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Toimetuse veerg
Mis on krihvel?
*Vanaaegne kirjutuspulk, kriidi eelkäija, millega
kirjutasid koolilapsed väikestele tahvlitele, kui
vihikuid veel kõigil olemas ei olnud.
*alates tänasest ka Varbla Põhikooli ajaleht.
Miks just “KRIHVEL”?
Otsisime lehele nime mitmel moel. Sealhulgas
küsitlesime kõiki 4.-9.klassi õpilasi. Pakuti ligi 40
erinevat varianti, kuid väga silmapaistvat nende
hulgas ei olnud. Meie taotluseks oli, et lehe nimi
peaks olema lühike, omapärane ja kooliga seotud.
Nii saigi esimesel toimetuse koosolekul Krihvli
kasuks otsustatud. Ristiemaks on õpetaja Raavel.
Mis on “Krihvli” eesmärk?
Eelkõige kajastame koolis toimuvaid sündmusi.
Tahame välja kujundada kindlad rubriigid, mis
alati lehes olemas on. Alates esimesest numbrist
käsitleme põhjalikumalt üht kindlat teemat, mis
võib hõlmata terve lehekülje. 4.lehekülg on meelelahutuse päralt.
Teatavasti kirjutab kõige paremini terav krihvel.
Ka meie tahame oma teraviku ja uudishimu pöörata koolis ette tulevate probleemide poole. Ja
kuigi kõnekeeles on krihvliks nimetatud ka õelat
naist, ei taha meie olla sugugi õelad, vaid näha
probleeme laiemalt, aidata leida neile lahendusi
kuulates seejuures alati ära mõlemad pooled.
Mida ootab “Krihvel” lugejalt?
Heatahtlikkust meie esimestele katsetustele, sest
oleme ju alles algajad. Ometi proovime me teha
sellist lehte, mille lugemine oleks huvitav nii õpilastele, õpetajatele kui lapsevanematele. Kõik
ettepanekud on teretulnud. Ootame vastukajasid
meie poolt kirjapandule.
Toimetus.

Tegijad: tagareas Merje Vaino, Laivi Kruusimägi, Ilja Maljutenko,esireas
Tauno Krüüger ja Priit Raavel.
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Peale igapäevase koolikohustuse ja tarvilike koduste toimetuste jääb igal õpilasel üle piisavalt aega enda jaoks, mida
me võimegi vabaks ajaks nimetada.
Kas me oleme aga selle aja kasutamisel
täiesti vabad?
Vesteldes paljude kaasõpilastega selguvad
nii tegelikud võimalused kui ka piirangud,
millega me tihti kokku puutume.
Esimeste asjadena tulevad minu klassi õpilasele meelde võimalus tegeleda spordiga,
muusika kuulamine, teleka vaatamine, arvutid kodus-koolis-raamatukogus, osalemine erinevatel üritustel, suvel kindlasti
meri...
järg 3.lk.
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Kroonika

KOOL
Pealik peab kõnet
Hea lugeja!
Sa hoiad praegu käes meie kooli,
Varbla Põhikooli esimest oma ajalehte.
Selle lehe sünd sai teoks tänu Heli
Raavelile ja tema südidele abilistele.
Ega Eestis neid koole väga palju
olegi, kus oleks oma leht.
Minu nägemuse kohaselt peaks kooli
leht kajastama kõike seda, mis meie
majas toimub. Siin saavad kindlasti

kajastatud meie laste loovtööd,
arvamused, analüüsid erinevate
sündmuste kohta jne.
Samal ajal talletab leht kindlasti
ka informatsiooni ajaloo jaoks.
Loodan, et lehe tegijatel jätkuks
tahtmist paljudeks– paljudeks
numbriteks.
Urmas Reinfeldt

Nemad on meie tublimad
II õppeveerandi lõpul kanti
autahvlile õpilased, kelle
tunnistusel
olid
ainult
“neljad– viied” ja käitumine
“hea” või “eeskujulik”.
Nendeks olid:
2.klass
Ralf Aksin
Triinu Arusalu
Sergo Berggrünfeldt
Kadri Jürgenson
Lily Sutt
Raido Palmiste
Kristiina Vassiljeva
3.klass
Gerda Meriorg
Joonas Trel
Anna Vahter

