
 

Varbla kooli ajaleht                      Nr. 37                            Juuni  2015 

Viimane koolikell! 

2014/2015 õ.a.-l õppisid neljadele-viitele 

järgmised Varbla Põhikooli õpilased:  

 

I klass 
Kärt Alberg 

Timo Arusalu 

Kerttu-Kätriin Kepp (kiituskiri)  

 

II klass  

Kristjan Kallasmäe (kiituskiri) 

Andro Laius  

Kennar Metsniit (kiituskiri) 

Kregor Ojala 

Rasmus Ojala 

Bamela Sutt 

 
III klass 

Aaron Laius  

Kateriin Schär 

Marie-Eliise Sutt 

 

IV klass 

Kirke Kaasikoja 

Ly-Ann Liiv 

Mareena Metsmaa 

Birgit Põldaru 

 

 V klass 

Sten-Jents Käärt 

Marielle Laasma 

Robert Volt 

 

VI klass  

Kevin Kallasmäe (kiituskiri) 

Jaanus Põldaru 

Helina Valgur 

 

VII klass 

Grete Alberg (kiituskiri)  

 

VIII klass  

Mardo Laasma   

Kristyn Pihelgas  

 

IX klass 

Ken Alberg 

Urmet Kais 

Kaisa Palmiste 

Eliisa Sutt 

28.mail kutsus Varbla 

Põhikooli kell viimast korda 

tundi Kaisa, Eliisa,  Kersti,   

Keni, Kevini, Urmeti,  

Sanderi  ja Janno.  Nüüd 

jäävad teha veel viimased 

pingutused, sooritada põhi- 

kooli lõpueksamid ning jätta 

üks etapp elus selja taha.  

Loodame, et teil kõigil on 

silme ees siht, mida mööda 

minema hakata, peas palju 

tarkust, lennukaid  mõtteid 

ja häid ideid, mida tulevikus 

teostada ning südames 

mälestused, mille te olete 

nende aastate jooksul meie 

koolist endale kogunud.  

Soovime teile kõigile edu 

eksamitel, õigeid valikuid, 

palju avanevaid uksi, uusi 

sõpru ning õpetlikke  

kogemusi! 

Toimetus 

Vasakult: Kersti, Kaisa, Eliisa, Ken, Janno, Urmet, Sander. Pildilt puudub Kevin.  
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IV veerandi tegemistest ja saavutustest 

15.aprillil käisid meie 

kooli 1.-4. klassi õpilased 

Pärnus Endla teatris vaatamas 

etendust “Peeter Paan”.  

 

Päev algas nii, et läksime kõik 

kooli nagu tavaliselt. Meil oli 

kolm tundi ja kell 11 

hakkasime sõitma Pärnusse. 

Jõudsime Endla teatrisse 

natuke enne etenduse algust. 

Etendus algas kell 12. Kui 

etendus lõppes, oli kell juba 14. 

Etenduses olid tegelasteks 

Peeter Paan, Wendy, ema, isa, 

lapsehoidja, koer ja Wendy 

vennad. Peeter Paan käis ühes 

majas, kus ta oli kaotanud oma 

varju. Seal majas elas tüdruk 

Wendy. Varsti said Wendy ja 

Peeter Paan sõpradeks. Peeter 

Paan, Wendy ja tema vennad 

lendasid õhus ringi. Neil oli 

tohutult lõbus. Nad kohtusid 

erinevate tegelastega. Nad 

seiklesid paljudes erinevates 

paikades. Kõigile meeldis 

etendus väga.  

Kirke Kaasikoja 

 

 

PISA on kõige suurem ja 

populaarsem haridusuuring 

maailmas, mille abil 

mõõdetakse 15-16 aastaste 

õpilaste teadmisi ja oskusi 

rohkem kui 70 riigis. Uuring 

toimub iga kolme aasta järel. 

Uuringus testitakse õpilaste 

teadmisi kolmes valdkonnas: 

loodusteadustes, matemaatikas 

ja funktsionaalses lugemises. 

PISA 2015 uuringus oli kõige 

rohkem küsimusi 

loodusteaduse kohta. Selles 

valdkonnas on Eesti õpilased 

olnud kõige edukamad. 

