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Piilume jõuluvana kingikotti! 

Täna lehes:  
 Piilume jõuluvana 

kingikotti 
 Karjäärilaager 

Uulus 
 Eesti Jalgpalli 

Liidu üritus 
 Noortekonverents 

Lahe Koolipäev 
2014 

 Jõululuulet 

Soovin mänguhobust! 

Mina tahaks, et kõik 

lapsed oleks tublid!  

Palun too jõululego!  

Mina tahaks enda toale ust!  

Soovin pikka vaheaega!  

Palun kingi mulle raamat! 

Too mulle sülearvuti!  

Loodan kingikotist leida 

lukuga rahakassa!  

Ootan palju 

valget lund!  

Soovin 

tahvelarvutit ja 

nutitelefoni!  

Too mulle PS4!  

Ja mulle GTA5!  

Mina soovin kõigile 

HÄID PÜHI!!! 

Soovin 

rahulikke 

jõule pere ja 

sõpradega!  

Palun külma 

talve!  

Palun too Barbie!  

Mina ootan puldiga 

helikopterit!  
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Jõulutaat on meie poole teel ... 

Küsisime veidi enne jõule meie 

kooli õpilaste ja õpetajate 

käest, mida nad jõuludeks 

soovivad. Julgemad kirjutasid 

soovisedelile ka enda nime, et 

jõuluvana saaks nende soovi  

täita!   

 

1.klassi jõulusoovid 
Carola: mänguhobune  

Kärt: Anna nukk 

Kerttu-Kätriin: 

jõululego 

Timo: nutitelefon 

Õpetaja Marge: Pikka 

vaheaega! 

 

2.klassi jõulusoovid 

Kennar: lukuga 

rahakassa 

Andro: tahvelarvuti 

Kregor: puldiga 

helikopter 

Rasmus: puldiga 

helikopter 

Õpetaja Urve: 

Rahulikke jõule pere ja 

sõpradega!  

 

3.klassi jõulusoovid 

Rasmus: plastiliin 

Aaron: metalliotsija 

Kateriin: Barbie  

Marie-Eliise: Barbie 

Gregor: puldilennuk 

 

4.klassi jõulusoovid 

Birgit: nutitelefon 

Biret: nutitelefon 

Kirke: tahvelarvuti 

Andre-Rene: loom-

bands 

Ly-Ann: nutitelefon 

Mary-Marleen: ilusaid 

jõule 

Mareena: tahvelarvuti 

 

5.klassi jõulusoovid 

Robert: külma talve 

Sten-Jents: PS4, 

turbodiisel 

Marielle: loom-bands 

Remil: lund 

 

6.klassi jõulusoovid 

Jaanus: PS Vita 

Katrin: lund 

Helina: loom-bands 

Kevin: Call of duty 

ghosts 

Õpetaja Liivi: et kõik 

lapsed oleksid hästi 

tublid! 

 

7.klassi jõulusoovid 

Grete: tahaks lund 

Timmu: PS4 koos 

GTA5-ga 

Allan: enda toale ust 

Erik: raamat 

 

8.klassi jõulusoovid 

Rein: sülearvuti 

Mardo: sülearvuti 

Timo: sülearvuti 

Kristyn: iPhone 6 

Õpetaja Kersti 

Vassiljeva: soovin 

kõigile häid pühi!  

 
Eliisa Sutt 
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Pärnu maakonna karjäärilaager Uulus  

14.-15. novembril 
toimus Uulu põhikoolis Pärnu 

maakonna karjäärilaager. 

 

1.päev 

Meie koolist läksid laagrisse 

Grete Alberg, 

Kristyn Pihelgas, 

Sten-Jents Käärt, 

Jaanus Põldaru  ja 

õpetaja Lea Sabiin.  

Kell 10.00 

hakkasime kooli 

juurest sõitma. 

11.10 jõudsime 

Uulusse. 

Alustuseks viisime 

oma asjad Uhla 

seltsimajja. Seal 

registreerisime 

ennast ka üritusele 

ära. Kui kõik kooliõpilased sinna 

olid jõudnud, hakkasime  endale 

valmistama rinnamärke, kuhu 

kirjutasime oma nime.  Seejärel 

jaotati meid gruppidesse, anti 

spagetid ja teip ja pidime tegema 

nii kõrge torni kui vähegi 

võimalik. Peale seda rääkisid 

Annely Akkermann ja teised 

täiskasvanud, kes olid esinema 

kutsutud, meile oma töökohtadest 

ja sellest, miks nad just selle 

eriala valisid.  

