
 

Varbla kooli ajaleht                       Nr. 18                            Märts  2009 

 

Urve Selberg 

Eelmisel aastal kuulutas meie sõprusvalla 
Zinnowitzi kuurordivalitsus välja 
fotokonkursi, mis oli mõeldud kõigile 
Zinnowitzis puhanud inimestele. Esitada sai 
pilte, mis olid tehtud selles kaunis  
Saksamaa kuurordis. Et meie kooli 
Saksamaa reisi ajal sai hulgaliselt pilte 
tehtud ning mõned neist päris head olid 
välja tulnud, tekkis mõte samuti üks pilt 
võistlusele saata. Rõõm oli suur, kui 
selgusid tulemused - 6.klassi õpilase Kaidy 
Õ i sme t s a  t e h t ud  f o t o  “Näo s t 
näkku” (pealkirja pani õpetaja Liivi 
Tõnisson) pälvis 3. koha.  5-liikmeline 
asjatundjatest koosnenud žürii andis välja 
ühe I koha, kaks II kohta, kolm III kohta ja 
kolm eripreemiat. Tulemus on seda 
hinnatavam, et konkursile esitati ühtekokku 
153 fotot. Žürii kommentaarides kiideti 
Kaidyt naljaka idee ja õnnestunud teostuse 
eest. Ka meie soovime Kaidyle palju õnne 

ning uute  põnevate hetkede tabamist!  

Foto: Kaidy Õismets 

LEELO TUNGAL 
 
Ütlesin:"Oh seda tundi põle mul vaja! 
Eesti keelt ma ammu oskan, kulla 
õpetaja! 
Emakeele sõnad on mul selged nigu 
vesi!" 
Õpetaja naeratas: "Eks kaeme kahekesi! 
Ütlesid, et "põle", aga ütlema peab 
"POLE". 
Sellist sõna nagu "nigu" eesti keeles 
pole! 
Tahvlile sa kirjutasid "süia", kuid on 
"SÜÜA". 
Veel on sul seal "müia", aga olema peab 
"MÜÜA"." 
"Oh!" ma hüian, "vabandage, õpetaja, 
HÜÜAN, 
see saab selgeks, kui ma püian, 
tegelikult PÜÜAN!" 
Õpetaja lausus: "Ole hoolas emakeeles -  
see peab seisma igaühel nagu ema 
meeles!" 

TÄNA LEHES 
 
Küsitlus:  
Huviringid  lk 2 
 
Intervjuu Tallinna  
koolide õpilastega lk 3 
 
Mõtisklus keeltest  
ja sõprusest lk 4 
 
Ei me ette tea... lk 5 
 
Totaalne  
muutumine lk 6 
 
Külakross lk 7 
 Kor ra ld as ime  Ee s t i  Vaba r i i g i 

91.aastapäeva puhul 1.-4. klassi õpilastele 
vikotoriini, et näha,  kui hästi on meie 
kooli kõige nooremad kursis Eesti riigis 
toimuvaga.  

“Parimad”  vastused on teie ees:  

1.Kes on Eesti president? - Savisaar, 
Eveliin, Etkar Savisaar  

2.Kes on Eesti Vabariigi peamininister? 
-Toomas Endrik Ilves,  Kristian Savisaar, 
Jürgen Veeber, Arnold Rüütel 

3.Kes on Eesti rahvuslind ja 
rahvuskala?- jaanalind; luts, ahven, 
haug, lest, suitsuangerjas, kilu.  

4. Mis on Eesti suvepealinn? - Tallinn, 
Eesti, Tartu 

5.Mis loom on Eesti vapil? - luik, ilves, 
sinimustvalge, suitsupääsuke 

Tuletame igaks juhuks meelde ka õiged 
vastused, et järgmiste teadmiste 
kontrollimiste ajaks veel rohkem tarkusi 
juurde koguda! 

KÜSIMUSTE VASTUSED 

1. Toomas Hendrik Ilves 

2. Andrus Ansip 

3. Suitsupääsuke ja räim 

4. Pärnu 

5. lõvi 
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Pärnumaa Kutsehariduskesk. 

Põhikonkurss: 25.06.09.-

27.07.09. 

Järelkonkurss vabadele 

kohtadele:  

I etapp 10.08.09.-21.08. 09.  