Viimase uuringu tulemuste 

põhjal olid Eesti õpilased 

maailmas lausa 6. kohal. Eesti 

osales PISA uuringus neljandat 

korda. Testi tegi 6300 õpilast 

207 koolist. Kõik õpilased üle 

maailma tegid täpselt sama 

testi, mida meiegi.  

Meie käisime PISA testi 

tegemas 17. aprillil 2015. a. 

Tõstamaa Keskkooli 

arvutiklassis koos Tõstamaa 

kooli 9.klassi õpilastega. Meie 

klassist tegid testi Kersti, 

Urmet, Janno, Eliisa, Sander ja 

Kaisa. Test kestis pausidega 

kokku umbes 3 tundi. Peale 

testi lahendamist pakuti meile 

Tõstamaa sööklas süüa ning 

seejärel tõigi koolibuss meid 

Varblasse tagasi.  

Kaisa Palmiste 

 

14. mail käisid Aaron 

Laius, Gregor Meriorg,  Kregor 

Ojala ning õpetajad Marge ja 

Urve  lastekirjanik Kristiina 

Kassi loomingule ja 45. 

sünnipäevale pühendatud 

kirjandus-ja teatrimängu 

karnevalil Pärnus Endla teatris.  

Poisid meenutavad: Seal oli 

väga lõbus! Me pakkusime 

teistele inimestele kommi, 

õnnitlesime Kristiina Kassi ja 

mängisime ringmänge. Siis 

läksime teatrisaali, kus 

vaatasime etendusi. Mina 

(Aaron) olin nõid, mu sõber 

Gregor oli Kummitus Kusti ja 

mu teine sõber Kregor oli 

kummitus Kasper. Pärast 

käisime veel autogrammi 

küsimas. Mulle meeldis 

etendus ja teistele meeldis 

kommi jagada, teater, 

õnnitlemine ja autogrammi 

saamine.  

Aaron Laius, Gregor 

Meriorg, Kregor Ojala 

 

KÄNGURU on 

matemaatikavõistlus, mida 

korraldatakse rohkem kui 60 

riigis üle maailma ning kokku 

osaleb igal aastal üle 6 miljoni 

õpilase. Võistlusel osalevad 

õpilased kuues vanuserühmas 

1.-12. klassini. Tulemuste 

arvestust peetakse õpilaste 

kohta individuaalselt. Võistlus 

toimub igal aastal märtsis. 

26. märtsil toimunud võistlusel 

osales meie koolist 17 õpilast. 

Vanuserühmade parimad olid   

Kristjan Kallasmäe, Ly-Ann 

Liiv, Sten-Jents Käärt, Allan 

Vallimäe ja Ken Alberg. 

 

MATETALGUD oli 

üleriigiline matemaatikavõist- 

lus 1.-4. klassi õpilastele, 

milles osalesid ka meie kooli 

õpilased. Matetalgute ajal oli 

lastel võimalus kasutada 

10Monkeys Math Worldi 

digitaalset õppekeskkonda 

tasuta koolipäeviti 7-14.00 

vahelisel ajal. Võistlus toimus  

02.02.-24.4.2015. 

Maili Arusalu 

22.mail saavutas  

SANDER ARUSALU 

Pärnumaa kergejõustiku 

meistrivõistlustel 100 m 

jooksus II koha.  

 

Kevadisel spordipäeval 

purustas  

SANDER ARUSALU     

Varbla Põhikooli 

staadionirekordid 

60 m jooksus (ajaga 7.03) 

ja  kaugushüppes 

(tulemusega 6.03) 
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Emadepäeval sai meisterdada, laulda,  

8.mail tähistati Varbla 

koolis emadepäeva. Sel päeval 

tulid kõik kooli alles kella 10-ks. 

Koolimajja olid kutsutud ka 

õpilaste vanemad. Kui kõik olid 

kooli jõudnud, jaotati õpilased ja 

nende emad-isad kolme 

erinevasse gruppi. Klassidesse 

oli tehtud kolm töötuba, kus 

toimusid erinevad tegevused. 

