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Caius Vimberg 

teeb kaasa 

muusikalis 
Varbla kooli 7.klassi poiss Caius 
Vimberg mängib Tallinnas Vanalinna-
stuudio etenduses “Oliver”, mida män-
gitakse novembrikuus Tallinna Linna-
hallis. 
Klassikaaslased käisid teda vaatamas 
31.oktoobri kontrolletendusel. 
Pärast etendust esitasin Caiusele mõned 
küsimused. 
Kuidas tekkis mõte minna muusikali 
katsetele? 
Märkasime koos emaga lehes kuulutust 
ja läksin kohale. Katsetel oli sada pois-
si, sealhulgas ka mina. Välja valiti 
kolmkümmend kaheksa ja mina olingi 

nende seas. 
Millest koosnesid katsed? 
Esimene katse oli laulmise voor, teine 
oli tantsimise voor. Teistes katsetes 
mina ei osalenud. 
Kui olid “Oliveri” proovidel, kas 
siis oli väga pingeline aeg või jäi ka 
vaba aega? 
Vaba aega oli väga vähe.  Peaaegu 
kogu aeg olid proovid. Algul olid 
need Salme Kultuurikeskuses. 

Pi-
did 
ena-

muse  koolitükkidest kodus iseseis-
valt õppima. Kuidas see tundus? 
Kodus õppimine oli raske ja halb. Ma 
ise oleks tahtnud koolis õppida, aga 
ema ikka õpetas mind. 
Milliste tuntud näitlejatega olid koos 
proovidel? 
Neid oli palju. Evelin Samuel, Raivo 
E.Tamm, Jassi Zahharov, Katrin Karis-
ma, Andrus Vaarik ja mitmed teised 
veel. 
Milliseid uusi kogemusi sa sealses 
keskkonnas omandasid? 
Põhiliselt siiski näitlemist ja laulmist. 
Tantsimist muidugi ka. 
Leidsid sa sealt omale palju uusi sõp-
ru? 
Väga palju. Me ju veetsime palju aega 
koos. Alguses olid kõik võõrad, aga 
õnneks oli mul seal ka üks sugulane. 
Hiljem saime hästi läbi. 
Kuidas tundsid ennast etendusel, tea-
des, et ka meie olime saalis. Kas and-
sime kindlustunnet või see hoopis 
segas ? 
Rohkem ikka kindlustunnet. Kui teie 
poole vaatasin, siis see ikka segas veidi 
ka. 
(Muuseas istusime lausa esimeses reas) 
Kas oled oma esinemistega rahul? 
Jah, väga rahul. Mulle meeldib näidel-
da koos kuulsate näitlejate ja lauljatega. 
Tahad veel kunagi pääseda esinema? 
Jah, kindlasti. Aga praegu ma arvan, et 
lähitulevikus küll mitte, võibolla hil-
jem, kui olen kooli lõpetanud. 
Meile Sa meeldisid, olid väga tubli. 
 Küsitles Taavi Kaljura 
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I veerandi õpitulemused rõõmustasid paljusid 
I veerandil õppisid  “neljadele-
viitele” ja käitusid hästi või eesku-
julikult: 
2.klass 
Eliise Krüüger 
Marleen Metsmaa 
Pearu Raavel 
Claudia Soomre 
Daisy Tambre 
Andra Vaima 
3.klass 
Ralf Aksin 
Triinu Arusalu 
Sergo Berggrünfeldt 
Kadri Jürgenson 

Lily Sutt 
Kristiina Vassiljeva 
4.klass 
Joosep Hütt 
Gerda Meriorg 
Anna Vahter 
Keijo Viita 
5.klass 
Merilyn Brandmann 
Carina Holter 
Anni Müüripeal 
Hirja Oja 
Kristian Pikner 
Madis Veeäär 
Anneli Veinšteins 

6.klass 
Sirli Põldaru 
Priit Raavel 
Sandra Soomre 
Siim Tõnisson 
7.klass 
Teevi Jõemägi 
Tavai Kaljura 
Meriliis Soomre 
Hardi Vassiljev 
Gloria Vimberg 
8.klass 
Karolin Pikner 
Siim Rohtväli 
Rainer Sutt 

