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KOOLIPAPA LEMBIT HENK
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2
3-4

7.-9.klass Stockholmis 5

12. aprillil 2008.a sai meie armastatud Juubilar lõpetas aktuse omapoolse
õpetaja ja kauaaegne Varbla kooli direktor tänukõnega: “Ma olen äärmiselt liigutatud
Lembit Henk 80-aastaseks.
sellest tähelepanust, mis te mulle
osutasite. Ja kui ma täna pilgu viskan siia
11. aprillil toimus Varbla koolis selle koridori ja siia seina äärde, siis lapsed sündmuse tähsitamiseks pidulik aktus. teie vist oletegi need, kes on hoidnud
Lapsed lugesid südamlikke luuletusi, mind sellisena nagu ma olen. See
laulsid kauneid kevadlaule ning õnnitlusi tähendab just seda erksust ... Ka need, kes
jagus nii koolipere kui ka külaliste poolt.
olid enne teid, on seda tugevasti sisse
Vallavanem Sivar Tõnisson iseloomustas süstinud. Ja alati, kui ma koolis olin, oli
juubilari järgmiselt: “ Ma olen uhke selle mul ikka selline mõte, et igavaks minna ei
üle, et Varbla vallas elab mees, keda võib saa, selle eest hoolitsesid poisid, kellele
südamerahuga panna eeskujuks kõikidele jätkus alati natuke Tootsi tegemisi.
järeltulevatele põlvedele selle poolest,
milline üks õige Eesti mees peaks olema.
Alati sirge rüht, selge silmavaade, laitmatu
välimus ja ülikorrektne käitumine on need
omadused, mida viimasel ajal inimestel
puudu jääb ja mida meil kõigil on vaja
õppida.”

9.klassi

toimub
20.juunil 2008.a
kell 15.00
Varbla Rahvamajas

Ma sooviksin teile täna ilusat kevadet,
palju rõõmu ja õnne, töötahet! Ja varsti
lõpeb õppeaasta - selleks teile kõigile
palju jõudu ja head tahtmist tööd teha.
Suur tänu teile kõigile!”
Suur tänu ka Sulle, Lembit!
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Õpilased, kes õppisid 2007/2008 õ.a-l
ainult “neljadele –viitele”
I klass

Pealik peab
kõnet
tähistamine jpm. Hea on ka see, et
o sa ür it u s i o n lap s e d ise
Jälle on üks kooliaasta lõpule organiseerinud.
jõudnud ja koolirahval käes
“ t i b u d e l u g e m i s e ” a e g . Mind, kui koolijuhti, rõõmustab ka
Möödunud kooliaastat võib oma kooli ajalehe uuesti ilmuma
Varbla kooli jaoks lugeda vägagi hakkamine. Eriti meeldejääv ja
kordaläinuks. Millel selline meeldiv oli meie kooli lastele reis
järeldus rajaneb? Allpool mõned sõprusvalda Zinnowitzi. Järgmisel
viited.
aastal ootame külla nende valla
lapsi.
Meie kooli “nelja-viieliste”
nimekirjas on sel kevadel 36 Siinjuures on hea meel ja õige koht
õpilase nimed. Kui vaadata lisaks tänada kõiki tublisid õpilasi ja kooli
õpilaste nimekirja, kes on kooli töötajaid hea koostöö eest .
maakonnas esindanud, on Tänamata ei saa jätta ka Varbla
nimekiri veel pikem. Kusjuures vallavalitsust ja volikogu, kes on
tulemused maakonna tasandil ei alati meisse heatahtlikult suhtunud.
ole laita. Koolis on toimunud ka
terve rida vahvaid üritusi, näiteks Head ja ilusat suve kõigile!
kooli alguse laager, jõulunädal, Kohtume 1. septembril!
Astrid Lindgreni sünniaastapäeva Direktor Urmas Reinfeldt
Hea koolilehe lugeja!