Esimeses töötoas sai õpetaja Aire 

Arge juhendamisel paberist lilli 

meisterdada.  Teises töötoas 

tutvustas Tartust kohale tulnud 

Marika Novoseltsev põnevaid 

lauamänge, mida lapsed koos 

oma peredega said mängida ning 

soovi korral ka endale osta. 

Kolmandas töötoas õpetas Kersti 

Vassiljeva kõigile heegeldatud 

ehete ja kaunistuste 

valmistamist.  Kui kõik olid 

töötubades käinud, said nii 

õpilased kui ka nende vanemad 

koolisööklas süüa. Umbes kell 

üks algas väikeses saalis 

emadepäeva kontsert, kus laulsid 

nii lasteaialapsed kui ka 

kooliõpilased Päev oli väga 

meeleolukas!  

  tantsida ja mängida  
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 Jalgpallitreener  INDREK JOOST  

1.. Kui kaua olete jalgpalliga 

tegelenud? 

 

Jalgpalliga hakkasin tegelema 

kui olin 6-aastane. Väikesena 

käisin trennis JK Puma all. 

Hiljem mängisin Viljandi 

Tulevikus ja Pärnu Levadias. 

Eesti Noortekoondisesse 

pääsesin 20- aastaselt. Eesti 

Meistriliigasse jõudsime 

kõigepealt Pärnu Levadiaga kui 

olin umbes 23. Hiljem mängisin 

Pärnu JK Vapruse all Eesti 

Meistriliigas. 

 

2. Kuidas sattusite Varblasse 

jalgpallitreeneriks?  

 

Varblasse jalgpallitreeneriks 

sattusin Ago Kärtmanni kaudu, 

kes palus mul treeninguid läbi 

viima hakata Varbla lastele, kuna 

neil pidavat olema suur huvi 

jalgpalli vastu. Näen tõesti, et 

lastel on suur soov jalgpalli 

mängida ja edasi areneda. Minu 

arvates võiks seetõttu trenni teha 

vähemalt 2 korda nädalas. 

 

3. Mis on teie lemmik 

jalgpallimeeskond? 

 

FC Barcelona  

 

4. Miks te just 

jalgpallitreeneriks hakkasite? 

 

Mulle on alati lastega tegelemine 

meeldinud. Samuti olen lapsest 

saati armastanud jalgpalli. 

Lapsed + jalgpall ongi kokku see 

töö, mida mulle kõige rohkem 

meeldib teha ehk jalgpallitreeneri 

töö. 

 

5. Mida arvate Varblas 

jalgpallitrennis käivatest 

õpilastest? Kas nad võivad 

tulevikus veel jalgpallis kaugele 

jõuda? 
 

Varbla lapsed on väga 

õpihimulised, sõnakuulelikud ja 

püüdlikud. Kõik lapsed hoiavad 

üksteist väga ja on väga 

ühtehoidev suur perekond. Ma ei 

ole kusagil mujal sellist 

kokkuhoidmist märganud. Kuid 

just jalgpall on meeskonnamäng 

ning kõik meeskonnaliikmed on 

võrdselt olulised. Loomulikult 

võib nii mõnigi neist jõuda väga 

kaugele, kui on vaid soovi ja 

töötahet. Profiks saada ei ole 

kerge, selleks on vaja kõvasti ja 

veel rohkemgi tööd teha. 
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 armastab kokkamist sama palju kui sporti 

6. Mida sööte hommikuks, 

lõunaks ja õhtuks? 

 

Tavaliselt söön hommikusöögiks 

hommikusööki, lõunaks 

lõunasööki ja õhtuks õhtusööki. 

:) Üritan toituda tervislikult. 

Armastan väga ise süüa teha ja 

katsetan pidevalt uusi roogasid 

ning püüan toituda 

mitmekesiselt. 

 

7. Mis on teie elu parim 

kogemus? 

 

Parim kogemus on olnud 

mängida tipptasemel Eesti 

Meistriliigas. 

 

8. Kelleks te lapsena saada 

tahtsite? 

 

Jalgpalluriks loomulikult. 

Kokaks mõtlesin ka kunagi 

saada, sest mu ema oli kokk. 

