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Euroopa päeva tähistamine
Meie kooli parimad
tähistati Varbla Põhikoolis Euroopa päeva.
õpilased 2012/2013.õ.a-l 9.mail
Euroopa päeval tutvustas Varbla Põhikooli iga klass ühte riiki. Kõik
1.klass
Aaron Laius
Gregor Meriorg
Kateriin Schär
Marie-Elise Sutt
Rasmus Vallimäe
2.klass
Andre-Rene Jõemaa
Kirke Kaasikoja
Mary-Marleen Kais
Ly-Ann Liiv
Mareena Metsmaa
Birgit Põldaru
Biret Põldaru
3.klass
Sten-Jents Käärt
Marielle Laasma
Mart Mikiveer
Jesper Männilaan
Robert Volt

4.klass
Kevin Kallasmäe
Jaanus Põldaru
Eela-Marta Põrk
5.klass
Grete Alberg
6.klass
Kristyn Pihelgas
Mardo Laasma
7.klass
Kaisa Palmiste
Urmet Kais
Ken Alberg
8.klass
Merit Lobja
9.klass
Marian Schär

tutvustatud riigid on seotud GEEP projektiga. Euroopa päev algas kohe
hommikul, klassid tutvustasid oma riiki keskonna teemal. Klassid esitasid
oma töid erinevalt, mõned esitasid paberil, kuid põhimõtteliselt esitasid
kõik seda arvutiga, programmi Power Point abil. Euroopa päev toimus
kolme esimese tunni ajal. Peale seda jätkus koolipäev nagu tavaliselt.
Klassid esitasid riike nii: 1. klass – Eesti, 2.klass - Ungari, 3.klass Türgi, 4.klass - Saksamaa, 5.klass - Belgia, 6.klass - Poola, 7.klass Hispaania, 8.klass - Portugal, 9.klass - Küpros.
Kaisa Palmiste, Eliisa Sutt

Heategevuslik teatejooks
9.mail toimus Pärnus maakonna koolidevaheline heategevuslik
teatevõistlus. See jooks korraldatakse heategeval eesmärgil. Selle aasta
võistluselt kogutud annetus läheb liikumisvõime kaotanud laste
raviks. Jooksust said osa võtta kõik Pärnu maakonna 5.-9. klassi õpilased.
Kokku osales sel aastal Pärnus üle tuhande jooksja. Meie koolist käisid
sellel võistlusel 7. ja 9. klassi õpilased. Jooksma pidi iga õpilane 200 m.
Jooks oli väga tore ja meeldis kõigile.
Sander Arusalu
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Meenutusi kooliajast ja koolikaaslastest
Uued õpetajad, klassijuhatajad
Ekskursioon Hiiumaale, ilm oli super!
Ekskursioon Tartusse, hea seltskond.
Rootsi reis, kõik olid toredad.
Igavad füüsika tunnid.
Sööklas olen leidnud toidu seest
juuksekarvu, muidu on söögid head.
Ükskord kehalise kasvatuse tunnis
rahvastepalli mängides sain palliga
näkku.
Eesti keele ja kirjanduse tunnid on
Maiaga alati naljakad ja lahedad, sest
õpetaja ise on väga tore ja vaimukas.
Ajaloo tundides on olnud tihti
“üllatustöid”. Need pole kõige paremini
läinud.
GEEP - projekt.
Reis Hispaaniasse.
Tallinna Loomaaed.
Tartu Lennumuuseum.
Kersti tund.
Matsi rand.
Ülo ei viinud meid kuhugi reisile.
Reis Otepääle.
Hästi tore õpetaja Maia.
Vabadus!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Kui ma kooli tulin, siis ma ei tahtnud
üldse kooli tulla. Oli kiusamisi.
Käisime enda esimese õpetaja Marge
Eensaluga Tallinna Loomaaias.
Istusin Karli Peegli kõrval.
Kõige rohkem on mulle meeldinud mu
klassiõed ja klassivennad, kellest ma
pean kahjuks eemale minema.
Teine klassijuhataja oli Ülo Abram, kes
on ülitore ja loodan, et ta jääb alati
naljameheks.
Ülo on alati mulle kahtesid ja ühtesid
pannud, aga see on mu lohakuse eest!
Viimane klassijuhataja on Kersti
Vassiljeva, kes on ülitore, ta ei oska
kunagi kuri olla.
Maia Bubnov oli üks tore eesti keele
õpetaja, kellega sai alati nalja ja kellega
sai mänge mängitud.
Aire Arge on üks tore inimene. Aitäh, et
sa
meid
Hispaaniasse
viisid!
“Tutipidu” :D
Mina lahkun siit koolist kurvalt, loodan,
et mu vennal ja kaheksandikel läheb
hästi.
HEAD
KOOLITEED
JA
HÜVASTI KOOLIPERE!
1.september oli hirmutav, sest kõik
teised lapsed tundusid juba nii suured.
Kui meile tuli kaks uut õpetajat õpetaja Aire ja Maia, siis alguses oli
hirmutav, kuna alati öeldakse: ―Tuleb
uus ja hullem!‖ Tundides olles