II etapp 24.08.09.-30.09.09. 

info: www.hariduskeskus.ee 

Pärnu Hansagümnaasium 

Suuline vestlus: 19.03.09.  

kell 08.30 

Kirjalikud tööd: 20.03.09. 

kell 10.00 

info: hansagymn.parnu.ee 

Pärnu Ühisgümnaasium 

Registreerimine: 09.03.09-

23.03.09.  

Kirjalikud tööd: 25.03.  

kell 15.00 

info: www.yhis.parnu.ee 

Pärnu Koidula Gümnaasium 

Registreerimine: al.01.03.09. 

Kirjalikud tööd:  

A, C: 28.03.09 kell 10.00 

B: 04.04.09. kell 10.00 

info: koidulag.edu.ee 

Pärnu Ülejõe Gümnaasium 

Registreerimine: 02.03.09.-

13.03.09.  

Kirjalikud tööd: 16.03.09. 

kell 10.00 

info: www.ylejoe.parnu.ee 

Testidele kaasa võtta  

tunnistuse koolis kinnitatud 

koopia, isikut tõendav  

dokument, kirjutusvahend. 

Matemaatika ülesannete  

puhul võib enamjaolt  

kasutada taskuarvutit. 

Anna Vahter 
Gerda Meriorg 

 

Üha vähem leidub meie 
arenevas ühiskonnas neid 
lapsi, kes tahaksid või 
viitsiksid tegeleda mõne 
huvitegevusega või käia 
kusagil ringis. Veel vähem on 
see võimalik siis, kui laps 
e l a b  m a a k o h a s , 
hajaasustusega piirkonnas. 
Meie koolis viidi läbi 
huviringe puudutav küsitlus, 
kus sooviti teada, kas õpilased 
üldse sooviks peale tunde 
mingisuguse huvitegevusega 
tegeleda ning milliste ringide 
vastu huvi tuntakse. Küsitluse  
tulemustest selgus, et ligi 
87% vastanutest sooviks käia 
kas ühes või enamas 
huviringis. Kõige rohkem 
sooviksid  lapsed käia 
spordiringides. Erinevatest 
aladest oli esikohal jalgpall, 
sellele järgnesid võrkpall, 
k o r v p a l l ,  u j u m i n e , 
rahvastepall, kergejõustik, 
maad lus  n ing kara te . 

Populaarsuselt järgmine oli 
kunstiring, mis on meie koolis 
ka eelnevatel  aastatel 
toimunud ning sellele järgnes 
käsitööring. Suurem huvi oli 
veel fotograafia, looduse ning 
peotantsu vastu. Pakuti välja 
ka  se l l i se id  põnevaid 
huviringe, nagu trummimäng 
ja hiphop tants. Mõned 
õpilased vastasid, et sooviks 
käia keelteringis, laulmises ja 
puutöös,  mil lest  kahe 
viimasega on ka praegu meie 
koolis võimalik tegeleda.  

On tore, et vaatamata 

pikkadele ja rasketele 
koolipäevadele, soovivad 
õpilased siiski oma vaba 
aega kasulikult ja arendavalt 
sisustada. Jääb üle vaid 
loota, et tunniplaan lüheneb 
ning tekib  paremaid 
võimalusi huvitegevuse 
toimumiseks. Loodame leida 
ka huvitavaid ringijuhte, kes 
oma oskusi ning teadmisi 
teistele edasi annaks. 

Ringides osalemise soov
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Kuna varsti on paljudel 9.klassi õpilastel 
käes aeg oma vanast koolist lahkuda 
ning leida endale uued teed ja rajad, 
tekkis huvi teada saada, milliseid 
mõtteid ja tundeid koolivahetamine 
endaga kaaa toob.  

Kuna läbielatud kogemustest on hea 
õppida ning järeldusi teha, küsitlesin 
kaht noort, kes on oma elus juba kooli 
vahetanud. Anni õpib hetkel Tallinna 
Reaalkoolis ning Madis Tallinna 
V a n a l i n n a  T ä i s k a s v a n u t e 
Gümnaasiumis.  