Olen lõpetanud ka Pärnumaa 

Kutsehariduskeskuse kokk-

kondiitri eriala. 

 

9. Kas usute tulnukatesse? 

Põhjendage! 

 

Vahel mõned inimesed käituvad 

nii kummaliselt, et võiks arvata, 

et nad on kindlasti tulnukad :D. 

Üldiselt ei usu. 

 

10. Kuidas veedate oma vaba 

aega?  

 

Perega veedan enamuse vabast 

ajast ning ka sõprade ja nende 

peredega teeme ühiselt midagi 

toredat. Käime palju reisimas, 

matkamas, ka kinos ja teatris, 

jalutamas, rattaga sõitmas jne. 

 

Intervjueerisid Kristyn 

Pihelgas ja Grete Alberg 

Treener Indrek Joost ja tema tublid õpilased kooli staadionil harjutamas. Esimeses reas (vasakult): Kerttu-

Kätriin Kepp, Robin Sirel, Ramon Ismael, Rasmus Ojala, Kregor Ojala, Timo Arusalu, Trevori Kärtmann.  

Teises reas (vasakult): Aaron Laius, Rasmus Vallimäe, Mary-Marleen Kais, Andre-Rene Jõemaa, Gregor 

Meriorg, Kennar Metsniit, Biret Põldaru, Kärt Alberg, Birgit Põldaru.  
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Meenutusi kooliajast ...  
KEN  
1.-4.klass oli väga mõnus aeg. 

Mul oli sel ajal väga hea 

algklasside õpetaja. 1. klassis 

olid meil hinneteks värvilised 

kleepsud: sinine “5”, roheline 

“4”, kollane “3” ja punane “2”. 

3. või 4. klassis käisime Piusa 

koobastes eksursioonil. See on 

siiani üks mõnusamaid 

ekskursioone, mis mul olnud 

on. Eelmises klassis oli meid 

umbes 25 õpilast. 5.klassist 

alates ma enam õppida ei 

viitsinud ja teesklesin, et ma ei 

osanud, eriti ajaloos. 5.klassi I 

või II veerandil tulin ma 

Varbla kooli, kus ma hakasin 

jälle ilusasti õppima. Esimest 

korda kiusati mind umbes kuu 

aega peale siia kooli tulekut. 

Kiusaja oli üks suurem poiss, 

kes lükkas mind lumme. 

7.klassi lõpus võtsime 

Comeniuse projekti kohtumiste 

ajal enda juurde elama kaks 

õpilast, ühe Belgiast ja teise 

Saksamaalt, mõlemad olid 

tüdrukud. Tänu sellele sai 

enamus meie klassist Belgiasse 

reisile. 8.klassi lõpus käisime 

koos Kaisa, Grete, õpetajate 

Lea ja Urvega Küprosel. See 

oli kõige mõnusam aeg terve 

selle kooliaja jooksul. Peale 

meie lahkumist jäävad teised 

ilma heast huumorist. Teistele 

õpilastele soovin ma head 

õppimist! Peale põhikooli 

tahan ma minna keskkooli ja 

peale seda ilmselt TTÜ-sse IT-

ga tegelema.  

 

 

ELIISA  
Maia oli parim! Mäletan, et kui 

kunagi Pärlselja laagris 

käisime, siis ei tahtnud ma 

sinna ööseks jääda, kuna 

koduigatsus oli nii suur. 

Kunagi, kui Jõulumäel 

jooksmas käisime, istusime 

Liisi Kaasikojaga bussis koos 

ja lihtsalt naersime täiega 

põhimõtteliselt terve tee. See 

on nii hästi meeles. Karin on 

tore, kogu aeg naerab. Nii äge! 

Ulvi tehtud viineripirukad ja 

pannkoogid on nämmad! 

Belgia reis oli ka tore. Ja veel 

on meeles see, kui Geep 

projektis osalenud riikide 

õpilased Varblas käisid, siis 

minu juures ööbisid nii ägedad 

tüdrukud. Nendest, kes siia 

kooli alles jäävad, on kahju! 

Tugevat närvi neile!  

 

 

KEVIN 

Koolis on olnud head toidud. 

