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Viimane koolikell... 

2015/2016 õ.a.-l õppisid headele ja 
väga headele hinnetele järgmised 
Varbla Põhikooli õpilased:  

 
I klass 

Brita Põldaru (kiituskiri)  
 

II klass 
Kärt Alberg 

Timo Arusalu 
Kerttu-Kätriin Kepp 

Carola Liiv (kiituskiri)  
 

III klass  
Kristjan Kallasmäe (kiituskiri) 

Andro Laius  
Kennar Metsniit  

Kregor Ojala 
Rasmus Ojala 
Bamela Sutt 

 
IV klass 

Aaron Laius  
Kateriin Schär 

Marie-Eliise Sutt 
 

V klass 
Kirke Kaasikoja 

Ly-Ann Liiv 
Mareena Metsmaa 

 
 VI klass 

Sten-Jents Käärt 
Marielle Laasma 

Robert Volt 
 

VII klass  
Kevin Kallasmäe (kiituskiri) 

Jaanus Põldaru 
 

VIII klass 
Grete Alberg   

 
IX klass  

Mardo Laasma   
Kristyn Pihelgas  

 
 

Vasakult: Kristyn Pihelgas, Mardo Laasma,Timo Tambre, Rein Pihelgas 
Seisab klassijuhataja Kersti Vassiljeva 
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Varbla kooli kauaaegne direktor Lembit 

Henk sai 88.sünnipäevaks nimelise pingi 

12. aprillil toimus 

teise ja kolmanda tunni ajal 
koolis pidulik üritus Varbla 
kooli kauaaegse direktori, härra 
Lembit Hengi, auks. Kõik õpi-
lased, õpetajad ja külalised ko-
gunesid koolimaja õue, et anda 
sünnipäevalapsele üle kink   - 
kaunis valge pink,  mille Varb-
la kooli vilistlased oma armas-
tatud direktorile olid valmista-
da lasknud. 
 Lembit Henk jõudis täp-

selt õigel ajal kohale, võt-
tis vastu kauneid lillekim-
pe ja südamlikke õnne-
soove ning pidas liiguta-
va kõne. Ka praegune 
direktor, vallavanem ja 
teised külalised tänasid 
härra Henki, et ta nii kaua 
Varbla kooli direktorina 
vastu pidas ja siiani väga 
paljude oma õpilaste sü-
damesse on jäänud.  Kõik 

viisid talle lilli, kallistasid ja 
surusid kätt. Andro ja Sten-
Jents esitasid   sünnipäevalap-
sele ja külalistele paar ilusat 
laulu. Pärast mindi väikesesse 
saali, et süüa torti ja juua koh-
vi. Ka seal lauldi natuke ja vee-
deti mõnusalt aega. Kõigil oli 
väga hea härra Hengi seltskon-
nas olla. Peale üritust läksid 
õpilased ja õpetajad kooli taga-
si, et koolipäeva jätkata. 
 

Grete Alberg 
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Algklasside teatrimäng Endlas 

Ettevõtluspäeval tutvuti kodu- 
valla kohalike ettevõtetega   

15.märtsil käisime 

Pärnumaa koolide vahelise 
teatrimängu esimeses eelvoo-
rus, mis toimus Endla teatri 
teisel korrusel.  
 Meie koolist osalesid 
mängus Carola Liiv, Kristjan 
Kallasmäe, Rasmus Ojala, 
Aaron Laius ja Kateriin Schär. 
Mängus olid toredad küsimu-

sed Annie M.G. Schmidti raa-
matute kohta. Selleks, et vastu-
seid teada, pidi lugema raama-
tuid „Viplala“, „Miisu“, „Junts 
ja Vunts. Nõiad ja muud seesu-
gused“ ning „Otje“.  
 Eelvoorudest me küll 
edasi ei saanud, kuid meid kut-
suti kostüümipeole, mis toimus 
13.mail. Seal pidi riietuma An-
nie M.G. Schmidti raamatute 

tegelasteks. Kostüümipeol oli 
päris vahva see, et sai erinevaid 
mänge mängida. Pärast seda 
läksime teatrisaali vaatama, 
kuidas lapsed esinevad. Kõik 
koolid võitsid endale raamatu, 
kuigi me ei esinenud laval.  
 

