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Juba jõulud käes!

Kaasaegne elutempo nõuab üha kiiremaid
otsuseid ja infotöötlust. Enamik inimesi on
harjunud, et ei pea enam pangas käima,
vaid on olemas mugav internetipank. eKool
töötab samal põhimõttel. Kasutades eKooli,
saab õpetaja kanda päevikusse hindeid,
märkusi, puudumisi ja koduseid ülesandeid
ning teha need nähtavaks nii õpilastele kui
vanematele. Klassijuhatajana saab õpetaja
märkida puudumiste põhjused ning panna
hoolsuse ja käitumise hinded.
Lapsevanemad saavad kiirelt ülevaate lapse
hinnetest, märkustest puudumistest ja
kodustest ülesannetest ning õpilane saab
jälgida oma õpiedukust, puudumisi ja
koduseid ülesandeid (https://ee.ekool.eu/
eschoolmain).Täpsem info ja juhised
on nähtaval aadressil: https://

ee.ekool.eu/eschoolmain
eKooliga seotud küsimuste korral on
võimalik
pöörduda
meie
eKooli
administraatori poole: Urmas Reinfeldt email: varbla@parnu.ee
Küsimustega
võib
pöörduda
administraatori
poole
ka
isiklikult,
teisipäeviti kell 14.00-16.00 telefonil 44
96 410.
Lapsevanemad, kes soovivad eKooliga
liituda, peavad täitma eKooli kasutajakonto
avalduse. Avalduse täimiseks vajalik link
on olemas kooli kodulehel. Olenevalt
laekunud avalduste hulgast avatakse konto
hiljemalt 2 nädala jooksul. Õpilased, kes
soovivad kasutada eKooli, saavad end
registreerida
klassijuhatajate
juures
vastavasse nimekirja 16.jaanuariks 2009.
Loodame
lastevanemate
suhtumisele ja kannatlikkusele.

mõistvale

Detsember on kätte jõudnud ja meie
1.klassi kaks poissi on oma esimese
aastaga poole peale jõudnud. Esitasime
neile mõned küsimused, et teada saada,
kuidas neil siiani läinud on:
1.Kas sa mäletad oma esimest
koolipäeva ja aktust? Mis sulle meelde
tuleb?
Allan: Mäletan,et käisime aktusel,
kohvrid anti, muud eriti ei mäleta midagi.
Timmu: Räägiti palju, õpetajad tulid ka
meie juurde.
2.Kuidas
saad
läbi
oma
klassikaaslastega?
Allan: Hästi saame läbi. Tore on koos
pinginaabriga mängida.
Timmu: Lahe on jah koos mängida.
Kakelnud me ei ole, mürame küll, aga
nalja saab küll. Haiget pole õnneks
saanud.

4.Kelleks sa suurena tahad saada?
Allan: Tahan saada talunikuks, sest mulle
meeldiks lehmi lüpsta ja vilja lõigata.
Timmu: Mina tahan kopajuhiks, sest
mulle meeldib kopaga kaevata.
5.Kas sulle meeldib koolis käia?
Allan: Ikka meeldib, saame mängida ja
targaks saab ka.
Timmu: Meeldib küll, saab õppida ja
targaks ja kirjatähti saab õppida. Häid
sõpru saab ka.
6.Mida sa jõuluvaheajal kavatsed teha?
Allan: Aitan isa ja ema, saame koos
piparkooke teha. Mulle meeldib ise
piparkoogitaigent teha. Ma ootan, et
jõuluvana tooks mulle Playstation 2-e.
Timmu: Vaheajal tahan puhata. Ja ootan,
et jõuluvana tooks mulle puldiga
kopatraktori.

3.Milline on sinu lemmikmäng? Miks
Intervjueeris Kati Müüripeal
see sulle meeldib?
Allan: Mulle meeldib kabe.
Timmu: Mulle meeldib nipsu mängida.
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Teisel veerandil toimunud sündmused
Halloweeni pidu

Kaidy Õismets
3.novembril tähistas meie kool
halloweeni. Õhtul toimus pidu.
Kõikidel olid seljas igasugused
kostüümid, kes oli kummitus või
hoopis Fiona. Õpetajatest võtsid
osa Kaire Ollino, Karin Lumera,
Lea Sabiin, Marge Eensalu ja Liivi
Tõnisson. Seitsmendas klassis
räägiti õudusjutte. Algul olid
väiksemad ka seal, aga siis pidid
nad alla minema, sest õpetaja Lea
korraldas neile mänge. Hiljem
korraldasid ka Getter ja Kaidy

väisematele ühe mängu. Varsti
hakkasid suuremad vaime välja
kutsuma, kutsuti Oskar Lutsu.
Õpetajad
tegid
õudustetuba.
Õpetaja Kaire sidus õpilastele räti
silmade ette ja siis siseneti koos
õpetajaga klassi. Mängis õudne
muusika ja õpetajad ulusid.
Õpetaja keerutas lapsi mööda klassi
ringi
ja kui ta lõpuks rätiku
silmade ümbert ära võttis vaatas
vastu luukere. Julmalt ära ehmatas!
Toimus ka disko. Õhtu lõppedes
viis koolibuss lapsed koju.