Õpilasesinduse president  
Lylia Sutt 
 asetäitja  Taavi Kaljura 
liikmed  -  
kultuur Carina Holter  
kultuur Laivi Kruusimägi 
korrapidamine Liis Heinsalu 
sport        Priidik Raudkivi  
sport     Siim Tõnisson  
 
Klassivanemad 
 9.kl. Janek Matteus 
 8.kl. Rainer Sutt 
 7.kl. Marie Selberg 
 6.kl. Tauno Krüüger 
 5.kl. Merilyn Brandman 

Meie kooli 
omavalitsus 

Kroonika  
03.oktoobril tähistasime õpetajate 
päeva. 9.klass tervitas õpetajaid 
aktusel. Direktori kohuseid täitis  
Janari Jerve. Koolimeistri ametit 
said proovida kõik üheksandikud. 

****************** 
03.oktoobril koristasid 6.klassi 
õpilased aktsiooni “Mets puh-
taks” käigus Matsi randa. Tänutä-
heks kingiti osalejatele nokamüt-
sid ja tasuta pääse Tallinnasse 
“Sõpruse” kinno, mille nad 
23.novembril ka ära kasutasid. 

****************** 
10.oktoobril avati pidulikult kooli 
staadion. Kohal viibis ka EOK 
president Mart Siimann. Tradit-
sioonilise lindilõikamise asemel 
jooksid I klassi mudilased spordi-
väljaku avatuks. Selle jooksu või-
dumees oli Kaspar Arusalu. Külas 
olid ka Vatla ja Lõpe koolide 
esindused. 

****************** 
Pärnumaa “Varia” viktoriinil osa-
les ka meie kooli võistkond. Lõpli-
kud tulemused selguvad kevadel, 
kui toimub II voor. 

****************** 
Oktoobrikuu kujunes mõneti teatri- 
kuuks. 8. ja  9.klass käisid 
“Endlas” vaatamas “Ugala” teatri 
etendust “Helesinine vagun”,  1.-
3.klass vaatasid “Karlssoni” ning 
7.klass käis Tallinna Linnahallis 
vaatamas “Oliveri”, kus esines ka 
Caius Vimberg. 

****************** 
24.oktoobril toimus rahvaspordi- 
päev, kus vaatamata vingele sügis-
ilmale peeti maha terve rida erine-
vaid võistlusi. 

****************** 
1.klass pidas isadepäeva meelita-
des keset kõige magusamat tööpäe-
va kohale hulga tublisid isasid. 
****************** 
 

Lastevanemate koosolek toimub neljapäeval, 
27.novembril kell 17.00 



November 2003                                                                                     KRIHVEL                                                                            lk.3                                                

Kuidas saada jagu kooli-
vägivallast 
 Järjest enam on juttu vägivallast koolides. Kui 
tõsine on see probleem meie koolis ja millised 
oleksid lahendusteed? Sellel teemal arutlevad 
tänases lehes 7.-9.klassi õpilased 

   On ju teada, igas koolis esineb vägivalda, olgu kool 
suur või väike. Vägivallaks nimetatakse isegi seda, 
kui sa teist lükkad või lihtsalt nügid. 
   Olles teadlik koolivägivallast, siis ma 
tegutseksin võimalikult kiirelt, et välja 
uurida täpsemalt, kes seda tekitavad ja mis 
on selle aluseks. Näiteks see, et mõnedel 
puhkudel on laps üles kasvanud vägivald-
ses peres või on mõnele lapsele liialt palju lubatud ja 
ühel hetkel ta lihtsalt arvab, et  võib teha kõike, mis 
pähe tuleb. 
   Tuleks analüüsida neid lapsi, kes vägivalda tekita-
vad ja koos lastega leida parim lahendus.  

    Kindlasti oleks ka sellest abi, kui koolil oleks oma 
psühholoog. Ehk aitab neid just see, kui nende mured 
ära kuulata ja sellele koos lahendus leida. 
   Alati ei ole abi karistamisest, sest kui last karistada 
vägivallaga vägivalla tekitamise eest, muutub ta järjest 
hullemaks. 
   Lastele, kellega tavakool hakkama ei saa, on mõel-
dud range kasvatusega erikoolid. Kuid kas alati on kin-
del, et laps sealt õpetust saab, kuna sinna minnes satub 
ta ju endasuguste ehk vägivallatsejate hulka. 