Aaron Laius 
Kateriin Schär 

 

6.aprillil tutvusime 

ettevõtluspäeva raames Varbla 
valla kohalike ettevõtetega.  
 Päeva alustasime ettevõt-
tes Heira OÜ. Seal võttis meid 
vastu Raimond Lobjakas, kes 
rääkis ettevõtte tööst ja tege-
mistest ning näitas, kuidas aia-
poste valmistatakse. Veel näi-
dati meile masinaid, millega 
seda tööd tehakse.  
 Järgmisena külastasime 
Eva Koitla käsitöösalongi, mis  
asub Varbla keskuses. Seal    
valmistasime seepi, mis nägi 
välja nagu muffin.  Pärast, kui 
seep oli valmis,  sai igaüks en-

da oma ära kaunistada. Enne 
äraminekut võis igaüks endale 
võtta ühe šokolaadi-muffini. 

Meile kõi-
gile meel-
dis väga 
koer, keda 
me seal 
nägime.  
 Pea-
le seda 
ettevõtet 
läksime 
Kivisilla 
tallu, kus 
Kaido Sel-
berg tut-
vustas 
meile aberdiin-anguse tõugu 
lihaveiseid. Käisime ka Saulepi 
linnuvaatlustornis,  kust oli  
väga ilus vaade merele.  

 Viima-
seks ettevõt-
teks oli Varbla 
Puhkeküla.  
Seal räägiti 
meile, kuidas 
tekkis neil 
mõte teha sel-
line ettevõte ja 
ka sellest, mil-
lal see asutati. 
Siis näidati 
meile  maja ja 
tube. Kui toad 

olid vaadatud võisime ise maja 
peal ringi käia ja saime mängi-
da lauajalgpalli, piljardit ja 

noolemängu. Söögiks saime ka 
seal muffineid ja morssi.  
 Hiljem moodustasime 
kolme- või neljaliikmelised 
rühmad, igale rühmale anti pa-
ber ja pliiats ning rühm pidi 
mõtlema välja, millise ettevõtte 
keegi asutaks. Sellele lehele 
tuli kirjutada oma ettevõtte ni-
mi, töötajad,  milline on firma 
kasum ja millest see kasum tu-
leb. 
 Kõige lõpuks esitlesime 
väljamõeldud firmasid, esitlu-
sed olid väga põnevad.  
 Täname kõiki ettevõtjaid 
huvitava päeva eest! 
 

Jaanus Põldaru 
Kevin Kallasmäe 
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 Emadepäeva kontsert  

6.mail toimus Varbla 

rahvamajas Varbla kooli emade-
päeva kontsert.  
 Päev algas tavapäraselt,  
peale kolmandat tundi läksime 
rahvamajja proove tegema. Algu-
ses oli luuletuste lugemise proov, 
et kõik ikka oskaksid ja julgeksid 
peol esineda.  Peale luuletuste 
proovi lasti meid sööma. Need, 
kes ei esinenud, jäid koolimajja 
tundidesse ja esinejad läksid jäl-
legi proovi.  
 Kell 13.20 avati õpilastöö-
de näitus nii koolimajas kui ka 
käsitööklassis. Kell 14.00 algas 
pidu. Kontsert algas lasteaialaste 

Jooksin kähku koju tagasi ja rääki-
sin kõigile, mis on juhtunud. Nad 
lubasid mind aidata.  
 
Kell oli 00.00 ja me läksime kõik 
jäälagendikule. Vampiiride kamp 
tuli koos Bellaga, kes oli kinni seo-
tud. Ma olin valmis oma perega 
kas või oma elu eest võitlema, et 
Bellat tagasi saada. Võitlus algas. 
Lõpuks ikkagi võitsime meie. Sai-
me Bella tagasi. 
 
Oli hommik,  Bella veel magas,  
meie olime ärkvel.  
 