Mardilaat

17.-21.nov. oli muusikanädal

Anna-Liisa Lehis

Marleen Metsmaa

Meie koolis toimus
12.novembril mardilaat.
See algas kell 13.00.
Müüjad oli palju.
Põhiliselt müüdi laadal
omaküpsetatud vahvleid,
p i r u k a id j a mu i d
maiustusi. Palju oli ka
erinevat käsitööd, näiteks
külmkapimagneteid,
kaunistatud küünlaid,
mesilasvahaküünlaid,
võtmehoidjaid,
k a e l a k e e s i d ,
kõrvarõngaid
jms.
Ostjaid oli nii meie
koolist kui ka mujalt
Lasti muusikat ja kõigil
oli väga lõbus. Ootame
juba suure huviga
jõululaata, et kõik saaks
jälle osta ja müüa.

17.novembril
algas
Varbla
põhikoolis
muusikanädal.
Kõikidel klassidel (6.-9.) tuli ette
valmistada üht muusikastiili
tutvustav päev.

Kolmapäeval tutvustas R&B
muusikat 6.klass.
All
korrusel
näidati
telekast
tutvustavat slaidiesitlust ning
hiljem toimus selle põhjal
viktoriin.

Neljapäeval oli 9.klassi kord,
nemad esitasid country muusikat. Mõned olid ka
samas stiilis riietunud, mis
muutis muusikastiili kohe
meeldejäävamaks.
Teisipäeval esitlesid erinevaid Kuulamiseks pakuti kõige
country-lauljate
muusikastiile lausa kaks klassi tuntumate
(7. ja 8.klass).8.klass esitles eesti muusikat, nt nagu Rednex-i.
räppi, kuulamiseks pakuti CoolReedel toimus play-back
D ja A-Rühma poolt loodud
show.
Esinemist
oodati
muusikat. 7. klass tutvustas pop
kõikidelt klassidelt, kuid ette
-rock muusikat. Vahetunnis lasti
olid valmistanud ainult 6. ja
kõigile kõlaritest ja telekast
9.klass. Mõlemad klassid
parimaid lugusid huvitavamatelt
tantsisid. Muusikanädal läks
esinejatelt.
igati korda.
Esmaspäeval oleks pidanud
esitlema
oma
muusikastiili
8.klass,
kuid
tehnilistel
põhjustel ei saanud nad seda
teha.
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Jõuluüritused meie
koolis

•

10.detsembril - algklassid Toris
jõulumaal

•

12.detsembril - jõululuuletuste lugemise konkurss 1.4.klassini

•

15.detsembril - kuusepuu programm Varbla Loodusmajas
1.-3.klassini

•

17.detsembril - JÕULULAAT ja JÕULUKOHVIK

•

18.detsembril - 12.00 jõululõuna
14.00 JÕULUPIDU Varbla rahvamajas
Tuleb JÕULUVANA!

•

19.detsembril - 8.35 koolimajas JÕULUTOAD

1.novembril
toimus
Halinga
tehnikaklubi
tutvusralli.
Seal
käisid ka meie kooli õpilased Tarvi
Joosep Hütt
Teearu
ning
Joosep
Hütt
võistlemas ja saavutasid väga head
Selleks aastaks on Külakrossi hooaeg
tulemused.
läbi ning uuel aastal on plaanid
jaanuari
kuus
avada
hooaeg Tarvi Teearu saavutas (vanemad
talveralliga. Hetkel ei tea, kas saab kui 17) esiveo klassis 3.koha ning
talve rallit sõita või mitte, kuna noorte esiveo klassis 1.koha.
Eestimaa ilm on selline nagu ta on. Joosep Hütt saavutas (vanemad kui
Eelmisel aastal ei saanud ühtegi 17) tagaveokrossi klassis 1.koha
talverallit sõita, kuna ilm ei lubanud, ning noortekrossi tagaveo klassis
aga ehk sellel aastal läheb paremini 1.koha.
ning saame ka libedat rada proovida.