Head sõbrad. Evi oli tore 

õpetaja, tegi alati kõik hästi 

selgeks. Ülo Abram küsis kogu 

aeg jutustama. Kehalises 

kasvatuses pidime kogu aeg 

jooksma.  

 

 

SANDER  
Tegime Janno Õismetsaga 

igasuguseid lollusi ja peitsime 

end Evi eest lillepoti taha, et ei 

peaks õppima. Ulvi toidud on 

head! Käisime Comeniuse 

projektiga Belgias. Tegin kaks 

koolirekordit. Meenub, et kooli 

üritustel käis kogu aeg Tiiu. 

Peale meie klassi lahkumist ei 

ole koolis enam ürituste 

korraldajaid, kuna oleme juba 

mitu aastat korraldanud kõike.  

 

 

KERSTI Astusin Varbla 

Põhikooli 9 aastat tagasi. 

Esimesest päevast jäi meelde 

ainult see, kuidas meid 

pinkidele istuma pandi, 

võõraid oli palju. 1.-3.klassist 

jäi mulle meelde hiiglaslik 

kask, mis kasvas koolimaja 

ees. Järsku see puu kadus ... 

Mõne õpetajaga olid 

algklassides suhted head, 

viimastel aastatel enam mitte. 

Meie klass on kogu aeg eriline 

olnud, hoiame kokku, naerame 

ja võtame tundidest viimast. 

Õpetaja Üloga on mitmeid 

häid mälestusi, norida talle 

meeldib, aga keegi ei saa seda 

pahaks panna. Õpetaja Karinist 

mäletan seda, kui me loovtöö 

jaoks luuletuste raamatut 

koostasime. Sain temalt väga 

head nõu. Ka Aire Argele 

tahaks soovida palju edu 

Varbla koolis. Tema 

korraldatud üritused, tantsud ja 

näidendid on olnud väga, väga 

lahedad! Olge mõnusad! 

Tervitused Maiale! Kõik 

9.klassi tüdrukud igatsevad 

Sind!  

 

 

URMET  
Esimese klassi juhataja oli 

Riine. Varbla kooli esimene 

klassijuhataja oli Piret. 

Meenuvad head toidud. Ülo 

küsib kogu aeg jutustamist. 

Emadepäeval esinesime 

kitarridega. Terve kooliaja 

jooksul on olnud neli 

klassijuhatajat. Kool jääb ilma 

tarkadest ja normaalsetest 

inimestest. Proovige vastu 

pidada!  
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 Meenutusi kooliajast ...  
KAISA  
Varbla Põhikoolist meenub 

mulle see, kui ma tulin 

1.klassi. Mäletan, et kartsin ja 

samas ka ootasin põnevusega. 

Meie esimene klassijuhataja 

oli Urve. Suured poisid, kes 

olid 9.klassis, tahtsid mu 

šokolaadi ära süüa.  

Teistest klassidest mulle nii 

väga ei meenugi midagi, aga 

see on küll meeles, et kogu aeg 

käisime Matsi rannas. See 

muutus lõpuks juba tüütuks. 

Mäletan seda, et ei saanud oma 

klassi Keviniga kunagi läbi, 

sest ta kiusas mind. Minu 

lemmikõpetaja on olnud Maia 

Bubnov, kes kahjuks õpetas 

meid väga vähe aega. 

Loomulikult ei saanud ma 

kõikide õpetajatega läbi ja seda 

siiani. Positiivsetest asjadest 

on mul meeles see, et Varbla 

kool on pisike kool, kõik 

tunnevad üksteist ja saavad 

hästi läbi. Söögid on olnud 

head! Meenub veel, et kõik 

eesti keeles kirjutatud jutud 

pidid olema 200 sõna, Ülo 

küsis igas tunnis, saime reisida 

nii Belgiasse kui ka Küprosele 

tänu väga toredale 

kunstiõpetuse õpetajale. Meie 

klass on olnud muutlik, klassi 

on tulnud Urmet ja Ken, ära on 

läinud Janno, Kristjan ja 

Andri. Varbla kool kaotab ühe 

klassi, kes on teinud palju 

nalja, palju pahandusi, aga ka 

häid asju. Rääkides minust 

kaotab kool ühe naerusuise 

tüdruku, kes on pealehakkaja 

ja lõbus. Teistele soovin, et 

nad saaksid ikka hakkama siin 

koolis vanade õpetajatega ja 

tooksid ka midagi uut 

kooliellu. Kui mina siit lahkun,  

saab minust õnnelik inimene, 

kes saab rahu vanadest 

õpetajatest.  