Keijo Viita
Maris Sillat
4.klass
Carina Holter
Merilyn Brandman
Anni Müüripeal
Anneli Veinšteins
Kristian Pikner
Mikko Märk
Madis Veeäär
5.klass
Kristjan Kask
Sirli Põldaru
Priit Raavel
Sandra Soomre
Tauno Krüüger
Siim Tõnisson

6.klass
Teevi Jõemägi
Taavi Kaljura
Marie Selberg
Meriliis Soomre
Hardi Vassiljev
Gloria Vimberg
Lea Suursiim
7.klass
Taivi Kaljura
Karolin Pikner
Rainer Sutt
9.klass
Ilja Maljutenko

Poisid armastavad Boschi
Talvisel koolivaheajal jõudsid kooli haridusministeeriumi poolt riigihanke korras ostetud õppevahendid.
Poiste tööõpetuse klass sai rikkamaks viie
uue tööriista võrra.
Õpetaja Hans Vimbergi sõnul on neist hinnalisim frees, millega saab teha näiteks
erinevaid iluliiste nii akendele kui pildiraamidele. Samuti on väga vajalikud tikksaag,
lihvimismasin ja ketaslõikur.

Nüüdsest saab paremini tagada ka õpilaste ohutust. Töökotta lisandusid kaitsesirm, -prillid, -kindad, respiraatorid.
Ammu tunti puudust korralikest kruvikeerajatest. Nüüd on needki olemas.
Lisaks veel nipet-näpet nagu peitlid,
puurid jms.
Tööriistade hea kvaliteedi tagab tuntud
firmanimi—Bosch.
Õpetaja Vimberg lõpetab:”See on suur
samm poiste tehnilise hariduse parandamiseks.”
Ilja Maljutenko

September
*koolialguse laager
*õpilasomavalitsuse loomine
*näitus “Sügisannid”
Oktoober
*õpetajate päev
*7.klass osales aktsioonil
“Mets puhtaks”
*algklasside puhkeõhtu
*K.Ristikivi 90.sünniaasta- päev
*omavalitsuse koosviibimine
*1.-6.kl. õpilaste kohtumine
Vatla kooli õpilastega
November
*disko Varbla rahvamajas
*kadrilaat
*kooli mälumänguvõistkond osales maakondlikul turniiril “Varia”
Detsember
*päkapikumaa
*jõulupidu

Tulekul
14.veebruar – sõbrapäev
20.veebruar – omavalitsuse koosolek
21.veebruar – EV aastapäeva aktus
04.märts – vastlapäev
7.märts – kooli missi valimine,
disko
13.märts - laulukonkurss
13.-14.märts – emakeele päeva
üritused
14.märts – omavalitsuse koosolek
27.märts – algklasside puhkeõhtu,
Pipi valimised
1.aprill - naljapäev
23.aprill - jüriöö jooks
24.aprill - omavalitsuse koosolek
30.aprill - volbrijooks ja lõkkeõhtu 5.-9.klassile
9.mai - emadepäeva kontsert
15.mai– spordipäev
22.mai - rattaralli
30.mai- koolilõpudisko
03.juuni– misteri valimised
4.juuni - viimane koolipäev

