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2003/2004 õa 
istus koolipinki 
114 õpilast 

1.septembri hommikul kajas kooli-
maja rõõmsatest kilgetest ja säras 
laste naerunägudest. Taaskohtumiste 
rõõm valdas kõiki.  
Kooliaasta avaaktusel tervitas direk-
tor Urmas Reinfeldt õpilasi, lasteva-
nemaid ja õpetajaid. 
9.klass sättis aukohale 1.klassi astu-
jad, keda sel aastal oli lausa rekord-
arv - kuraditosin ehk 13. 
1.klassi õpilasteks arvati 
Kaspar Arusalu 
Kaarel Kask 
Anna-Liisa Lehis 

Merili Lobjakas 
Mait Maidla 
Veronika Noppel 
Marten Rahu 
Markus Sabiin 
Jan Schär 
Tõnu Tanel 
Hendrik Tõnisson 
Teele Õis 
Kaidy Õismets  
Sel õppeaastal õpib koolis 114 õpi-
last. 
Õpetajad on endised, raamatukogu- 
hoidjana töötab Kersti Vassiljeva 

 

TÄNASES NUMBRIS 
NÕUANDED  

KUIDAS ÕPPI-
DA! 

Koolialguse laa-

ger  

2 

Kuidas otstarbe-

kalt õppida 

2 

Tüdrukud käisid 

suvel Saksamaal 

3 

Merelaagrit toe-

tab Kihnu Väina 

3 

Spordiuudised 4 

Nõuanded teis-

melistele 

4 

Järelvastamiste 

ajad 

4 

TÄNA LEHES 
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Koolialguse laager 
pakkus erinevaid   
tegevusi 
Juba mitmeid aastaid koguneb koolipere septembri alguses 
nn. koolialguse laagrisse. Eesmärgiks on, et lapsed saaksid 
oma suveuudised ära rääkida ning seda ei pea enam koolitun-
nis tegema. 
Sel aastal “laagerdasime” “Norma” puhkebaasis. 
Võistlesime erinevatel spordialadel ja matkasime imekaunil 
maastikul. 
Kõigil oli küllalt palju vaba aega, et endale ise meelepärast 
tegevust leida. Nii mõnelgi oli kõige huvitavamaks ajaks öö, 
sest ega siis laager ole magamiseks, nagu paljud arvasid. 

KÄISIME LAAGRIS 
Läksime bussiga laagrisse. Kui olime ennast mugavalt sisse 
seadnud, läksime palliplatsile kogunemisele. Seal jagati töid 
ja käske.  
Meie käisime õpetaja Kersti ja Liiviga matkal. Rain leidis 
suure sirmiku. Mina käisin vaatamas, kas suure sirmiku kõr-
val on äkki väike sirmik ka. Ning leidsingi pisikese.  
Jalutasime veel ja jõudsime peaaegu Varblasse välja. 
Viimaks jõudis õhtu kätte. Kuigi meie juba magasime, käi-
sid poisid meid kogu aeg vaatamas. Hommikul ajas Tauri 
meid ülesse. Käisime kiikumas. Õpetaja Vimberg õpetas 
meile laskmist. Mina võitsin loomulikult 31 punktiga. 
Pärast sõitsime koju. 
 