Siin on küsimused, mis mulle kõige  
rohkem  huvi pakkusid :  

1. Millised olid sinu lootused, kui 
koolivahetus alles ees seisis?  

2. Kui suur on sinu klass ja kui kaua 
läks aega, et klassikaaslastega 
tuttvaks saada?  

3. Mis aitab sinu arvates kooliga 
kohaneda ja uusi sõpru leida?  

4. Mis on uues koolis parem kui 
vanas?  

5. Mis oli vanas koolis parem kui 
uues? 

6. Kumb koolimaja (hoone) sulle 
rohkem meeldis? 

7.Mida sa soovitakside nendele 
õpilastele, kes vahetavad kooli?  

ANNI VASTUSED 

1.Mul ei olnud suuri lootusi, veel vähem 
suuri sihte. Ma tahtsin lihtsalt hakkama 
saada. 

2.Ma olen 3 koolis käinud. Varbla 12 
õpilasega klassist sattusin ma Kristiine 
Gümnaasiumi 9b klassi, kus oli 28 
inimest. See oli väike ehmatus, kuna 
õpetajad muutusid kaugemaks. Kui 
klassis on nii palju õpilasi, siis on natuke 
keerulisem olla tasemel ning tubli ning 
õpetajad ei jõua igale õpilasele 
pühenduda. Gümnaasiumis käin ma 
Tallinna Reaalkoolis. Siin on 
mammutklassid. 37 õpilast ühes klassis 
ning 3 paralleeli, igaüks neist sama suur. 
Minul kui uustulnukal, on siin päris 
keeruline. Umbes pooled õpetajad 

teavad minu nime. Peaaegu kõik 
õpetajad hindavad õpilasi üksnes õpilase 
aineteadmiste järgi. Kristiine koolis käis 
mul teistega tutvumine kähku. Ma sain 
kohe alguses sõbraks ühe aktiivse, 
tegusa ja seltskondliku tüdrukuga, kes 
aitas mul jalad alla saada. Tänu temale 
sain ma ka paljude inimestega kiirelt 
tuttavaks. Reaalkoolis olen ma alles uue 
olukorraga kohanemas. Ma ei oska 
öelda, kui kiiresti ma kõigiga tuttavaks 
saan. Hiljemalt lõpupeo ajaks. 

3.Mida huvitavam isiksus, seda paremini 
ta enda jaoks õigete inimestega tutvub. 
Kindlasti aitab kaasa aktiivsus. Mina 
olin Kristiine gümnaasiumis väga tegus 
Õpilasesinduse liige. Kõik need, kellega 
ma koostööd tegema pidin, said mind 
natuke teadma. Niimoodi tekkis nii 
mõnigi kasulik või hea tutvus. 

4.Kristiine kooli eelis Varbla kooli ees 
oli proovilepanek. Ma ei olnud enam 
kaugeltki mitte klassi parim või kõige 
targem. Ma pidin natuke tööd ka 
tegema. Kristiines sain ma ka esimesed 
korralikud organiseerimise kogemused. 
Varbla koolis ei olnud ma suur aktivist, 
mul ei olnud selleks head võimalust ega 
motivatsiooni. Reaalkooli eelis Kristiine 
gümnaasiumi ees on ilmselt võimalused. 
Kõik enesearendamise võimalused on 
käeulatuses, oleks mul 48 tunnine 
ööpäev, siis ma ilmselt käiks veel 
astronoomia ringis, teeks bändi, mängiks 
bridži ja väitleksin. Kahjuks ei jätku 
selleks kõigeks õppimise kõrvalt aega, 
käin ainult teisipäeviti kunsti loomas. 
Reaalkoolis on ka väga head reaalainete 
õppimise võimalused. Füüsikas ja 
keemias saab tihtilugu katseid teha. 
Koolil on ka oma laptopide kogu, 
arvutiklassi pole tarvis minna, see tuleb 
ise sinu juurde. Lühidalt: raha taha ei jää 
mitte midagi pidama, kui sihiks on 
õpilase maksimaalne areng. 