Lendasime sõprusvalda Zinnowitzi ... ja tagasi
20.mai õhtul kell kuus hakkasime me sõitma kooli juurest Tallinna. Me
läksime Saksamaale Easy Jet’iga. Berliinist Zinnowitzi sõitsime me 4
tundi ja kodudesse jõudsime alles varahommikul. Mina ja Merka
elasime ühes peres. Seal oli 14 - aastane tüdruk Vivien ja 6-aastane
poiss
Philipp.
Pereisa laulis või
ümises kogu aeg.
Meie
läksime
Merkaga
alles
kell 7 hommikul
magama.
Nii
kaua rääkisime
juttu.

Karsten Holter (kiitusega)
Karl-Erik Kald (kiitusega)
Mardo Laasma
Kadri Männilaan
Kristyn Pihelgas
Liisa Raavel (kiitusega)
II klass
Sander Arusalu (kiitusega)
Kristjan Laanemäe
Kaisa Palmiste (kiitusega)
Janno Põldaru
Eliisa Sutt
Kersti Veinšteins (kiitusega)
Janno Õismets
III klass
Laura Aksin
Risto Brandman
Merit Lobja (kiitusega)
IV klass
Elise Holter (kiitusega)
Karol Laasma
Reimo Lopsik (kiitusega)
Randar Luik
Marian Schär (kiitusega)
Biibe Trel
Helena Vallimäe

Jan Schär
Hendrik Tõnisson
Kaidy Õismets (kiitusega)
VI klass
Andra Vaima
Marleen Metsmaa
Getter Järva
Daisy Tambre
VII klass
Triinu Arusalu
Kristel –Liis Feld
Mati Maidla
Lily Sutt
Kristiina Vassiljeva
VIII klass
Gerda Meriorg
Anna Vahter
IX klass
Merilyn Brandman
(kiitusega)
Carina Holter
Tanel Tambre
Anneli Veinšteins

V klass
Kaspar Arusalu
Kaarel Kask
Merili Lobjakas
Markus Sabiin
Neljapäeval läksime me jalgrattamatkale. Me käisime ka
käsitöötoas ja seal sai teha kas kaelakeed või lauakaunistust.
Sel samal päeval me esinesime ka koolis. Mul kadus jalanõu
2 korda jalast ära, sest oli katki läinud. Õhtul me mängisime
veel toolimängu ja käisime veel enda (Varbla) poistel külas.
Reedel päeval me käisime ujulas, seal oli kaks basseini ja
nendes soolane merevesi. Siis me läksime rongiga Wolgasti,
ronisime kirikutorni, milleni oli 182 trepiastet. Käisime ka
lõbustuspargis, esinesime puuskulptuuride sümpoosionil.
Pärast läksime Vivi ja poistega randa.

Kolmapäeval
külastasime
kooli. Õhtul me
läksime
suure
gondliga mere põhja. Seal oli väga lahe! Meile anti seal ühed prillid Laupäeval kell 9 oli ärasõit. Merkal oli paha olla ja minul ka
ette ja siis näidati filmi. Kui me seda vaatasime, siis tundus nagu me lennukis kõht valutas. Õhtul kella 9 paiku jõudsime koju.
oleksime ise merepõhjas.
Reisimuljed pani kirja Kaidy Õismets
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EREDAMAID HETKI STOCKHOLMI REISIST
“Peale Rootsi lauas söömist seadsime sammud sundeck’ile, seal
oli lausa “miljoni dollari vaade”. Saabus öö, siis läksime
karaoket laulma, kus mõned inimesed karjusid nagu hullud, aga
see ei rikkunud pidu ära ning me pidutsesime edasi nagu
peoloomad.”
““Space” oli minu unelmate ööklubi, isegi saatana juures pole
raudselt nii palju kuumi kutte kui seal!”
“Vaasa muuseum nägi välja selline nagu oleks läinud kuhugi,
mis on vanast ajast pärit. Me vaatasime seal ühte filmi, mis oli
nii igav, et lausa unetukk tuli peale. Meri oli Rootsis nii sinine ja
ilus kui taevas, kus pole pilvi. “