Anna Vahter  

Õppimine polegi 
nii hirmus 
No on ikka küll, kui teed seda vastu tahtmist. 
Aga mõtle, äkki saab õppimist kui mitte just 
meeldivaks, siis vähemalt pisut lihtsamaks te-
ha. 
Mõned nõuanded 
Alusta väiksemast ja lihtsamast asjast. 
Kui oled sellega valmis saanud, on uhke tunne: 
vähemalt üks märkus või kaks jääb homme kind-
lasti saamata. 
Kirjalik töö püüa teha enne suulist, eriti kui 
oled pidevas ajahädas. Suulist saab hädapärast 
õppida ka vahetunnis, kirjalikku ei jõua isegi ma-
ha teha. 
Mõtle asi hoolega läbi, enne kui midagi kirja 
paned. Kas said ikka küsimustest õieti aru ja tead, 
kuidas antud teemal kirjutada? 
Suulise vastuse ettevalmistamisel on müned 
nipid, mida peaksid teadma. Selle asemel, et 
kolm lehekülge teksti kolm korda järjest läbi lu-
geda, tee hoopis nii 
*vaata tekst uuriva pilguga üle, loe pealkirju ja 
silmitse pilte. Vaata, kas õppetüki lõpus pole kü-
simusi. Pööra tähelepanu tumedalt või kursiivis 
trükitud sõnadele. 
*Kui tekst on lõikudeks jaotatud, loe lõikhaaval. 
Küsi endal mõttes, mis selles lõigus oli uut ja olu-
list. Proovi seostada uut sellega, mida juba tead. 
*Tee konspekt.Kasuta lühendeid, et ruumi säästa. 
Kujutle, et see on spikker, kuid normaalses kirjas. 
*Püüa loetu oma sõnadega ümber jutustada. 
Kodune tunniplaan olgu võimalikult vaheldus-
rikas. 
Ära õpi järjest kahte jutustavat või reaalainet. 
Ära unusta oma tunniplaanist vahetunde. Siis 
püüa lõdvestuda, aga ära ennast liiga kauaks va-
hetundi unusta. 
Kui kõik on õpitud, mõtle veel kord läbi, kas 
tõesti sai kõik tehtud. Äkki ununes midagi olu-
list? 
Kooliasjad pane kokku kohe, kui oled õppimi-
se lõpetanud. 
Siis on kindel, et midagi maha ei jää. 
Hommikul mõtle tunniplaan veel kord läbi. Võid 
veel näiteks luuletuse üle korrata. 
Viimane soovitus: ära kunagi õpi väsinud pea-
ga. 
Pärast kooli püüa vähemalt veerand tundi hinge 
tõmmata, kui väga vaja, maga pisut. Kui oled vä-
ga väsinud, mine varem magama ja tõuse hommi-
kul varem. Siis jääb õpitu paremini meelde.  
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Ühel päeval jagati koolis lehekesi, 
kuhu oli kirjutatud Saksamaast. Seal 
oli kirjas, et toimub ratsutamise laa-
ger. Eestist sai kaasa minna 7 tüdru-
kut.  
Kaasa said need, kes jõudsid kõige 
ennem Lehtile helistada. Nii tahtiski 
enamus tüdrukuid minna, kuid ainult 
kiiremad said. Nendeks olid Lylia, 
Taivi, Karolin, Liis, Margit, Ida ja 
Liisu. Meie kasvatajaks oli Lehti. 
1.augustil algas pikk reis Saksamaa-
le. Hommikul vara sõitsime bussiga 
Pärnu, edasi Tallinnasse, kus läksime 
lennujaama. Kui Lehti küsis: “Kas 
keegi kardab ka?”, vastasid kõik 
koos “Ei”. Kui olime lennukis rih-

mad kinnitanud ja lennuk liikuma 
hakkas, tekkis natuke imelik tunne. 
Õhus olles läksid kõrvad lukku. Kui 
Helsingisse jõudsime, läksime järg-
misele lennukile, mis viis meid Sak-
samaale. Kui maandusime, olid meil 
lennujaamas vastas teised kasvata-
jad. Nende nimed olid Vanessa, Ve-
rena ja Anne. 
Edasi sõitsime bussiga umbes 50 
kilomeetrit, et jõuda meie sihtpunkti. 
Järgmisel päeval tulid ka saksa tüd-
rukud. Nende nimed olid Steffanie, 
Jennifer, Jarine ja Maria. Nad olid 
väga toredad. Saime väga hästi läbi. 
Me rääkisime nendega inglise kee-
les. Nende kasvataja ja ratsutamis-
laagri korraldaja nimi oli Nicole. 
Kõigile meeldis seal. Me õppisime 
hobustega ratsutama. Sõitsime ga-
loppi ja traavi. Õppisime hobuseid 
ka hooldama. Õhtuti mängisime eri-
nevaid mänge. 
Kui ühel päeval oli umbes 40 kraadi 
sooja, soovisid kõik ujuda ning läksi-
megi ujulasse. See oli vahelduseks 
hea tunne.  
Ühel õhtul käisime ka ühes kuulsai-

mas tsirkuses, mille nimi oli Roncalli 
tsirkus. See oli nii põnev.Etendus 
kestis umbes 3 tundi. Mõnel päeval 
saime käia ka külast umbes 50 kilo-
meetri kaugusel Dortmundi linnas. 
Ka seal korraldati meile mänge. 
Ja nii need kaks nädalat möödusidki 
hästi kiiresti. 
14.augustil hakkasime tagasi Eestis-
se tulema. Meile tuldi vastu ja öösel 
jõudsime jälle oma koju.  
Saksamaa jääb meile kauaks meelde 
ja loodame, et tuleb veel kunagi 
selliseid reise. 
 
Karolin Pikner 

Tüdrukud käisid suvel Saksamaal 

Merelaagris oli tore olla 
Suvel toimus 5.-9.klassi õpilastele 
merelaager. Esimesel päeval kogune-
sime Matsi randa ja panime telgid 
üles. Pärast seda asusime metsaalust 
puhastama, et õhtuks lõkkematerjali 
koguda. Mõlemad rühmad tassisid 
kokku suure hunniku oksi ja ronte, 
mis põlesid öö läbi. 
Palju tegime sporti. Võistlesime rah-
vaste pallis, erinevates jooksudes, 
proovisime veepalli mängida. Kuna 
ilmad olid ilusad ja vesi soe, veetsi-
me palju aega rannas ja eriti vees. 
Lemmiktegevus oli liivast erinevate 
kujude ja losside ehitami- 