Ema küsis: „Kus Bella on?“ 
 
Ma vastasin: „Ta magab veel.“  
 
Siis just ärkaski Bella.  Küsisin,  
kas ta süüa tahab.  Ta ei tahtnud, 
vaid ta tahtis koju. Küsisin, miks ta 
koju tahab, aga ta ei vastanud. Vii-
sin ta koju,  ta isegi ei öelnud mi-
dagi hüvastijätuks. Mõtlesin, et 
äkki on midagi juhtunud. Läksin 
koju. Hakkasin kuulama Passenge-
ri laulu "Let Her Go". Otsustasin, 
et aeg on Bellast lahti lasta.  Saat-
sin talle sõnumi, et me lähme lah-
ku,  kuna ta on mitu korda mulle 
selja pööranud. Kirjutasin sõnu-
misse: “Bella, ma otsustasin, et 
viskan su peast välja, sest sa oled 
mitu korda mulle selja pööranud." 
Ta vastas: "Hea küll, head elu siis 
ja ma EI looda, et sa leiad endale 
sobiva inimese."  
 
Jäin mõttesse… mis tal viga on? 
Nii läksimegi lahku… 
 
Ema ja isa ei teadnud midagi ja ma 
ei kavatsenud neile rääkida ka. Me 
kolisime perega teise linna ja unus-
tasin Bella täielikult. 

esinemisega, nad esitasid emade-
le kolm kaunist laulu. Seejärel 
lugesid peaaegu kõik meie kooli 
õpilased emadele ja vanaemadele 
luuletusi. Mudilaskoor ja 5.klassi 
tütarlaste ansambel laulsid ilu-
said laule. Algklasside poistel 
olid samuti selgeks õpitud tore-
dad laulud ja vahvad tantsud 
„Nukitsamehest“. Rahva lemmi-
kuks said 9.klassi poisid Rein ja 
Mardo, kes esinesid lauluga 
„Nõia elu“.  
 Lõpuks laulsid kõik esine-
jad laulu "Põhjamaa", mis pani 
peole ilusa punkti. Loodame, et 
järgmisel aastal tuleb sama äge 
pidu!  

Mareena Metsmaa 

Järjejutt  

Vampiiride  

    elu 4. osa  

Mareena Metsmaa 
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  Lasteaed Tõstamaal „Teatripisikul“ 

Juba neljandat aastat osales meie 
lasteaed toredal üritusel 
„Teatripisik“, mis toimus sel aas-
tal 14.aprillil Tõstamaa lasteaias.  
 Peale meie lasteaia osalesid 
veel Tõstamaa, Lõpe ja Koonga 
lasteaiad. Iga lasteaed oli ette 
valmistanud väikese lookese. 
Meie lapsed õppisid selgeks näi-
dendi „Kuidas kassipoeg kassi 
moodi rääkimise ära unustas“. 
 Päeva lõpetasime ühise 
kringli söömisega ja iga laps sai 
endale mälestuseks väikese kar-
vase teatripisiku. Järgmisel aastal 
kohtume Lõpe lasteaias.  

Aime Krüüger 

 
 

Arengumäng pakkus palju põnevust  

Juba teist aastat toimub meie las-
teaia kõige vanematele lastele 
koolivalmidust testiv arengu-
mäng.  
 Mängu käigus saab tegele-
da mitmete põnevate tegevuste-
ga, mis annavad nii lapsevane-
matele kui ka 1.klassi õpetajale 
ülevaate, kas ja mil määral on 
laps kooliminekuks valmis. Lap-
sed saavad harjutada lugemist ja 
kirjutamist, lõikamist ja rebimist, 
osavust ja nutikust, neid ümbrit-
seva maailma ja oma kodukoha 
tundmist ning veel palju muud.  
 Sel aastal mängisid ühes-
koos Anett, Oliver ja Robin.  
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Meenutusi kooliajast ...  

