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2002/2003 õppeaasta on läbi saanud. On hea meel nentida, et 105 õpilase hulgas on  47 sellist, kelle aastahinded ainult 
“neljad” ja “viied”. Traditsiooniliselt toimub neile vastuvõtt vallamajas, kus kooli poolt jäävad tublimatele mälestuseks kii-
dukirjad ja vallavanemalt meened. Süüakse maiustusi ja puuvilju. Tavapärane on ka ühispilt. 

Parimad käisid valla-

vanema ja koolidirek-

1.klass 
Eliise Krüüger 
Marleen Metsmaa 
Pearu Raavel 
Claudia Soomre 
Andra Vaima 
2.klass 
Ralf Aksin 
Triinu Arusalu 
Kadri Jürgenson 
Lily Sutt 
Kristiina Vassiljeva 
Sergo Berggrünfeldt 
Mati Maidla 

3.klass 
Keijo Viita 
Anna Vahter 
Liisi Kaasikoja 
Gerda Meriorg 
Maris Sillat 
Joonas Trel 
Joosep Hütt 
4.klass 
Merilyn Brandman 
Carina Holter 
Anni Müüripeal 
Mikko Märk 
Hirja Oja 

Teevi Jõemägi 
Marie Selberg 
Lea Suursiim 
Hardi Vassiljev 
Gloria Vimberg 
7.klass 
Rainer Sutt 
Taivi Kaljura 
Karolin Pikner 
Elen Luik 
8.klass 
Liis Heinsalu 
9.klass 
Ilja Maljutenko 

Kristian Pikner 
Madis Veeäär 
Anneli Veinšteins 
5.klass 
Sandra Soomre 
Siim Tõnisson 
Kristjan Kask 
Sirli Põdaru 
Priit Raavel 
Tauno Krüüger 
Aire Lehis 
6.klass 
Taavi Kaljura 
Meriliis Soomre 
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KOOL 

Pealik peab kõnet 

 

AUTAHVEL 

Ainult viitele õp-

pisid 

 sel kooliaastal  
Eliise Krüüger 

Marleen Metsmaa 
Pearu Raavel 

Claudia Soomre 
Andra Vaima 
Ralf Aksin 

Triinu Arusalu 
Kadri Jürgenson 

Lily Sutt 
Kristiina Vassiljeva 

Keijo Viita 
Anna Vahter 

Merilyn Brandman 
Carina Holter 
Anni MüüripeL 
Sandra Soomre 
Siim Tõnisson 
Taavi Kaljura 

Meriliis Soomre 
Rainer Sutt 

30.mail olid 1. ja 3.klass ekskursioonil 
Pärnumaal. 
Marsruut: Naarismaa turismitalu, 
               Raja talu 
              Lavassaare raudteemuuseum 
Reedel oli meil ekskursiooni ja mulle 
meeldis kõige rohkem esimene koht. 
Me nägime seal muuseumis igasugu- 
seid asju ja see oli nii vägev. Hästi pal-
ju oli vanaaegseid tööriistu, eriti ilusad 
olid binoklid. Peremees oli töötanud 
tuukrina ja ta rääkis meile oma tuukri-
tööst ning näitas tuukrirüüd. Õue olid 
meisterdatud “kängururada” ja 

“ahviraudteee”. Minule meeldis kõige 
enam “ahviraudtee”. Sellega sai sõita 
mäest alla. Algul oli hirmus, kuid pärast 
seisin järjekorda ja nii ma siis sõitsingi 
üle tiigi kaldale. 
Käisime Konstantin Pätsi mälestus- 
samba juures. Kui olime natuke sõitnud, 
jõudsime miniloomade tallu. Seal oli 
palju ponisid ja jäneseid. Üks poni os-
kas kahe jala peal seista. Must siga oli 
väga naljakas, tal oli paks keha ja lühi-
kesed jalad. Paabulind oli hästi ilus, kui 
ta oma suled laiali ajas. Loomadel olid 
lahedad nimed: siga Röku, kits 
mr.Bean, poni Elvis. Saime poniga sõi-