   Lapse, kes tekitab vägivalda, 
võiks mõneks ajaks koduõppele 
saata, juhul kui vanemad temaga 
toime tulevad. 
   Aga üks küsimus on veel. Kas 
laps, kes tarvitab vägivalda, mõtleb 

enne üle, mida ta teeb, või mitte? 
   Minu meelest peaks koolivägivallaga tegelema ini-
mesed, kes selleks on väljaõppe saanud ja teavad, kui-
das asja parandada. Kõigi puhul vist ei olegi lootust. 
Laivi Kruusimägi 
 

Õpilaste arvamusi vägivalla kohta meie koolis 

   Rommi – Kui lähed räägid õpetajale, 
hakatakse norima pugejaks. Nüüd pole 
enam ammu vägivalda toimunud, keegi ei 
viitsi enam kakelda. Mina ei saa selle 
heaks midagi teha, et vägivalda poleks; 

hea, et ise kolakat ei saa. 
   Liina – Neid õpilasi, kellel on head hin-
ded enam nii väga ei norita, algklassides 
juhtus seda tihti. Ma arvan, et oldi lihtsalt 
kadedad. Tegelikult ei ole ju heade hinne-
tega õpilane mingi pugeja, vaid ta lihtsalt 
õpib ja saab hea hariduse. See on ta ees-
märk. Halbade hinnetega ei saa ju põhi-
kooligi lõpetatud. 
   Kardo – Elu kolis on karm. Siin koolis 
kiusatakse üsna palju väiksemaid. Tavali-
selt lüüakse jalaga, togitakse ja kolgitak-
se. Oli meil varem siin koolis üks poiss. 
Tema teele ei tahtnud sattuda. Tema kiu-
sas just seda, kes temast mööda läks. 
Nüüd on hea, et ta siit koolist läinud on. 
   Rainer – Tuleb teha, et kõik õpilased 
saaksid üksteisega läbi, mitte et mõni tun-
neb end tõrjutuna ja see ei ole hea. Veel 
on see, kui mõned napakad käivad teiste 

klasside asju lõhkumas, tuleb välja selgi-
tada süüdlane ja ta maksab selle asja 
kinni. 
   Elen – Meie klassis ei olegi eriti kiusa-
mist ja vägivalda. Koolist koju minnes 
kakeldakse bussijaamas. Sellest, kes siis 
nõrgem on ja peksa saab, hakkab kahju. 
   Merje – Mõni inimene mõtleb,et teeb 
enda arust nalja, aga tegelikult on see 
vägivald. 
   Rivo – Koolivägivalda esineb arvata-
vasti igas koolis, sest ikka leidub neid, 
kellel on vaja teisi kiusata.   
   Marie – Meie klassis on päris palju 
kiusamist ja vägivalda. Lapsed näevad 
telesaadetest palju vägivalda. Nad saa-
vad aru, et see on päris, ja tahavad ka ise 
proovida. 
   Kerle – Ühte asja võiks muuta. Tean 
mitut korrapidajaõpetajat, kes istuvad 
vahetunni ajal õpetajate toas ja ei käi 
ringi. Asja muudaks, kui nad oleksid 
koridoris, siis õpilased vähemalt peaksid 
korralikult käituma. 
   Raigo – Meie koolis on ka vägivalda, 

aga teiste koolidega võrreldes on seda 
väga vähe. Siin lõppes vägivald paar aas-
tat tagasi, kui lõpetas 9.klass. Nende õpi-
laste seas oli paar kiusajat, kes arvasid, et 
võim koolis on nende käes. Paljud inime-
sed said kohe rahulikumalt hingata, kui 
need õpilased koolist lahkusid. 
   Janek – Et selliseid asju vältida, tuleks 
õpetajatel uurida, kes on kiusajad ja neid 
tähelepanelikult jälgida. Ehk sellest on 
abi. 
   Egon – Ma arvan, et kooli võiks kutsuda 
psühholoogi, kelle juurde läheksid kõik 
kiusajad ja see püüaks neile selgeks teha, 
et kiusata poleks vaja, vaid peaksid hoo-
pis teisi aitama, kui nii kõvad mehed on. 
Kui kodus ema või isa kodus peksab last, 
siis lapsed võtavad tavaliselt nendest õp-
pust ja hakkavad ka ise vägivallatsema. 