“Meie reis algas 29.aprillil Tallinna sadamast. Saanud kätte
pardakaardi, asusime laeva poole teele. Ees oli laiumas pikk
koridor. Lõpuks oli käes aeg laeva pardale asuda. See oli
suursugune tunne, mis sest, et ma olen varemalt väga palju
laevaga reisinud.”
““Romantica”, mis oli laeva nimi, oli nagu peeglisaal, mis säras
ja helkis oma täies ilus. Öö möödus laeval tantsides ja
pralletades.”
“Kajutid üles leitud, kohvrid paika pandud, läksime laeva
uudistama. Meie Jaanaga läksime esmajoones äärmiselt
vägevasse mängutuppa, kuid seal oli juba ennast sisse seadnud
jalgpallipoiste punt, kellele me silma jäime. Pea kogu õhtu
keerles meil nende ümber. Meie reisi aeg oli ideaalne, kuna siis
toimusid laeva peal ilupäevad ning kõik said lasta end ilusaks “Vägev koht oli Vaasa muuseum. See laev, mis seal oli, oli päris
teha, isegi poisid.”
suur ja väga ilus oma vanade ja väga ilusate nikerduste poolest.
“Pärast seda, kui olime oma kajutid üles leidnud, asusime Rootsi Väga huvitav oli selle laeva ajalugu, kuna see oli väga lühike ja
lauda sööma. Laud oli igasuguste rikkalike roogadega kaetud, lõppes esimese sõiduga. Rootsi puhul oli üks miinus see, et
tutvumine Rootsi vaatamisväärsustega ja asjadega jäi natuke
justkui mõne piduliku sündmuse puhul.”
halvasti planeerituks.”
“Kuningalossi juures käisime kuninglikke
tõldasid ja kostüüme vaatamas. Need olid nii
ilusad!”
“Kõige paremini jäi mulle meelde see, kui ma
käisin laeva peal tasuta juuksuris. Nad ei
saanud mu ilusat “tukka” sirgeks. Nad jamasid
sellega tükk aega. Naisjuuksurid ei osanud
midagi teha, aga kui ma läksin meesjuuksuri
juurde, siis tema sai kohe mu tuka ilusaks. See
oli eriti naljakas.”
“Järgmisel hommikul Eestisse jõudes oli tunne
nagu me oleks jõudnud Alaskale, sest ilm oli
tohutult külm. Kojusõit möödus täielikus
vaikuses ja paljud magasid nii nagu poleks
maganud viimased kolm päeva.”
7.-9. klassi õpilased
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Päeva kõrval läheb päev,
jälle käes on sünnipäev õnnepäev, kingipäev,
suure suhkrukringli päev!

APRILLI JA MAI
SÜNNIPÄEVALAPSED
Sander Arusalu
Janno Põldaru

Mai 2008

Viimase koolinädala üritused:
27. mai - 1.-3. klass EKSKURSIOONIL
6.-9.klass SPORDIPÄEV
29. mai - 9.klassil TUTIPIDU!!!!
kõikidel klassidel PIKNIK
30. mai - kooliaasta lõpetamine Matsi
paadikuuris

Roman Kaasikoja
Marten Rahu
Triinu Arusalu
Kristel-Liis Feld
Mati Maidla
Maiko Lindsalu

PALJU ÕNNE!!!

Põhikooli lõpueksamite
toimumise ajad 2007/2008 õ.a-l:
4.juuni - eesti keel ja kirjandus
11.juuni - matemaatika
16.juuni - valikaine eksam

Tänasele koolilehele tegid kaastööd:
7.-9.klassi õpilased, Kaidy Õismets, Urmas Reinfeldt ja Marge Eensalu.
Lehe pani kokku Karin Lumera
NB! Kui soovid järgmises lehes millestki kirjutada, midagi kuulutada või
kedagi tervitada/õnnitleda, siis saada oma soov

HEAD PÕRUMIST!

e-maili aadressile: english8@hot.ee