Hea koolilehe lugeja! 
Aasta on lausa märkamatult lõpule jõudnud ja koolirahval käes ,,tibude üle- 
lugemise aeg”. Möödunud kooliaastat võib Varbla kooli jaoks lugeda korda-
läinuks. Millest selline optimistlik järeldus? Põhjusi selleks on üsna palju. 
Tooksin välja mõningad neist. 
 Kui loete meie kooli “nelja-viieliste” nimekirja, siis sealt võib leida ligi pool-
te õpilaste nimed. Või kui vaadata õpilaste nimekirja, kes on kooli esindanud 
maakonnas, siis see nimekiri on veel pikem. Kusjuures tulemused maakonna 
tasandil ei ole laita. Koolis on toimunud ka terve rida vahvaid üritusi lastele. 
Hea on ka see, et osa üritusi on lapsed ise organiseerinud. 
Mind kui koolijuhti rõõmustab ka kooli oma ajalehe ilmumine.  
Siinjuures on hea meel ja õige koht kõiki tublisid õpilasi ja  kooli töötajaid 
tänada hea koostöö eest. Tänamata ei saa jätta ka Varbla valla volikogu ja 
vallavalitsust, kes on alati heatahtlikult meisse suhtunud.  
Head ja ilusat suve kõigile.  Kohtume 1. septembril. 
                                                              
                                                                    URMAS  REINFELDT 

Siis läksime veel viimasesse muu- 
seumisse. Seal me nägime suuri ron-
ge ja me saime rongiga sõita. Rongi-
ga sõites sai palju nalja, sest see ron-
gijuht sõitis meist teise rongiga möö-
da. Meie Gerdaga istusime koos, 
naersime ja ajasime juttu. Rongiga 
ma sõitsin esimest korda elus, see oli 
põnev. 
Tahtsime veel lõbustusparki minna, 
aga see oli kinni. 
          Anna Vahter, Maris Sillat 
          Liisi Kaasikoja, Tarvi  Teearu                    
          Joosep Hütt  3.klassist 
 Jutu sidus kokku Urve Selberg 

Käisime  ekskursioonil 

On aeg lendu 

tõusta... 
Igal aastal juunikuus saab põhikool läbi 
järjekordsel klassil.  
Tänavune lend on üle aastate jälle üks 
väiksemaid. Viis neid ongi— Andrus 
Ausmeel, Ilja Maljutenko, Valdo Põld-
aru, Teet Tetsmann, Karmo Trumsi. 
Ainult poisid! 
Meelde jäävad nad eelkõige oma sport-
like saaavutuste poolest. Nende elu oli 
jalgpall. Ja ehk kannatasid selle tõttu 

tõttu nii mõnigi kord ka õppetulemused. 
Au ja kiitus aga Iljale, kes suutis ja jõu-
dis kõike. Tema aastahinded lõputunnis-
tusel on ainult “viied”.  
Eksamid veel käivad ja lõpupidu on ko-
he-kohe ees. Soovin teile edaspidistes 
koolides kohusetundlikkust ja peale- 
hakkamist. Lennake, kuni tiivad kanna-
vad. 
               Klassijuhataja   LEA  SABIIN 
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Juba varakevadel hakkasid vanemate klassi-
de juhatajad plaani pidama, kuhu suve ha-
kul reisima minna. Kuna eelmisel kevadel 
oli ekskursioon lõppenud Valaste joa juu-
res, siis tekkis mõte jätkata sealtsamast Ida
–Virumaaga tutvumist, sest paljud ilusad 
kohad jäid üle vaatamata.Just samal ajla 
oli kooli jõudnud ka reklaam Kohtla kae-
vandusmuuseumi kohta. Mis aga oleks 
huvitavam kui käik maa alla? Ühel reede-
sel päeval oli aga soodus päev läbirääki-
misteks. Plaanitud ühepäevasest sai kooli 
ja valla toel kahepäevane retk. 
Nii saigi hakata kavandama täpsemat 
marsruuti, mis hõlmaks Ida– ja Põhja-
Eesti kauneimaid paiku. 
29.mai hommikul asuski lõbus reisi- selts-
kond, mis koosnes 5.-9.klassi õpilastest, 
teele. 
Edasi tutvustavad nähtut ja kogetut õpila-
sed ise. (Kirjapandu on ekskursantide sõna
-sõnaline tähelepanek.) 
RAKVERE VALLIMÄGI 
“Väga ilus ja lahe vaade.”   
“Kõige vägevam oli härg, tal olid suured 
sarved.” 
“Läksime tarvase juurde, see on Rakvere 
sümbol, tarvase autor on Tauno.” 
“Sisse oleks ka võinud minna.” 
KOHTLA KAEVANDUSMUUSEUM 
“Väga vägev, sügaval maa all, vägevad 
masinad.” 
“Oli vägev, sest saime teada, kuidas kae-
vati ja mida seal tehti, rongiga meeldis ka 
sõita.” 
“Minu jaoks oli see midagi uut, nägi sellist 
huvitavat, mida ennem ei olnud näinud, 
mulle meeldis kirkaga kivi raiuda.” 
“Alguses jutustas üks naine meile kaevan-
duse ajaloost, me pidime kandma mant-
leid, kiivrit ja 2 kg rasket valgustit.” 
“Laest tilkus vett ja laes olid soolveest 
tilkunud purikad.” 
“Mul sai lamp tühjaks.” 
NARVA HERMANNI KINDLUS 
“Seal oli palju treppe ja palju asju vaada-
ta.” 
“Oli väga suur kindlus, vägev peldik oli ja 
üle jõe paistis Venemaa.” 
“Narvas saime vabalt liikuda.” 
“Linnas polnud ühtegi kohvikut.” 
IISAKU VAATETORN 
“Seal oli nii kõrge, et kui üles vaatasid, 
hakkas pea ringi käima.” 