Kristyn  
Pihelgas 
 See oli 1.septembril 
2007. aastal, kui ma tulin 

Varbla Põhikooli. Mäletan, et 
ma ootasin seda päeva väga, 
aga hommikul oli väga raske 
üles tõusta. Minu esimene 
klassijuhataja oli Marge Een-
salu. Mäletan, kuidas 9.klassi 
õpilased meid üles klassi viisid 
ja seal saime otsida endale 
laua. Ma istusin esimeses reas 
koos oma klassiõega. Laua 
kõrval olid kollased kohvrid ja 
laual olid paberid. Siis saimegi 
õpetajale lilled üle anda.  
 
 Kooliajast meenub mulle 
kõige rohkem see, kui me käi-
sime Gretega koos Tallinnas 
üritusel „Lahe koolipäev“. Seal 
esinesid igasugused kuulsused 
ja oli põnev. 
  
 Ma loodan, et minu koo-
likaaslased saavad edaspidi 
ikka häid hindeid ja läbivad 
eksamid edukalt.  

Mardo  
Laasma 
 
 Esimene koolipäev oli 
2007.aasta 1.septembril. Minu 
esimesed klassikaaslased, kes 
on meie koolist ära läinud, olid  
Karsten, Karl-Erik, Liisa ja 
Kadri. Nemad on läinud, aga 
Kristyn ja Timo on jäänud. 
Kõige esimene klassijuhataja 
oli Marge Eensalu. Anti õpi-
kud ja töövihikud ja koolitee 
algas.  
 
 Kõige rohkem on meelde 
jäänud see, kui 7.klassis sain 
osaleda GEEP-projektis. Koh-
tasin palju uusi sõpru. Muidugi 
on olnud ka palju teisi välja-
sõite, aga mitte miski pole ol-
nud meeldejäävam kui Belgias 
käimine.  
 
 Koolikaaslastele soovin 
edu õpetajatega edu! Kool, see 
on piinarikas! 
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 Meenutusi kooliajast ...  

Timo  
Tambre 
 
 Esimene koolipäev oli 
kõige halvem ja jubedam päev 
minu elus, sest sellest päevast 

algas kooliorjus.  
 
 

Rein  
Pihelgas  
 
 Mäletan, et esimene koo-
lipäev oli kõige jubedam päev 
minu elus. See jääb igavesti 
jubedaimaks. Ma läksin pisara-
tes koolitundi.  
 
 Üks meeldejääv sünd-
mus oli see, kui meil pidi hak-
kama inglise keele tund, aga 
õpetaja unustas ära, et ta peab 
tundi andma ja läks lihtsalt ko-
ju.  
 
 Veel meenub selle keva-
de emadepäeva kontsert koolis, 
siis laulsin koos klassivennaga 
laulu „Nõia elu“ ning rahvas 
elas kaasa. See oli tore!  
 Koolikaaslased, pidage 

vastu! Lõpp pole enam kaugel! 
 
 Soovime 9.klassile edu 
eksamitel ja õigeid valikuid 
eluteel!  
 

Toimetus 
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Toimetus: Grete Alberg, Kr istyn Pihelgas, Kevin Kallasmäe, Jaanus Põldaru, Helina Valgur ,  
Sten-Jents Käärt, Mareena Metsmaa  
Juhendaja: Kar in Lumera                                                 

Ajalehe trükkis Hansaprint 

 

Õnnitleme mai- 
ja juunikuu 

sünnipäevalapsi!  
 

ANDRO 
GREGOR 
BIRGIT 
BIRET 

MARIELLE  
JAANUS 

REIN 

Põ hikõõli lõ pueksamite  
tõimumise ajad  
2015/16 õ .a-l 

 
eesti keel - 01.juuni 

matemaatika –08.juuni 
valikeksam –13.juuni 

 
Edu eksamitel!  
Tugevat na rvi! 

 

 
Varbla Põhikooli  

 
IX klassi   

LÕPUAKTUS  
toimub  

 
laupäeval, 18.juunil  

kell 15.00  
 

Varbla valla väikeses  
saalis 

MÕNUSAT  
SUVE- 

VAHEAEGA!  
PALJU PÄIKEST! 