Külakross
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Vaheaja
ÕNNE SÜNNIPÄEVAKS!
Kati Põldaru 3.november
Maris Sillat 5.november
Janno Õismets 21.november
Reimo Lopsik 30.november
Arli Koljal 5.detsember
Maarja Tobreluts 9.detsember
Elise Holter 12.detsember
Teele Õis 12.detsember
Kaspar Arusalu 18.detsember
Kevin Sutt 22.detsember
Lily Sutt 22.detsember
Keijo Viita 29.detsember

Ilusat vana-aasta
lõppu ja kõike
kaunist ja rõõmsat
uuel 2009. aastal!

horoskoop
Jäär (21.03-20.04)
Sel vaheajal tunned sa end väga
vabalt, ent tuleb ka pingelisi
hetki. Perekondlikes asjades on
mitmesugused
arusaamatused
kerged tekkima, mistõttu tuleks
sul kõik asjad põhjalikult läbi
rääkida, et seeläbi ebameeldivusi
vältida.
Sõnn (21.04-21.05)
Koolis kulgeb sul praegu
suhteliselt
hästi,
mistõttu
suureneb sinu kindlustunne.
Võiksid praegu rohkem mõelda
ka oma vaheajaplaanidele, sest
uued ja huvitavad mõtted on
selles vallas kiired tekkima.
Kaksikud (22.05-21.06)
See vaheaeg võib sinu jaoks
kujuneda üsna pingeliseks ning
seda peamiselt just sõpradega.
Sinu
kodused
asjaajamised
peaksid sinu jaoks kulgema
ladusalt, mis tähendab seda, et
saad oma kodus kõik seni pooleli
olevad asjad korda.

Neitsi (24.08-23.09)
Võiksid praegu rohkem sellele
mõelda, mida sel vaheajal korda
saata.
Perekonnaliikmetega
koos olemine tuleb sulle ainult
kasuks.
Kaalud (24.09-23.10)
Mis iganes ideed ja mõtted sul
praegu peas ka ei liiguks, tasuks
sul ennast selle nimel rohkem
pingutama
hakata.
Sinu
suhtlemisaktiivsus peaks olema
sellel kuul tavalisest suurem.
Keskendu
tulevastele
plaanidele.
Skorpion (24.10-22.11)
Sel vaheajal tuleks sulle kasuks
see, kui oma sisetunnet veidi
rohkem
usaldaksid.
See
võimaldaks sul paremini oma
eesmärkide poole liikuda.
Ambur (23.11-21.12)
Sellel
kuul
peaks
sinu
seltskondlik aktiivsus olema
suhteliselt
suur.
Selle
tulemusena on sul võimalus
leida uusi
ja huvitavaid
tuttavaid.

Kaljukits (22.12-20.01)
Sellel vaheajal tasuks sul oma
igapäevaste toimingute juures
Vähk (22.06-23.07)
olla ettevaatlikum kui tavaliselt,
Oma
igapäevaste
tegemiste sest kõik asjad ei pruugi toimida
juures tasuks sul olla praegu sel viisil, nagu sa oled oodanud.
ettevaatlik, sest mitmesugused
probleemid on praegu kerged Veevalaja (21.01-19.02)
tekkima. Koolialased asjad on Õnn peaks sinu jaoks sel nädalal
sinu jaoks sellel veerandil väga olulisel määral suurenema. Selle
olulise tähendusega.
tulemusel saad paljud enda
jaoks olulised asjad tehtud.
Lõvi (24.07-23.08)
Leia praegu rohkem aega ja Kalad (20.02-20.03)
energiat
koduste
asjadega Sellel kuul tuleb sul olla valmis
tegelemiseks, kuna selles vallas oma õiguste eest rohkem välja
vajaksid nii mõnedki asjad teatud astuma. Suure tõenäosusega
määral
kohendamist
või puutud kokku inimestega, kes
parandamist.
Leia
vaheajal soovivad sulle oma mõtteid ja
rohkem aega puhkamiseks ja ideid peale suruda.
lõõgastumiseks.
Koostas Getter Järva

NB! Jõuluvaheaeg algab 20.detsembril 2008.a-l
Uuesti kooli 5.jaanuaril 2009.a-l.

Toimetus: Anna Vahter, Gerda Meriorg, Joosep Hütt, Kati Müüripeal, Marleen Metsmaa, Getter Järva, Kaidy Õismets, Anna-Liisa
Lehis, fotograafid Raido Palmiste ja Triinu Arusalu. Juhendaja Karin Lumera.
Kuulutusi ja teateid saab saata aadressile: krihvliextra@hot.ee

Ajalehe trükkis Hansaprint