Kell 15.00 algas tegevus 

erinevates töötubades. Töötoad 

olid väga huvitavad ja lõbusad. 

Eesmärgiks oli arendada meie 

loogilist mõtlemist. Me pidime  

näiteks tegema sellise lõkke, 

millel saaks vee ajada 

võimalikult soojaks, veest ja 

pudelist pidime meisterdama  

raketi, mis lendaks võimalikult 

kõrgele. Paberist pidime 

meisterdama laeva, mis suudaks 

kanda rasket koormat ja 

klaaskuulile pidime tegema 

sellise raja, et kuul veereks 

võimalikult kaua.  

 Õhtusöök toimus kooli lähedal 

olevas kohvikus. Kui kõik 

olid ära söönud, viisime oma 

asjad koolimajja. Kell 20.00  

läksime veel tagasi 

seltsimajja, kus toimus 

õhtuprogramm. Mängisime 

mängu ,,Me armastame 

Pärnumaad,,  ja peale 

seda toimus disko. 

Diskot tegi väga hea 

DJ Martin. Kui disko 

läbi sai, läksid kõik 

kooli tagasi, et ennast 

magama sättida. Kell 

00.00 oli öörahu.  

 

2. päev 

Kell 8.00 oli äratus ja 

siis pidime panema 

oma asjad ka kokku. 

Peale hommikusööki 

läksime jälle 

seltsimajja. Seal oli üks mees, 

kes õpetas meile erinevaid 

tantsustiile. Peale tantsimist 

loositi kõikide õpilaste vahel 

välja auhindu.  Kell 11.00 

hakkasime kõik koju sõitma.  

See oli väga tore laager!  

 

Grete Alberg 

Kristyn Pihelgas  

Varbla Põhikool võttis osa ühest põnevast Eesti 

Jalgpalli Liidu projektist. Projekti nimi oli 

“JALGPALL KOOLI” ning selle käigus külastas 

EJL erinevaid koole üle Eesti. Projekti mõte oli 

noorte seas liikumisharrastuse propageerimine ja 

sportimisharjumuse tekitamine, samuti oskusteabe 

jagamine õpetajatele nii lugemisvara kui ka 

koolituste abil ning sportimiseks vajaliku varustuse 

võimaldamine.  

3. novembril 2014.a külastasid Varbla kooli Eesti 

Jalgpalli Liidu treenerid Rauno Tutk ja Marko 

Pärnpuu. Üritus toimus rahvamajas, kus 

treenerid andsid lastele ühe korraliku 

jalgpallitrenni. Trennist võtsid osa nii 

lasteaialapsed kui ka õpilased l.-6.klassini. 

Trennis tehti palju  huvitavaid harjutusi ning 

lapsed olid väga õnnelikud. Samuti oli õnnelik 

kehalise kasvatuse õpetaja Lea Sabiin, kes sai 

kooli jaoks 10 jalgpalli, samuti veste ja 

tähikuid. Lisaks kingiti talle ka raamat 

“Jalgpall õpetab!”, milles on tunni 

läbiviimiseks 148 lehekülge erinevaid 

harjutusi ja nõuandeid.  

Üritus oli äärmiselt põnev ja õpetlik ning 

meeldis kõigile väga.  

Sander Arusalu  

Eesti Jalgpalli Liit 
Varbla koolil külas 
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Noortekonverents Lahe Koolipäev 2014 

Eesti suurim Noortekonverents 

Lahe Koolipäev toimus 12. 

novembril 2014 Tallinnas 

Nordea Kontserdimajas. Sel 

aastal oli teemaks “Elad ise 

oma elu?” Sel aastal toimus see 

üritus juba üheteistkümnendat 

korda. Seal olid koos noored 

üle Eesti, tuldi nii rongide, 

busside, taksodega kui ka 

jalgsi.  

Programm oli tihedalt 

sisustatud, kolmapäeva 

hommikul pidime olema juba 

enne kella 6 hommikul Pärnus, 

Endla teatri ees olevas parklas, 

kus jagati meid bussidesse ja 

mindi edasi Tallinnasse, Eesti 

kõige lahedamale koolipäevale. 