“Nägin Peipsi järve.” 
“Algul ei julgenud ülessegi minna, aga 
lõpuks ikkagi läksin, käisin koguni kaks 
korda üleval, seal kõik kõikus, lahe vaa-
de oli, see mulle meeldis täiega.” 
“Ma jubedalt kartsin, jalad läksid nõr-
gaks, üleval hoidsin palkidest kinni.” 
ÖÖBIMINE REMNIKU LASTE- 
LAAGRIS 
“Mängisime jalgpalli ja võitsime 16:1, 
vägev järv, saime palju sõpru.” 
“Olime öö otsa üleval.” 
“Peipsi oli ilus.” 
“Mõnus laager, sinna võiks teinekordki 
minna.” 
“Mängisime jalgpalli, grillisme vorsti, 
poisid käisid tüdrukutes.” 
“Seal sai lihtsalt pulli.” 
“Niikaua oli päris tore, kuni öösel õpsile 
vahele jäin.” 
2.päev 
AVINURME MUUSEUM 
“Seal meeldisid mulle vanad tööriistad 
ja punutud korvid.” 
“Seal oli palju vanu asju, siis läksime 
rongi juurde, mille olid koolipoisid kor-
da teinud.” 
“Seal ma ei viitsinud eriti kuulata ja 
ringi vaadata.” 
SAGADI MÕIS 
“Mulle meeldis vana mööbel, väljast 
vaadates oli ka ilus.” 
“Pehmed diivanid, ilusad laed.” 
METSAMUUSEUM 
“Topised olid nagu päris, eriti meeldis 
hüljes, loomade käpajäljed meeldisid 
ka.” 
“Vägevad saed, ühel oli päris võimas 
mootor peal.” 
“Mulle meeldis see väga, üks esimeste 
seas, selliseid muuseume oleks võinud 
rohkem olla.” 
PALMSE MÕIS 
“Meeldis väga pill, mis oli süntekate 
eelkäija.” 
“Oli suur ja ilus, õues oli ka väga ilus.” 
“Sees ei olnud nii huvitav kui Sagadis:” 
VANADE AUTODE MUUSEUM 
“Nägime vanasid autosid ja jalgrattaid.” 
“Õudsalt lahedad ja suured autod.” 
“Vanad autod olid päris vägevad, eriti 
see must 9 m auto, millel oli 2 kuuli-
kindlat klaasi ja vanaaegne BMW, mil-
lel oli isegi ülevaatus tehtud.” 
“Jumala kaifid suured autod olid, see oli 