5.Mul on väge hea meel, et ma käisin 
Varbla põhikoolis väiksena. Klassid olid 
väikesed ja hubased. Õpetajad suhtlesid 
minuga, kui väikese inimesega, mitte kui 
järjekordse õpilasega. Võrreldes 
Kristiine kooliga oli Varblas kindlasti 
väga hea koolitoit. Nii head koolitoitu ei 
saa mitte üheski linnakoolis. Koka hoole 
ja armastusega tehtud toit mekib hoopis 
paremini, kui kähku soojaks aetud 
masstoodang. Kartulid ja kartulipuder on 
linnas lausa jäle. Proovi sa süüa kartulit, 
mis ühest otsast on läbi vettinud ning 
keskelt imelikult limane. Kristiine koolis 
ei olnud ka kunstiringi, mis mulle 
Varbla koolis tohutult meeldis. Mul on 

väga kahju kuulda, et Marge Eensalu 
enam kunstiringi ei korralda, need 
tunnid olid minu ühed lemmikud. 
Siiamaani huvitab mind maalimine ning 
joonistamine. Kristiine eelis Reaalkooli 
ees seisneb väiksemas konkurentsis. 
Reaalkoolis pead sa olema tõsine tegija, 
et Õpilasesindusse saada. Kristiines sain 
ma niisama, hea tahtmisega sinna. 
Kristiine koolis oli ka väiksem pinge, 
enamus ained ei vajanud suurt pingutust 
ja õppimist. 

6.Kõige rohkem meeldib mulle see 
koolihoone, kus ma hetkel õpin. See on 
vana, oma ajalooga hoone, kus minu 
ümber on kõik ajalugu või kellegi tähtsa 
looming. Ka Varbla kooli hoone meeldis 
mulle samuti, kuid mitte niivõrd. Uut 
euronõuete järgi tehtud kooli ei saa 
võrrelda kooliga, mis on tehtud päris 
materjalidest. 

7. Ma soovitaks neil olla võimalikult 
enesesõbralikud, et nad ei hakkaks kohe 
ennast kritiseerima, kui midagi veab 
viltu või ei tule välja. Mida avatum 
inimene, seda kergemini saab ta ka 
teistega jutuotsale. Ega ma rohkem 
midagi soovitakski. Julgust! 

MADISE VASTUSED 

1.Et millised on õpetajad, mismoodi nad 
õpetama hakkavad ja millised on 
õpilased ja nendega kokkusulandumine. 

2. 31 õpilast on meil koolis ja kuskil 2 
kuud läks harjumisega aega, osaga 
kauem 

3.Mitte mängida kõva meest, olla 
vabameelne suhtlemisel. Ja klassis 
kaasatöötamine igasuguste projektide ja 
üldse arutlustega.  

4.Uus kool on paremas korras, õpetajad 
õpetavad selgemini, selgem õpetamise 
süsteem. 

5.Tundsin oma klassikaaslasi ja 
õpetajaid. 

6.Uues koolis on kergem kooli plaan, 
eksida pole eriti võimalik, ilus 
keerdtrepp, seinad ei ole rohelist värvi, 
vaid on valged ja üle üldse ilusama 
v ä l i m u s e g a . V a n a  t a l l i n n a l i k 
väljanägemine. 

7. Palju julgust, proovida suhelda vabalt 
ja olla see,  kes sa ise oled. Ja ka mitte 
karta esitada küsimusi,  näiteks 
Täiskasvanute Gümnaasiumis oodatakse 
et ise kõike küsiksite. 

Kati Müüripeal 
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Marleen Metsmaa 

Mulle meeldivad väga inglise ja 
hispaania keel. Inglise keele 
juures meeldib mulle, et see on 
lihtne ja selle kõla on ka 
suhteliselt lahe ja inglise keeles on 
lihtne suhelda. Eriti meeldib mulle 
inglise aktsent. Hispaania keel on 
ka üks lemmikuid ja nimelt 
sellepärast, et see paistab olevat 
huvitav keel. Tean ka mõnda sõna 
selles keeles nagu näiteks hola 
(Tere), adiós (head aega), como 
(kuidas). Hispaania keelt ei ole 
ma kunagi õppinud, kuid tahaksin 
väga  ja seda ma ka kavatsen teha.  

Eesti keele kohta arvan ma, et 
mõne aasta pärast võib-olla ei 

olegi enam eesti keeles meie 
keelele omaseid sõnu. Sest juba 
praegu kasutatakse nii palju 
võõrsõnu.  

Slängi kasutatakse ka väga palju, 
eriti noorte hulgas. Ja ma arvan, et 
üha enam hakatakse kasutama. 
Eriti palju kasutatakse slängi 
MSN-s, seal  kirjutatakse palju ka 
vigadega.  