KRIHVEL
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TEEMA:
Õpilaste vaba aeg - võimalused ja piirangud
Laivi Kruusimägi
8.klassi õpilane
Praegu töötavad koolis kunsti-, arvuti-,
spordi-, näite- ja muusikaringid.
Enamuses nendest aga osalevad nooremate klasside õpilased. Suurematele meeldivad rohkem arvutis käimine
ja kõikvõimalikud sportlikud tegevused.
Väljaspool kooli on õpilastel võimalik osaleda vaid erinevatel spordialadel. Hiljuti hakkas kohalik politseinik Ago Kärtmann juhendama karate
-ringi. Kolmel õhtul on rahvamajas
ka “treeningud”. Tegelikult neid
trenniks nimetada ei saa, sest treening peaks olema ikka mõtestatud
tegevus, kus toimub ka juhendamine.
Praegu on aga nii, et rahvamaja on
see soe koht, kus sõpradega koos
olla ja vahete-vahel ka midagi teha.
Hea, kui saab palliplatsile, kuigi enamus veedab seal aega niisama ringi
trallides ja muidu lollusi tehes.
Ringide ja üldse klassivälise tegevusega on õpilastepoolne probleem see,
et õhinal alustatakse millegi uuega,
kuid aja möödudes kaob hasart ja nii
hääbuvadki hästi alustatud ideed.
See, kes kusagil osalema hakkab,
peaks seal ka käima. Iga paari nädala
tagant ei saa huviala muuta. Vanasõnagi ütleb: “Kes teeb, see jõuab.”
Miks tahetakse kõike teha pinnapealselt. Raskusi kardetakse, ka konkreetseid pikemat aega nõudvaid ülesandeid.
Paljud kaasõpilased andsid ka erinevaid ideid, kuidas aega paremini sisustada saaks.
Tüdrukud unistavad, et saaks jälle
aeroobikaga tegeleda. Poisid
tahaksid tagasi maadlustreeninguid.
On neid, kes tunnevad kahetsust, et
mõne aasta tagused tantsukursused
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muudel aladel. Kindlasti oleks ka karates rohkem käijaid, kui oleks, millega
tulla. Siin saab määravaks ka vanemate
rahakoti paksus ja kindel tahe. Meil on
ka niisuguseid tublisid,kes lausa linnas
huviringides käivad. Tuleb välja, et pikad vahemaad pole enam takistuseks.
Saulepi lastele sobiks ka, kui rahvamapooleli jäid.
jas oleks tegevust laupäeviti kell 10-15.
Teisipäeval ja neljapäeval, kui väga palAga ikkagi oleks meeldiv, kui klassiga
jud arvutis käivad, võiks olla avatud ka üheskoos teatrisse, kinno, ekskursioonikooli raamatukogu, et sealtki võiks refe- le või ujulassegi sõidetaks. Kahjuks jääb
raatide jaoks materjali
selliseid üritusi aina
otsida või arvutiaega Samuti võiksid koridoris vähemaks.
oodates aega parajaks
olla
mängulauad Ega päris utoopiliseks
teha. Sel aastal me ei
saa pidada ka noorteteagi, millal raamatu- (koroona, lauatennis vms.) klubisid. Kui seda arvõi
võimalus
videoid tiklit loeb inimene, kes
kogu avatud on.
Suur mure ongi just vaadata. Kõige lihtsam – meiesugustega tegeleteisipäevased ja nelja- muusikagi võiks pärast da tahab, võtku ühendust kooliga..Oleme
päevased õhtupoolikud. Ala ju arvu s ei tunde mängida. Parem uutest ideedest huvitaistu ja sealgi saab ühel kui mitte midagi! Nii tud. Ja äkki siis ei oleaeg kiiremini. gi põhjust bussijaamas
päeval olla 30 minu t kuluks
(kuigi see on suurepä- Paadrema laste õhtud on koguneda, vaid saab
millegi
muu
rane võimalus ja va- ikka jubedalt igavad ja ka
asjalikuiga tegeleda.
hest saab ikka kauem
tüütud.
Ega
me
ju
pärast
Eraldi
probleemina
ka olla). Iga kord õpesaab
käsitleda
suve.
tajatele vastata ka ei tunde kohe õppima ka ei
Jah,
meil
on
meri
oma
ole. Õnneks! Spordi- viitsi hakata.
paljude
võimalustega!
ring on aga kord ühteOsa suurematest lasdele, kord teistele oletest leiab endale ka mingisuguse töökonevalt lähenevatest võistlustest.
Spordihuvilised sooviksid, et oleks tea- ha. Üldiselt ei ole aga sel ajal eriti midada täpne treeningute graafik, mis päeval, gi teha. Ootaksime suvelaagreid, pidukes ja millal rahvamajas olla võivad. sid, tegevust, mida ühiselt saaks harrasNeed nimekirjad võiksid olla ka teadete tada. Kolm kuud omapäi ei ole just
meeldiv.
tahvlil.
Täna sai siia artiklisse kirja üldine üleSamuti võiksid koridoris olla mänguvaade
tegelikust olukorrast ja õpilaste
lauad (koroona, lauatennis vms.) või võireaalsematest
soovidest.
Arvan ,et
malus videoid vaadata. Kõige lihtsam –
see
on
arutelu
algus,
kus
leiame
paremuusikagi võiks pärast tunde mängida.
maid
lahendusi,
et
meie
vaba
aeg
sihiParem kui mitte midagi! Nii kuluks aeg
pärasemalt
täidetud
saaks.
kiiremini. Paadrema laste õhtud on ikka
Suur aitäh minu klassikaaslastele, kes
jubedalt igavad ja tüütud. Ega me ju pämind
materjali kogumisel abistasid.
rast tunde kohe õppima ka ei viitsi hakata.
Üks meeldiv vaba aja veetmise viis on
ka igasugu peod. Neid ei toimu just tihti.
On selliseid õpilasi, kes väga meelsasti
diskodel käiksid. Kui transport peole on
organiseeritud, siis saavad tahtjad ka
osaleda.
Bussiühendus on probleemiks aga
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Tänavu toimub

deklamaatorite konkurss
14.märtsil.
Igast klassist pääseb lõppvooru 3
etlejat.
Loeme
EESTI AUTORITE
luuletusi.
Hindamine kooliastmete kaupa.
Osalejate nimekirjad esitada
10.märtsiks Heli Raavelile.