 lahe!” 
KÄSMU MEREMUUSEUM 
“Räägiti palju huvitavat, nägime laevu 
ja laevade kompasse.” 
“Vana oli tore mees, rääkis lahedalt.” 
“Vägev jutumees ja torn:” 
”Jama koht, sellepärast et seal ei ol-
nud midagi vaadata ja see mees ajas 
haiget juttu.” 
JÄGALA JUGA 
“Kuigi vihma sadas, oli seal vägev, nii 
suur ja ilus.” 
“See meeldis mulle kõige rohkem.” 
“Ilus romantiline koht.” 
Mõtted muljetest ja esimestest emot-
sioonidest kirja pandud, palusin lastel 
anda ka hinnang kogu reisile. Tulemu-
sed olid järgmised: 
“See oli huvitav, sinna või kuhugi 
mujale tahaks veel minna.” 
“Täiega meeldis, oleks võinud kaue-
maks Remnikule jääda.” 
“Reis oli päris normaalne, mulle 
meeldis ikkagi Remniku laagris ja 
maa all.” 
“Oli üks aegade parim reis, oleks või-
nud kauemaks jäädagi, täiesti lahe 
oli.” 
“Põnev reis, aga väsitas ka korra- 
likult.” 
“Rõvedalt pikk sõit, aga kõik muu oli 
normaalne.” 
30.mai õhtuks jõudiski kogu seltskond 
ühes tükis, viperusteta ja nagu 
eelnenates kommentaaridest lugeda — 
ka rahulolevana koju. 
Ka õpetajate arvates ekskursioon õn-
nestus, kõik sujus plaanipäraselt. Lap-
sed olid ootamatult tublid. Selle kam-
baga läheks tõepoolest veel õige pea 
kusagile. 
Suur tänu vallavalitsusele, kes nii 
meie kui ka algklasside sõidu rahali-
selt võimalikuks tegi. 
Aitäh ka meeldivale ja rahulikule bus-
sijuhile Tõstamaalt. 
Loodame, et ees ootavad uued põne-
vad retked, sest Läänemere ja Peipsi 
vahele mahub veel palju imetlusväär-
set. 
Kuhu sõidaksime järgmisel suvel? 
                           
                                    HELI      RAAVEL 

Kas tunned maad, mis Peipsi rannalt käib Lääne-
mere kaldale ... 
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29.mail startis koolibuss oma  tavalisel 
ajal, kuid mitte Paadremaa lasteaeda, 
vaid Virtsu sadamasse. 2. ja 4.klass 
sõitsid Muhusse ja Saaremaale. 
Praamisõit oli huvitav, enamus lapsi 
tegi seda esimest korda. Pärast poole-
tunnist merereisi olimegi Muhus, kust 
sõitsime otse Saaremaa pealinna Kures-
saare suunas. Seal külastasime lossi, 
kus saime näha huvitavaid vanu asju. 
Iidses lossis ringi kõndides võisime 
kujutleda, kuidas siin kunagi ela-
ti.Imetlesime ka vaadet merele ja kau-
nile lossiümbrusele.  
Toiduvarud täiendatud, suundusine 
Angla tuulikute poole. Seal pidasime 
väikese pikniku. Pärsast sööki oli meie 
päralt kiigeplats igasugu erinevate kiikedega — neid oli nii 
tavalisi kui selliseid, mida igal pool ei näe. Üks väga lõbus 
kiik ol tehtud paadist, mis köitega üles riputatud ja milles 
istujad võisid end tunda kui tormisel merel. Seal kiigeplatsil 
tegutsesid ka elusad muruniidukid. Üks tore väike hobune, 
keda võis paitada ja patsutada, ning mõned kitsed.  
Tuulikud vaadatud ja kiikumised kiigutud, sõitsime Kaali 
kaema kuulsat meteoriidikaatrit. Teist nii ümmargust järve 
annab otsida. Kalda nõlvadel paljan- duvad segipaisatud pae-
kivikihid lasevad aimata, kui kõva pauk see võis küll olla, 
mille kunagi tekitas umbes 70-tonnine taevast sadanud tule-
kera. Sellest jäi järele 22 meetri sügavune ja 105 meetrise 

läbimõõduga kraater. Plahvatuse täpset 
aega pole siiamaani kindlaks tehtud.  
Kaalist hakkasime  sõitma tagasi Muhu 
poole, kus saime käia Eemu tuulikus ja 
osta allesjäänud raha eest toredaid kadaka-
puust tehtud suveniire.  
Suurelt maanteelt kilomeetri jagu kõrvale 
jääb jaanalinnufarm, mida ka meie uudis-
tamas käisime. Seal peetakse umbes 60 
jaanalindu. Külastajad said lähemalt vaa-
data ja väikese tasu eest oma peopesalt 
toita kahte neist. Farmil on ka oma pood, 
kus müügil jaanalinnusaadused alates sul-
gedest. Jaanalinnunahast, mis on väga tu-
gev ja millel on omapärased suleaugud, on  
valmistatud kingi, kotte, prillitoose ja 
muud. Munakoor on paksuselt võrreldav 