 

 

JANNO  
Paljud üritused toimusid alati 

Matsi rannas. Toidud on olnud 

head. Vahetundide ajal 

mängisime kogu aeg kaarte. 

Ülo teeb tihti nalja ja küsib 

väga tihti jutustamist. Kui siit 

koolist lahkun, siis saan ma 

väga õnnelikuks, sest siis saan 

õpsidest rahu!  

 

Kersti on vä gä tärk jä 
heäsu dämlik tu druk. 
Tälle meeldib vä gä 
luuletusi kirjutädä jä 

läuldä.  

Eliisä on vä gä väikne 
jä tägäsihoidlik 

tu druk, ägä kui tälle 
midägi ei meeldi, siis 
u tleb tä selle otse 

vä ljä!  

Käisä on vä gä 
julge jä jutukäs 
tu druk. Tä äitäb 
äläti jä ei u tle 
kunägi “ei”.  
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Meenutusi kooliajast ... 
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Kevin on u ks vä gä 
jutukäs jä julge 
poiss. Tä on vä gä 
lo bus sell. Tä on 

vä gä heä fotogrääf.  

Ken on vä gä tärk, 
tugev, sportlik, 

ro o mus jä lähke. Tälle 
meeldib nokitsedä 
tehnikägä jä kuulätä 

muusikät.  

Jänno on tärk, väikne jä 
nätuke tägäsihoidlik, 

kuid kä ro o mus jä vä gä 
so brälik. Tälle meeldib 

so itä rolleri jä 
krossikägä.  

Urmet on väga tark 

ja töökas poiss. 

Talle meeldib väga 

tehnika.  

Leä on u ks vä gä, 
vä gä heä jä lähke 
o petäjä. Tä on 
pärim kehälise 

käsvätuse o petäjä!  

Kirjeldasid  Kristyn ja Grete  

Sänder on vä gä pikkä 
käsvu, so brälik, 

ro o msämeelne, lähke jä 
kä nätuke tägäsihoidlik 
poiss. Tälle meeldib 

tegeledä pälju spordigä.  
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Käisime Jõgevamaal, Läänemaal ja Tallinnas 

26.mail käisime 1.-

4.klassiga ekskursioonil 

Jõgevamaal. See päev algas 

nagu iga teinegi, tulime 

tavalisel ajal kooli ja kui 

koolibuss tuli, siis hakkasimegi 

ekskursioonile minema. Sõit 

kestis 3 tundi. Kõigepealt 

läksime Siimusti 

keraamikatehasesse. Meile 

tutvustati, kuidas tehakse 

savist kruuse, taldrikuid, 

kausse ja kohvikanne. Pärast 

said kõik ka midagi osta. Peale 

seda läksime Elistvere 

loomaparki. Nägime seal 

piisoneid, põhjapõtru, tavalisi 

põtru, nugist ja palju teisi 

loomi. See oli väga tore. Kui 

olime need kaks kohta ära 

külastanud, läksime Vudila 

mängumaale. Seal oli palju 

erinevaid võimalusi 

lõbutsemiseks, näiteks ATV-

rada, batuudid, mängutuba, 

basseinid ja  automängud. 

Igaüks leidis seal endale palju 

tegevust. Peale Vudila 

külastust hakkasimegi koju 

sõitma. Mulle ja kõigile 

teistele meeldis see 

ekskursioon väga, aga kõige 

lahedam oli ikkagi Vudilas.  

Mareena Metsmaa 

 

26.mail  käisime 5.-

6.klassiga ekskursioonil. 

Sõitsime mööda Läänemaad ja 

külastasime erinevaid kohti. 