Naerata!
*Naeratus ei maksa
midagi, kuid loeb palju.
*Naeratus
rikastab
neid, kes ta saavad,
tegemata vaesemaks
neid, kes seda annavad.
*Keegi pole nii rikas,
et naeratuseta läbi
saada, ning keegi pole
nii vaene, et ei saaks
seda anda.
*Naeratus loob õnne
kodus,
soodustab
suhtlemist ja on sõp-

ruse märksõnaks.
*Naeratus on puhkus
väsinule, lootus meeleheitjale, päikesekiir
kurvale ja parim vastutulek murele.
*Naeratust ei saa osta,
kerjata, laenata ega
varastada, sest ta ei
oma mingit väärtust
enne, kui ta kellelegi
antakse.
(materjal 8.klassi õpikust)
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Naera,kui on naljakas...
Õpetaja küsib:”Lapsed, kas keegi
teab mõnd vanasõna?”
“Üks loll jõuab rohkem küsida,
kui kümme tarka vastata,”kostab
Peep.
“Ütle mõni ilusam vanasõna,”
palub õpetaja.
“Eks see karju, kel king pigistab,” lausub poiss.
“Kui sa nüüd ilusamat vanasõna
ei ütle, lähen kutsun direktori,”
ähvardab õpetaja.
“Häda ajab härja kaevu,” teatab
Peep.
Õpetaja tuleb tagasi direktoriga.
“Nüüd sa ütled, Peep, mulle ilusa
vanasõna,” nõuab direktor
“Õnnetus tuleb harva üksi,” sõnab õpilane.
Nüüd ütleb direktor:”Lähed koju
ega tule enne tagasi, kui oled ühe
viisaka vanasõna ära õppinud.”
“Kel vägi, sel võim, “ norutab
Peep.
**************************

Näitekirjanik
helistab
kriitikule:”Arvustasite minu näidendit,
aga ise pole te võimeline ainsatki
ühevaatuselist näidendit kirjutama!”
“Ma pole võimeline ka munema,
kuid ometi tean, milline muna mäda on,” vastab kriitik.
****************************
Ei tea, miks eesti rahvas nii vaene
on?” küsib üks kerjus teiselt.
“Siin pole midagi imestada, sest
juba meie rahvaeepos algab sõnadega:”Laena mulle...”,” teatab teine.
****************************
“Kas sul värsside kirjutamisest
mingit kasu ka on olnud?” küsib
üks sõber teiselt.
Too vastab: “Vahel ikka. Näiteks
saatsin ükskord kirjandusliku ajakirja toimetusele 10 luuletust ja
sain tagasi terve tosina.”
****************************

Reedel, 28.veebruaril toimub rahvamajas kell 20
DISKO
Pilet õpilastele 10 krooni.

Mida oodatakse koolilehelt
Küsitlenud erinevate klasside õpilasi, selgus, et kõige
rohkem oodatakse igapäevase koolielu kajastamist. Samuti tahetakse teada ürituste
toimumise aegu.
Meelelahutusest soovitakse
enim lugeda nalju, aga ka
muusikauudiseid jms.
Merje Vaino

Kuulutame välja OMALOOMINGU KONKURSI.
Võistlusele oodatakse 1.-9.klassi õpilaste kirjatöid (nii luuletusi kui jutukesi) teemal
KODUS OLLA KÕIGE PAREM
Vanuserühmad 1.-3.kl.
4.-6.kl.
7.-9.kl.
Valmis
tööd
esitada
hiljemalt
10.märtsiks
õp.Raavelile.
Iga vanuserühma parematele auhinnad.

Tänase lehe aitasid kokku panna Ilja Maljutenko, Laivi Kruusimägi, Elen Luik, Merje Vaino, Priit Raavel, Tauno Krüüger,
Urmas Reinfeldt ja Heli Raavel.