Päevateema 

Mida teha vägivaldsete õpilaste-
ga 

Aga üks küsimus on veel. 
Kas laps, kes tarvitab vägi-
valda, mõtleb enne üle, mi-
da ta teeb, või mitte? 
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Tänase lehe panid kokku Taavi Kaljura, Laivi Kruusimägi, Priidik Raudkivi, Lea Sabiin, Urmas Reinfeldt ja Heli Raavel 

SPORT 
Oktoobrikuus osalesid B-klassi poi-
sid Kilingi-Nõmmes jalgpalli- 
turniiril. Võistkonnas mängisid Ma-
dis Lillo, Margus Treinberg, Priidik 
Raudkivi, Rainer Sutt, Siim Roht-
väli, Rommi Nelis, Rivo 
Brandman, Marko Kondratjuk, 
Taavi Kaljura. 
6.novembril D-klassi poiste rahvas-
tepallivõistlustel Pärnu-Jaagupis 

osalesid Madis Veeäär, Ragnar Sutt, 
Anders Pärt, Kristian Pikner, Mikko 
Märk, Arli Koljal, Joosep Hütt, Rain 
Vallimäe, Joonas Trel, Keijo Viita, 
Tauri Tambre, Tarvi Teearu. 
12.novembril sama vanade tüdrukute 
rahvastepallis mängisid Merilyn 
Brandman, Carina Holter, Anni 
Müüripeal, Hirja Oja, Anneli 
Veinšteins, Anna Vahter, Maris 
Sillat, Ere Pärn, Gerda Meriorg, Liisi 
Kaasikoja, Lily Sutt ja Kadri Jürgen-
son.  

Varbla Põhikooli 
 

JÕULUMAA 
toimub 22.detsembril 

 

SAARMA TALUS 

Kas riie rikub meest 
Arvamus 

   Kas riie rikub meest? Ei, sest sellest 
eriti ei olene, kas tal on dressid või üli-
kond seljas, aga kui on mustad- kortsus 
riided, siis arvatakse, et ta on mingi 
prükkar. Kuid äkki see on hästi haritud 
mees, aga lihtsalt tööriided seljas? Kui 
panna mingile kõvale joodikule ülikond 
selga, saab ikka aru, kas ta on joodik või 
ei, sest tema käitumisest saab aru. 
   Kui võtta mingilt professorilt kittel ära 
ja panna teksad jalga ega siis tema tead-
mised kitlitaskusse jää. 

   Meest ei riku riie, sest kui Parts pa-
neb dressid selga, on ta ikka peaminis-
ter, aga mitte kümnevõistleja või ketta-
heitja. 
   Kui kellelegi panna prükkari riided 
selga, siis ei ole tal ju prükkari mõistus, 
vaid talle jääb tema oma mõistus ja ta 
teab sama palju kui enne. 
   Ega riie meest ei riku küll! 
 
Priidik Raudkivi  

Kuidas saada teist 
oma nõusse 
Vahel on vaja kedagi oma nõusse saada. Kui-
das sel juhul toimida, selleks Sulle mõned 
nõuanded: 
1.Kindlasti alusta sõbralikult ja mitteagres-
siivselt. 
2.Kui vähegi võimalik, ära lasku vaidlusesse, 
mis ei vii kuhugi. Targem annab ikka järele. 
3.Pea lugu teise inimese arvamusest. Ära ütle 
kunagi teisele, et ta eksib. Mõnikord juhtub, 
et on lihtsalt erinevad seisukohad. 
4.Kui oled pisutki eksinud, ära karda seda 
tunnistada. 
5.Lase teisel inimesel nii palju kõneleda, kui 
ta soovib. Sellega jätad mulje, et oled tema 
tegemistest ja arvamustest huvitatud. 
6.Vii teine arvamusele, et Sinu idee on tegeli-
kult tema oma.  
7.Püüa teiselt välja meelitada otsekohest “jaa-
jah” vastust. 
8.Pidevalt püüa asju vaadata ka teise inimese 
silmadega. 
9.Suhtu teise inimese mõtetesse ja soovidesse 
osavõtlikult. 
10.Dramatiseei teise ees oma ideid, nii lisad 
neile kaalu. 
11.Esita üsna selge väljakutse. 