Ma arvan, et praegused noored  ei 
oska mõne aasta pärast ilusaid ja 
pikki lauseid kirjutada, sest släng 
aina areneb nii eesti keeles kui ka 
teistes keeltes.  

 

Sõbrad 
 
Sõbrad on nii head,  
kui nad alt ei vea. 
Sõpradega koos,  
ühes mänguhoos. 
Palju on neid mul,  
aga kui palju Sul? 
Sõpru on kõigil piisavalt  
ja armastavad neid siiralt. 
 
Merili Lobjakas, 6.klass 

Poisi armastus 
 
Armus poiss kord ära,  
rõõmsais silmis sära.  
Musi tahtis anda,  
astus talle kanda. 
Suudlus tuli nagu uni,  
tüdruk ootas jõuludeni. 
Umbes jõulu paiku 
saidki nemad kokku. 
 
Jan Schär, 6.klass 
 

Sõber  
 
Sõprus on lahe, kuigi seda on vähe.  
Iga mõte, mida mõtled,  jääb 
kuhugi alles. 
Isegi siis, kui sõpru on sul vähe 
jäävad nad sul alati pähe. 
Ära mõtle, et nad ei ole sinu 
sõbrad,  
sõbrad jäävad sul alati sõbraks,  
Isegi siis, kui nad ei räägi sinuga. 
Sõprus on lahe, seda varjata ei saa, 
kõik on sinu sõbrad. 
 
Teele Õis, 6.klass 

Kõnnin lilled käes. 
Kevadpäike soojendab 

kutsika karvu. 
 

Päike tõuseb siis,  
kui koidab hommik ja  
linnud laulavad. 

 
Siis kui saabub öö 

lendad sa taas minema,  
kallis sinilind. 

 
Me vaatasime 

sillerdavat vahtu seal 
kaljunuki peal. 

 
Külm lumine tee  

meie jalge all lookleb 
jäätunud randa. 

 
Kadri Jürgenson, 8.klass 
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Kati Müüripeal  

 

1. Milline on Teie lapsepõlve kõige 
meeldejäävam mälestus?  

Praegusel lumevaesel ajal tasub 
meenutada aegu, kui oli ka lund. 
Lumekindlused ja lumesõjad! Kusagil 
veebruarituiskude ajal oli mõnus 
allatuult liuelda suuskadel, 1-2 
kilomeetrit tuulejõul kuuehõlmad laiali, 
siis mööda jõeorgu uuesti üles sõita ja 
jälle tuulejõul! Vahva! 

2. Millistes koolides Te olete käinud?  

Urumarja algkooli lõpetasin 1957, Sindi 
keskkooli lõpetasin 1964. Edasi on juba 
segasem - Tartu Riiklikus Ülikoolis 
õppisin ajalugu, õppisin kolm kursust, 
hakati jälle õpetama kommunistliku 
partei ajalugu ja sinna see jäi (kaugõpe). 
Paar aastat proovisin ka Eesti 
Põllumajanduse Akadeemiat (kaugõpe). 

3. Kui kaua Te olete õpetanud 
tööõpetust? 

Kui arvestada koolis antud tunde, siis 
kusagil 15-16 aastat. Kui aga juurde 
arvestada ka oma lastele ja lastelastele 
antud nn kodused tunnid, siis pea 40 
aasatat.  

4. Millistes koolides Te olete 
tööõpetust õpetanud?  

Kui päris algusest alustada on lugu nii, 
et aastatel 1966 - 1974 andsin 
tööõpetust Kaelase eriinternaatkoolis. 
2000. aasta 1. septembril alustasin 
tööõpetuse tundidega uuesti Tõstamaa 
keskkoolis, edasi ka Varbla koolis. 
Praegu annan ainult Varbla koolis ja 
siin läheb kolmas aasta.  