Kella 8 ajal jõudsime Balti 

jaama, kust kõik pärnakad koos 

läksid Nordea Kontserdimaja 

poole. Teel külastasime NUKU 

Muuseumi ja vahepeal 

lisandusid ka teised noored 

meiega. Umbes kella 8:30 ajal 

jõudsimegi Nordea 

Kontserdimajja, kus meid 

ootasid rõõmsameelsed 

korraldajad. Andsime oma 

üleriided ära, registeerisime 

end üritusele ning järgnevalt 

saime osa suurepärasest 

hommikusöögist, kus pakuti 

palju erinevaid toite. 

Kell 10:00-11:45 kestis 1. 

vaatus- “Taevas” 

takistustest ning elu 

teistpoolsusest rääkisid meile 

LEA DALI LION, ANDRES 

SÕBER JA TANJA 

MIHHAILOVA.  

14:30- 15:00 Tervisepaus 

Taaskord saime süüa ning 

tutvuda erinevate 

organisatsioonide ja 

ülikoolidega, saime liikuda 

ringi ja tutvuda uute 

inimestega.  

15:00-16:45 3. Vaatus- “Maa” 

Kuidas saavutada harmoonia 

oma elus? Igaüks meist teab 

lugu Yinist ja Yangist (tasakaal 

Hiina mõistes), kuid milline on 

see igapäevaelus? Keha on 

võimas looja- kuidas hoida 

oma vaim virk ja keha vormis? 

Oma õnne valemist, positiivse 

oleku saladusest, tänulikkusest 

ja headest eeskujudest rääkisid 

meile KALEV KÜLAASE, 

KRISTEL TALVISTU,  

HIRVO SURVA NING 

ERIKÜLALINE UKU 

SUVISTE. 

16:45 seekordne Lahe 

Koolipäev kahjuks lõppes. 

Noored, kes tulid busside ja 

rongidega kiirustasid tagasi, et 

naasta oma koju. Pärnusse 

jõudsime õhtul umbes kella 

19:00 ajal. Bussisõit Tallinnast 

Pärnusse oli ülipõnev, kuna 

meil sai seal palju nalja. Jäime 

Sandriga, kellega koos 

esindasime juba teist aastat 

järjest Varbla Põhikooli, selle 

päevaga väga rahule ja 

soovitame kõigil sellisest 

päevast osa võtta. 

Kaisa Palmiste 

Kes mina olen? 

Miks ma teen seda 

mida ma teen ning 

milline on minu 

rada, st milliseks 

ma tahan, et mu 

elutee kujuneks? 

Elus tuleb teha 

valikuid, kuid mille 

järgi otsustada? 

Kuidas seada eesmärke ning 

milleks üleüldse unistamine? 

Kuidas leida endas kirge ja 

tegutsemistuhinat ning julgust, 

et viia ellu järjekordne edukas 

ettevõtmine? Loomisest ja 

startimisest tähtede poole 

kõneleti koos MÄRT 

TREIERI, AIGI VAHINGU JA 

VILLE JEHEGA.  

11:45- 12:45 Lõunapaus 

Toiduks pakuti palju head, 

põhiroog oli lasanje, mis oli 

väga maitsev. Kuid samal ajal 

oli võimalus tutuvuda ka 

erinevate kõrgkoolide ning 

noorteorganisatsioonidega. 

13:00- 14:30 2. Vaatus - 

“Põrgu” 

Kuhu jäid need inimesed mu 

kõrvalt, kui ma olin peaaegu 

kokku varisemas? Millised 

emotsioonid ja tunded 

valitsesid mind kui ma olin 

kahe vastaspoole vahel? Kui 

raske on ikka raske ja mis see 

pühendumine õigupoolest 

tähendab?  

Kas tõesti peab läbi sita 

kõndima? Kui palju vastutust 

on küllalt ja piisavalt? Kuidas 

leida varakult põhjus, et mitte 

takerduda ebameeldivatesse 

tagajärgedesse? Arutusest, 

raskustest, ühiskonnast, 
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Noortekonverents Lahe Koolipäev 2014 
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Mardid pidasid laata, kadrid karnevali! 

