautot.“ 

Andri: „Soovin playstation’it.“ 

Kristjan: „Ma soovin ralli arvutimängu.“ 

Joonas: „Mina soovin endale patsikumme!“ 

Arli: „Ma soovin Keijole häid jõule!“ 

Merike: „Ma soovin Merilynile ja Carinale häid jõule!“ 

Madis: „Mina tahan kommi.“ 

Anneli: „Soovin kõikidele sõpradele kõige paremaid ja toredamaid jõule, 
palju kinke ka teile! Ise tahaksin saada midagi, mis on kingitud 

südamest!“ 

Hirja: „Soovin tervele 9.klassile head uut aastat ja mõnusaid jõule! Ning 
soovin õpetajatele veel viimast korda häid pühi!“ 

Kati: Soovin kaelakeed.“ 

Laura: Mina soovin ka kaelakeed.“ 

Risto: „Soovin hiigelkraana-autot.“ 

Merit: „Ma soovin endale ilusat kiikhobust.“ 

Merili: „Soovin Kaidyle ja Anna-Liisale häid jõule!“ 

Roman: „Soovin, et Marten saaks mopeedijupi!“ 

Kaidy: „Ma soovin Merkale ja Anna-Liisale häid jõule!“ 

Eliisa: „Tahan MP3-e!“ 

Jõuluvana kullapai, kingi 
mulle suhkrusai ... 
 

Kena kuldne kringel on mu jõulusalmis, 

selle tuttav ingel tegi ahjus valmis. 

Veel on hõbepähklid minu jõululoos, 

päkapikkudega korjasin need koos. 

 

Väike päkapikukene tuli, 

kiirustades vudinal. 

Näpuotsas temal 

laternake säravaim. 

Jällegi saabunud jõulud, 

kauguses kõlamas kell. 

Kõlavad kaunimad laulud, 

hing tuledesäras on hell. 

 

Tähed ülal, lumi all, 

aisakella kuminal 

jookseb põhjapõder kärmas, 

jõulutaadil  

habe härmas. 

 

Jõulumees ei ole julm, 

kuigi kortsus on tal kulm. 

Kuigi küljes on tal vead, 

tahab lastele vaid head. 

Oleks suhkrusaia sarnane, 

kui ta poleks karvane. 

Habe pikk tal ees, 

ta ei ole tavaline mees. 

 

Talvel saab punased põsed ja nina, 

oi, kuidas talvekuud ootan 
mina! 

. 
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Novembri ja 
detsembri 
sünnipäevalapsed: 
Kati Põldaru  3.november 

Maris Sillat  5. november 

Janno Õismets  21.november 

Kristian Pikner  28.november 

Reimo Lopsik  30.november 

 

Gert Laurimäe  3.detsember 

Arli Koljal  5. detsember 

Maarja Tobreluts  9.detsember 

Elise Holter  12. detsember 

Teele Õis  12.detsember 

Kaspar Arusalu  18. detsember 

Kevin Sutt  22. detsember 

Lily Sutt  22. detsember 

Katre Kepp  24. detsember 

Keijo Viita  29. detsember 

 

Õnne! Õnne! 
Õnne! 

Tähtsad telefoninumbrid : 

Direktor  - 44 96 410 

Õpetajate tuba  - 44 96 419 

 

Murra pead ka vaheajal :)  

Jõuluvaheaeg kestab  

22.detsembrist 2007 - 

06.jaanuarini 2008.  

Igal aastal aga, asja eest teist taga,  

lapsepõlvejõule igatsen ma taga. 

Lapsepõlvejõule ei saa tagasi,  

oodaku me neid ükskõik kui vagusi ... 

O. Arder 

Kauneid pühi kõigile! 

Ajalehetoimetus 

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

NB! Kui soovid järgmises lehes millestki kirjutada, 
midagi kuulutada või kedagi tervitada/õnnitleda, siis 

saada oma soov e-maili aadressile: english8@hot.ee.   