5. Kas Teile meeldib tööõpetust 
õpetada?  

Nii ja naa. Lugu selles, et mulle ei 
meeldi tegeleda nendega, kes ise ei taha 
millegagi peale lolluste tegeleda. Kui 
aga poiss (või tüdruk) tahab tõesti 
meisterdada, treida, pille teha jne, siis 
teeme. Kui asi valmis ja tehtud rõõm - 
minu oma vist suurem - “Näe, valmis 
saime!” Kui näed väikese poisi silmis 
suurt üllatust ja rõõmu, et see isetehtud 
auto sõidab ka ja kui siis vaadatakse 
s u l l e  o t s a  t o h u t u  t ä n u  j a 
rõõmutundega ... Või kui siin samas 
koolis väike tüdruk on saanud valmis 
tuuleveski ... Milline rõõm ja tänud 
silmis ... See on see, miks mulle 
meeldib anda tööõpetust.  

6. Kui Teil oleks võimalik midagi 
muuta, siis mis see oleks?  

Olen fatalist, horoskoop ja sellesse 
uskumine ei luba ka midagi muuta. 
Oma kõige meeldivama tegevusega 
olen tegelenud alati - see on raha 
ajalugu. Teate kui põnev see on! Kus 
vermiti esimene münt? See vermiti 
ilmselt Väike - Aasias u. 625 e.m.a. Kus 
oli esimene müntla Eestis? Tallinnas 
Rataskaevu tänaval. Kui suur ja raske 
on üks münt? Aastal 1622 vermiti 
Rootsi Kuningriigis Falu kaevanduse 
vasest Avesta rahapajas 26552 tahvel 
mõõtmetega 32 x 62,5 cm ja kaaluga 
19,710 kg. Säilinud on neid kolm: üks 
Rootsi Kuningriigi mündikogus, üks 
Austrias ja üks USA-s. Vaevalt see kõik 
oleks mulle ajaloolasena nii palju 
põnevust pakkunud.  

7. Kui kaua Te veel Varbla koolis 
õpetate?  

Vastan ühe oma lemmiklaulu 
sõnadega: “ Ei me ette tea ....”  

8. Mida Te peale Varbla kooli 
kavatsete teha?  

Kui oleks võimalik, siis elaksin 
miljonäri vahvat ja muretut elu. See 
tähendaks tegelikult pühendumist 
raha ajaloole, lõõgastumisega. Miks 
mitte anda ka eriõpetust treimises ja 
pillide meisterdamises. Ja muidugi 
lapselapsed tahavad oma osa.  

9. Milline oli Teie esimene auto? 

Mingi Zaporožets. Olin teine selline 
poolpidune, aga hästi võttis tolle aja 
kohta, 80 - 90 sees nagu niuhti! 
Muide siis oli ka bensiiniga tegemist, 
see ei olnud küll kallis, kuid ühe kuu 
kohta sai seda osta vaid 20 liitrit ja 
iga ost kanti auto passi.  

10. Miks Te suitsetate ja kui 
noorelt sellega alustasite?  

Miks? Eks ikka nooruse lollusest on 
külge jäänud.  Ja veel sellepärast, et 
istud, teed suitsu - tuleb ülemus - 
“Suitsutund! Anna mulle ka!” Istud 
niisama, puhkad väheke - tuleb 
ülemus - “Mis losutamine siin käib? 
Töö ei lähe edasi!”. Ausalt öeldes 
esimest suitsu ei mäletagi. Tegelik 
suitsetamine algas kuskil 17 - 18 
aastaselt ja hiljem süvenes just 
eeltoodud põhjustel.  

 AGU LASN intervjuu 
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Nimi: Marleen 
Vanus: 13 
Elukoht: Varbla 
Lemmikvärv: roosa 
Lemmiksöök: friikad 
Lemmikloom: kass 
Pikkus ja kaal: 165cm, kaalu ei 
avalda ☺ 

Nimi: Tinky-Vinky 
Vanus: 99 
Elukoht: Teletupsumaa 
Lemmikvärv: lilla 
Lemmiksöök: pannkoogid 
Lemmikloom: küülik 
Pikkus ja kaal:140cm ja 559kg 

Nimi: Jan 
Vanus: 12 
Elukoht: Varbla 
Lemmikvärv: sinine 
Lemmiksöök: hamburger 
Lemmikloom: koer 
Pikkus ja kaal:154cm ja 43kg 

Nimi: Jack Sparrow 
Vanus: 76 
Elukoht: Must Pärl 
Lemmikvärv: must 
Lemmiksöök: kiirnuudlid 
Lemmikloom: kaheksajalg 
Pikkus ja kaal: 180cm ja  80kg 
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Joosep Hütt 

Uuel hooajal uue hooga!
Nimelt algas külakrossi uus 
hooaeg ja esimene start oli 
Ermistu järvel, kus saavutas 
Varbla kooli õpilane Eliise 
Krüüger  naiste sprindis 
esimese koha. Veel  võistles 
seal ka Tarvi Teearu, kes 
saavutas noorte sprindis 
neljanda koha. Joosep Hütt 
sõitis hiljuti Halinga 
vastlakrossil, kus ta saavutas  

 

esiveo krossis esimese koha ja 
esiveo sprindis teise koha. 