Esimene koht, kuhu läksime, 

oli Matsalu rahvuspark. Seal 

näidati meile esitlust, mis 

jutustas saartest ja seal 

elavatest loomadest. Siis 

läksime teise ruumi, kus saime 

näha loomade topiseid. Peale 

seda saime küsida veel 

küsimusi. Peale Matsalu 

rahvuspargi külastamist 

käisime Suitsu jõe matkarajal. 

Seal oli kõrge vaatetorn, mille 

otsast avanes väga kena vaade, 

aga see torn kõikus väga palju. 

Matkaraja lõpus oli üks 

heinaküün, mille juures me 

tegime ka pilti. Edasi läksime 

Haapsalu piiskopilinnusesse, 

kuhu jõudsime täpselt 

keskpäeval ja kuulsime 

kellamängu. Käisime linnuses 

erinevates tubades, kus meile 

jutustati linnuse ajaloost. Seal 

oli ka üks käik, kust saime osta 

meeneid. Järgmine koht, mida 

külastasime, oli Ranna Rantšo. 

See oli meie reisi üks 

põnevamaid kohti. Seal oli 

palju igasuguseid taluloomi ja 

- linde: kitsesid sigu, kanu, 

hanesid, hobuseid ja lehmi. 

Saime loomi sööta ja paitada. 

Edasi läksime Salevere 

matkarajale. Seal nägime 

viinamäetigusid. Salevere 

matkarada on ümbritsevast 

maast mitme meetri kõrgusel 

paekivikõrgendikul. Läksime 

sinna sellepärast, et tahtsime 

näha Silma allikat. Jaanus, 

Remil ja Sten-Jents jooksid 

teistel eest ära ja jõudsid enne 

teisi Silma allika juurde. Kõige 

lõpuks käisime veel Tuhu 

rabas. Läksime rappa mööda 

laudteed. Õpetaja Liivi rääkis 

meile rabataimedest, aga olime 

selleks ajaks juba kogu reisist 

väga väsinud ja ei jõudnud 

tähelepanelikult kuulata. Reis 

oli siiski väga lõbus, meil sai 

palju nalja ja kõigile see 

meeldis. Jõudsime ilusasti koju 

ja olime rahul, et saime näha 

tükikest Läänemaast.  

Jaanus Põldaru,  

Sten-Jents Käärt 

Robert Volt 

29. aprillil käisime 6.-9. 

klassi õpilastega Tallinnas 

ekskursioonil. Külastasime 

kõigepealt Tallinna 

Tehnikaülikoolis asuvat 

Mektory innovatsioonikeskust. 

Seal tutvustati meile erinevaid 

õppimisvaldkondi. Seal olid ka 

ruumid, kus tegutsesid 

välismaalased. Ühes ruumis 

räägiti tehnikast, mille abil 

saab teada, kuhu inimene 

kõige rohkem vaatab. Näidati 

ka ühte väikest tuba, kuhu 

sisse oli mahutatud kõik eluks 

vajalik. Seejärel tutvustati 

erinevaid 3D printereid ja 

retrosauna. Peale seda läksime 

roboteid programmeerima. 

Robotid ehitasime Lego 

klotsidest. Need tulid väga 

lahedad ja erinevad. Kui kõigil 

oli robot programmeeritud, 

läksime nendega võistlema. 

Pärast sõime kõik Tallinna 

Tehnikaülikoolis valmistatud  

jäätist. Peale TTÜ-d läksime 

Ülemiste Keskusess, kus oli 

meil 1 tund ja 15 minutit vaba 

aega, et käia poodides ja 

söömas. Seejärel külastasime  

Energiakeskust.  Energia 

avastuskeskuses oli 3 korrust, 

ning väga palju erineva 

energiaga töötavat tehnikat. 

Kõik õpilased said seal ise 

vabalt ringi liikuda ja tehikat 

vaadata. Kõik asjad olid seal 

väga huvitavad ja omapärased. 

Kui kõik oli vaadatud, 

kogunesime kõik 2. korruse 

kohvikusse, lahkusime 

Energiakeskusest ning 

hakkasimegi koju sõitma. Päev 

oli väga tore ja see kindlasti  

avardas  meie silmaringi ja 

suurendas teadmisi.  

Grete Alberg 
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