portselantaldrikuga ja küünega koputades teeb sarna häält. 
Edasi sõitsime vanasse Koguva külla ning tegime seal jalutus-
käigu mööda kiviaedadest ja vanaaegse ilme säilitanud õuedest 
ümbritsetud külatänavaid. Küll oli kena!  
Meie viimaseks sihtpunktiks Muhus oli Üügu pank, kus keegi 
meist polnud varem käinud. Pangaaluselt avastasime allika, 
mille vett maitstes said poriseks nii mõnedki seni puhtana  pü-
sinud  püksipõlved. Eriti huvitavaks muutsid selle paiga aga 
kaldapanga all olevad koopad. Nii mõnedki lapsed arvasid, et 
see oleks õige koht järgmisel aastal klassi pikniku pidamiseks. 
Järsu kalda tõttu oleks see õpetajale täielik närvitapmine. 
Pärast Üügut veeres meie buss sujuvalt sadamasse. Jälle pool 
tundi merereisi ja olimegi mandril ning peagi ka kodus tagasi. 
Väsinud, kuid õnnelikena, sest olime näinud nii mõndagi huvi-
tavat meretagustest asjadest.  
Reisi õnnestumisele aitas teiste hulgas kaasa ka ilmataat. 
 
                                                        LIIVI TÕNISSON 

Toimetuse veerg 
Täna, kui ilmub kolmas lehe-
number, saab täis üks kooliaas-
ta. Ühlasi tähendab kooliaasta 
lõpp ka seda, et toimetus jääb 
ilma oma tehnilisest toimetajast 
Iljast, tänu kellele meie senised 
lehed üldse trükikotta on jõud-
nud. Arvan, et teistel tuleb palju 
õppida,  tundmaks arvutit nii 
hästi, kui seda teeb Ilja. Suur 
aitäh Sulle! 
 Et selle lehe väljaandmine jäi 

suvekuusse, on põhilisteks 
kokkupanijateks õpetajad, kuid 
seda suuresti laste mõtete toel. 
Praeguseks on selge, et 
“Krihvel” ilmub iga  kahe kuu 
tagant. Selle ajaga koguneb 
tavaliselt nii palju materjali, 
millega leheruumi täita. 
Soovime kõigile meeldivat 
suvepuhkust ja ootame kõigi 
kaastöid . 
 

Tasemetööde tulemused 

Eelmises lehes teavitasime üleriiklike tasemetööde toimu- 
misest. Tänaseks on need tehtud ja tulemused teada. 
Eesti keel 3.kl.       keskmine hinne  3,8; maakonnas 4,1 
Matemaatika 3.kl            “                3,5         “          3,9 
Eesti keel 6.kl.                “                4,2         “          3,9 
Matematika 6.kl.            “                 3,6         “          3,4 
Loodusõpetus 6.kl.         “                4,2          “         3,8 
Kodanikuõpetus 9.kl.     “                4,2          “         3,9           

 Saaremaal ja Muhus veedetud tore päev. 

Tänase lehe panid kokku Ilja Maljutenko, Urve Selberg, Liivi Tõnisson, Lea Sabiin, Urmas Reinfeldt ja Heli Raavel 

Kui registreerisid end merelaagrisse, siis tea, et laager 
toimub 1.-3.juulini Matsi rannas. Kogunemine 
01.juulil kell 10 Pärlselja laagri mereväravas. 
Laagrist osavõtuks peab sul olema kaasas: 
*telk (lepi sõpradega kokku, sest üksi on telgis külm 
ja igav) 
*magamiskott ja madrats 
*isiklikud hügieenivahendid 
*ujumisriided 
*spordiriided ja –jalatsid ( võiks olla 2 komplekti) 
*soojem kampsun ja jope või vihmakeep 
*soojad sokid (superhead telgis magamiseks) 
*taskulamp ja taskunuga 
Laager lõpeb 03.juulil kell 18, selleks ajaks kutsu 
keegi endale vastu. 