10.novembril 
toimus meie kooli alumises 

koridoris igaaastane mardilaat. 

Üritus algas kolmanda 

vahetunni ajal. Müüjaid oli sel 

korral rohkem noorematest 

klassidest. Vanemad õpilased 

ja õpetajad olid ostjad. Laadal 

müüdi  palju head: kooke, 

muffineid vahvleid, isetehtud 

kukekomme jpm.  Laat kestis 

senikaua, kuni leidus ostjaid. 

Peale laata mindi tagasi 

tundidesse. 

25. novembril 
toimus meie koolis kadripäeva 

kostüümitrall. Kõik pidid sel 

päeval kooli tulema mingis 

kostüümis.Kolmanda vahetunni 

ajal said kõik erinevaid tegelasi 

vaadata ja parimaid kostüüme 

hinnata. Ka õpetajad võtsid sel 

korral üritusest kogu 

kollektiiviga osa. Nad olid 

kostümeerinud end päris 

kadrisantideks  ja tutvustasid 

õpilastele ja lasteaialastele 

vanu kadripäeva kombeid. 

Eliisa Sutt 
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Sügis läbi, käes on talv, 

enne oli taevas hall. 

Valge lumi jälle maas, 

jõulud saabunud on taas. 

 

Taas kord kinni külmund vesi, 

haigustele aitab mesi. 

Tiigil jälle peal on jää, 

ei see lumi maha jää. 

 

Piparkoogid valmis said, 

ootan väga sooja maid. 

Vaheaega ootan taas, 

lund siis pole enam maas  

Jõulud ei ole ainult kinkide aeg, 

jõuludel unusta mure ja vaev. 

Kukkuda võid sa ka selili lumme, 

ei unune iial see jõulude tunne. 

 

Hinges on soojus ning rõõmus on meel, 

vihma küll sajab ja lund pole veel. 

Kuuskede lõhn ja küünalde valgus, 

varsti ju saabubki jõuluaja algus. 

 

Mõnel  lapsel pole und,  

ta ei näe veel talve, lund. 

Ta on kurb ning ootab seda, 

tahab teha lumesõda. 

 

Ema ütles: ,, Tuleb lumi! 

Läheb lihtsalt aega tal.’’ 

Laps ei uskund, et see tuli. 

,,Pane endal kaela sall!’’ 

 

Laps siis jooksis kohe välja 

Ning ta ohkas: ,, Ei tee nalja.’’ 

Nägi helbeid oma käel. 

,,See jääb maha, küll sa näed!’’ 

 

On  väljas taevas hall, 

sest kätte jõudmas talv. 

On lastel kaelas sall 

ja koolikotis mall. 

 

On päris raagus puud, 

meil käes on talvekuud. 

Meil linnud läksid ää 

ja lambad ei tee mää. 

 

On üsna kurb mu meel, 

ma suve tahaks veel. 

Kuid käes on üsna halb 

aastaaeg - see talv.   

Luuletas  
Kersti 

Veinšteins 

Luulenurk 
talvest ja 
jõuluajast 
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Toimetus:  Kaisa Palmiste, Eliisa Sutt, Kersti Veinšteins, Sander Arusalu, Kristyn Pihelgas, Grete Alberg 

Juhendaja: Karin Lumera                                                 
Ajalehe trükkis Hansaprint 

Õnnitleme detsembrikuu 

sünnipäevalapsi! 

 

Marie-Eliise 

Remil 

Eerik 

Ken 

Kevin 
 

PALJU ÕNNE!   

 

Head õpilased ja 
õpetajad!  

 

TALVEVAHEAEG kestab  

 
20.detsembrist 2014.a -  

04.jaanuarini 2015.a  
 

KOHTUME UUEL  

AASTAL! 

Õnnitleme jaanuarikuu 

sünnipäevalapsi! 

 

Kateriin 

Sten-Jents 

Allan 

Urmet 

Kaisa 

Eliisa 
 

PALJU ÕNNE!   

Varbla mudilaste 
JÕULUPIDU  

toimub  
17.detsembril  kell 15  

Varbla rahvamajas 

 
*** 

Varbla põhikooli 
JÕULUPIDU  

toimub  
18.detsembril kell 15  

Varbla rahvamajas 
 