ne. Mängisime kahte maastikumän- 
gu. Ühes pidime vastaste küljest pe-
sulõkse ära korjama, teises lahenda-
sime salakirju. 
Samal ajal, kui me laagris olime, 
toimus Pärlseljal saate “Iff tuleb kül-
la” lindistus. Võtted toimusid ka 
meie laagri juures rannas. Meie pidi-
me siis vaikselt olema ja kõrvalt vaa-
tama.  
Ühel hommikul tuli meile külla õpe-
taja Eensalu, kellega hakkasime 
kunsti tegema. Kõigepealt korjasime 
taimi, liiva, kive ja muud looduses 
leiduvat ja kleepisime selle PVA 

liimiga papi peale. Siis hakkasime 
kive värvima. See oli päris lõbus töö. 
Randa jäi terve hulk kirevaid kive, 
sest me ei jõudnud neid koju tassida. 
Tüdrukud värvisid oma jalad ära, aga 
õnneks tuli see värv pestes maha. 
Matkal käies tahtsime läbi vee minna 
ühele laiule, aga seal pesitsevad lin-
nud ehmatasid meid tagasi. Neid oli 
väga palju ja nad lausa ründasid 
meid. 
Laagris oli tore sõpradega koos olla. 
Järgmisel aastal võiks jälle  minna. 
 
Priit Raavel 

Laagrit toetab 

KIHNU VÄINA MEREPARK  
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Tänase lehe panid kokku Karolin Pikner, Anna Vahter, Priit Raavel ja Heli Raavel 

Spor
Sel aastal algasid maakondlikud 
spordivõistlused varakult. Nii on 
meiegi kooli õpilastel juba kahtedel 
võistlustel käidud. 
Kõigepealt osaleti vanemate poiste 
jalgpallis, kus end Vändra, Audru ja 
Kilingi-Nõmme koolid järel mängiti 
4.kohale (parim põhikool!) 
Võistkonnas mängisid Rainer Sutt, 
Priidik Raudkivi, Allan Lullu, Siim 
Rohtväli, Rommi Nelis, Rivo 
Brandman, Taavi Kaljura, Marko 
Kondratjuk, Erki Strandson ja 

Ragnar Sutt. 
Maakonna teatejooksude päeval  Jõulu-
mäel esindasid kooli Lily Sutt, Triinu 
Arusalu, Eliise Krüüger, Kaja Põldaru, 
Mati Maidla, Sergo Berggrünfeldt, Ralf 
Aksin, Roman Kaasikoja, Liisi Kaasik-
oja, Carina Holter, Maris Sillat, Hirja 
Oja, Joonas Trel, Ragnar Sutt, Keijo 
Viita, Rain Vallimäe, Triinu Teearu, 
Marie Selberg, Sirli Põldaru, Teevi Jõe-
mägi, Tauno Krüüger, Taavi Kaljura, 
Marko Kondratjuk, Priit Raavel, Liis 
Heinsalu, Karolin Pikner, Kadri Käärt, 
Rainer Sutt, Margus Treinberg, Erki 
Strandson.  
 
Lea Sabiin 

Heli Raavel        teisipäeval          15.10-16.00 
Maili Arusalu     teisipäeval          14.15-15.30 
Marge Eensalu   kolmapäeval       14.15-15.00 
Ülo Abram         kõigil korra-       13.10-14.00 
                           pidamise päevadel 
Liivi Tõnisson    esmaspäeval       14.15-15.00 
                           kolmapäeval       14.15-15.00 
Urmas Reinfeldt kolmapäeval       13.20-15.00 
Urve Selberg      neljapäeval         13.20-14.05 
Karin Lumera    esmaspäeval        13.20-15.00 

KONSULTATSIOONIDE 
JA JÄRELVASTAMISTE 

AJAD 

Nõuandeid 
teismelis-
tele 
*Ära topi oma nina igale 
poole, sa ei pea kõike tead-
ma. 
*Kui sõbral on mure, kuula 
ta ära ja ära hakka kohe 
OMA muresid kurtma. 
*Ära tee teistele seda, mida 
sa ei taha, et sulle tehtaks. 
*Naerata elule, siis naera-
tab elu ka sulle. 
*Usu endasse. Sisemine kind-
lus annab julgust ja tahet. 
*Andesta sõpradele nende 
vead, sest keegi pole täius-
lik, ka sina mitte. 
*Ole sõbralik, siis pole kar-
ta, et üksi jääd. 
*Tee nii palju head, kui 
saad, aga ära lase ennast 
ära kautada.  
*Ära pea ennast maailma na-
baks. 
*Kui tunned, et sul on koo-
listress, siis kirjuta üles, 
milline sa tahaksid olla, ja 
hakka tasapisi nende oma-
duste poole pürgima. Küll 
varsti jõuadki soovituni. 
*Kui tunned, et õppimine ei 
edene, püüa lõõgastuda. 
Kirjuta vahelduseks kirju 
või mine koeraga jooksma. 
Materjal  pärineb 9.klassi 

Reedel, 3.oktoobril 
tähistame 

ÕPETAJATE PÄEVA 