Uuel hooajal on tehtud ka 
uuendusi nõuetes külakrossi 
sarjas! 

Infot nõuete ja teiste teemade 
kohta saab külakrossi 
kodulehelt:  

http://web.zone.ee/
kylakross/ 

 

Kuulutame välja  

FOTOKONKURSI 

teemal 

“ESIMESED 
KEVADEMÄRGID” 

Fotode esitamise tähtaeg  

20.aprill 2009 

NB! Iga osaleja võib esitada 3 fotot; juurde 
märkida pildi pealkiri ja võistleja enda 
andmed (nimi, klass). Fotosid võib saata e-
maili aadressil krihvliextra@hot.ee või tuua 
Triinu Arusalule või õp. Lumerale.  

 

Nirk magas puua all. 
Väljas oli külm tali. 
Tigu jooksis ära. 
 
Soe päike paistis. 
Lehm tegi suure ammuu. 
Mees lüpsis lehma. 
 
Kevadel on soe. 
Vulisevad kõik veed 
linnud laulavad. 
 
Sügis kõle aeg 
lehed langevad puudelt 
tuul neid lennutas. 
 
Väljas on kõle 
paks lumi langeb maha. 
Karu magab und. 
 
Ralf Aksin 

Päike paistab veel 
lillekene õitseb ka 
Ongi kevade. 
 
Taevas nii hele 
on üksik pilveke 
ära eksinud. 
 
Laula minule 
linnukene hea sõber 
igatsen laulu. 
 
Kuu särab taevas 
öö on väga külm ja kurb 
kõik magavad veel. 
 
Päike loojub taas 
taevas kustub valguskiir 
kõik jääb vaikseks siis. 
 
Kristiina Vassiljeva 

Karu elas kus 
inimeste lähedal. 
Kust nad sinna said? 
 
Lilled õitsevad 
metsas jookseb põdrake 
ära tallas need ju. 
 
Langevas lumes 
kristallid ju lendlevad, 
maha hõljuvad. 
 
Põdral vasikad 
talvel küll neid on vähe, 
suvel neid rohkem. 
 
Kevade läbi sai 
algamas peagi suvi. 
Mida teha siis? 
 
Mati Maidla 
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Õnne sünnipäevaks! 

Veebruari sünnipäevalapsedVeebruari sünnipäevalapsedVeebruari sünnipäevalapsedVeebruari sünnipäevalapsed:  

Kadri Männilaan 

Randar Luik  

Markus Sabiin 

Hendrik Tõnisson  

Märtsi sünnipäevalapsed: Märtsi sünnipäevalapsed: Märtsi sünnipäevalapsed: Märtsi sünnipäevalapsed:     

Liisa Raavel  

Timo Tambre 

Andri Peegel  

Karol Laasma  

Anna-Liisa Lehis  

Mait Maidla 

Marleen Metsmaa 

Kati Müüripeal 

Daisy Tambre 

Joosep Hütt  

Ere Pärn  

Tarvi Teearu  

Joonas Trel  

Palju õnne sünnipäevaks  

Ellele, Kerstile ja Agule!   

Soovivad kolleegid 

HEAD 

KOOLIVAHEAEGA! 

KOHTUME UUESTI 

23.MÄRTSIL 

Toimetus: Anna Vahter, Gerda Meriorg, Joosep Hütt, Kati Müüripeal, Marleen Metsmaa, Getter Järva, Kaidy Õismets, Anna-Liisa 
Lehis, fotograafid Raido Palmiste ja Triinu Arusalu. Juhendaja Karin Lumera. 

Kuulutusi ja teateid saab saata aadressile: krihvliextra@hot.ee                                                    Ajalehe trükkis  
Hansaprint 