mõistsime, et see polegi nii hull ja need
kaks õpetajat on väga toredad ning
jäävad alatiseks meelde.
GEEP - projekt — pingutasime palju
selle nimel, et saada selle projektiga
kusagile reisile. Lõpuks saimegi ning
see oli väga tore ja meeldiv.
Õpetaja Maia tundus alguses range, sest
esimeses tunnis ütles ta, et kodused
tööd peavad kõik tehtud olema ja talle
ei meeldi, kui talle valetatakse. Hiljem
muutus minu arvamus vastupidiseks.
Tunnid olid VÄGA ägedad ja lõbusad!
Üks, istu!
Koolitoidud.
1.-3.kl klassijuhataja.
Klassikaaslased.
Hispaania reis.
Esimest klassi üldse ei mäleta!
Käisime Pärnus veekeskuses.
Meie esimene õpetaja oli Marge
Eensalu.
Käisime Kihnus.
Eriti ei meeldinud vene keele tund.
Meeldis kehaline kasvatus.
Esimeses klassis kaklesime kogu aeg
sõpradega.
Ei meeldinud käia kõneravis.
Kõige parem klassiruum on praegune
matemaatikaklass.
Mulle meeldis käia direktori juures, sest
seal sai alati nalja.
Kunagi sain kehalise kasvatuse tunnis
jalgpalliga näkku.
Mulle ei meeldinud käia arsti juures.
Varbla koolis sain kaks õmblushaava.
Kõige parem õpetaja oli Maia.
Käisime laagris.
Peale Varbla kooli olen vaba ja saan
teise kooli minna.
Varbla kooli toidud on head.
Mõned õpetajad on liiga karmid.
Koolis toimub palju üritusi.
Tunnis on hea see, et saab vaadata
filme.
Toidu seest olen leidnud juuksekarvu.
Tunnid on liiga pikad.
Mäletan, et meie esimene õpetaja oli
karm, kuid tark ja õpetav.
Kõige toredam õpetaja on Maili
Arusalu.
Mäletan, et sain koolist rattaload ja
koolis toimus rattaeksam.
Varbla koolis on vähe õpilasi ja kõik
tunnevad kõiki.
Koolist lahkun heade mälestuste ja uute
tarkustega.

Head klassi-ja koolikaaslased.
Palju üritusi.
Rootsi reis koos klassiga.
Ülo kiusamine, ―kuldne kolmik‖.
Ansamblid õp. Rohtväliga.
Esimesel korral Varbla koolis sain
Liivi käest kahe.
Maia saabumine Varbla kooli.
Lahkun nii hea kui ka halva tujuga.
Soovin teile palju head ning olge
tublid! 9.klass lahkub nüüd heade
mälestustega.

Lõpueksamite
toimumise ajad
31.mai kell 10.00 - eesti
keel ja kirjandus
07.juuni kell 10.00 matemaatika
13.juuni kell 10.00 valikeksam
******************

Varbla
Põhikooli
9.klassi
LÕPUPIDU
toimub
20.juunil
kell 17.00
Varbla
rahvamajas
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GEEP - projektiga Ungaris
7.-11. märtsini toimus
GEEP
projektiga seoses kohtumine Ungaris.
Meie koolist läksid sinna kaasa kolm
üheksanda klassi õpilast: Erlyn
Mugu, Helena Vallimäe, Marian
Schär ja kaks õpetajat: kunstiõpetaja
Aire Arge (projektijuht ja -kirjutaja)
ning algklasside õpetaja Merike
Schär.
Hommikul
startisime
lennukiga Ungari poole ja
kui olime sinna kella kahe
paiku kohale jõudnud,
pidime ootama teiste
projektis osalevate riikide
saabumist.
Projektiga
seotud riike on 9: Eesti,
Ungari, Küpros, Belgia,
Hispaania,
Portugal,
Saksamaa, Poola, Türgi.
Kui kõik riigid olid
saabunud,
sõitsime
bussiga Kazincbarcikasse,
kus asus meie kool. Seal
tutvustatigi meile kooli ja
me
kohtusime
oma
vahetusperedega.
Siis
esinesid meile kooli õpilased ja meile
tehti kooli poolt kingitus. Pärast
läksid õpilased vahetusperedesse ja
õpetajad hotelli.
Järgmisel päeval koolis tutvustasid
kõik riigid oma maad ja kooli ja
õpilased tutvusid omavahel ning iga
maa istutas kooli juurde oma puu või
põõsa. Tutvusime klassidega ja
nägime, milline on üks tavaline
koolipäev Ungaris. Lisaks sellele
toimus hulgaliselt projekti-tegevusi:
toimusid erinevad töötoad (plastikust

jm taaskasutatavatest asjadest uute
asjade
või
kunstiesemete
valmistamine), keskkonnateemalistele
küsimustele vastamine, veeteemaline
esitlus,
laulsime
kõik
ühiselt
kliimalaulu
„Do
it
now!―,
joonistasime pilte, milline võiks olla
maakera aastal 2050.

Laupäeval külastasime kohalikku
veepuhastusjaama Lazbércis, kus
meile näidati kuidas ja kui hästi on
võimalik puhastada vett, mis on
tulnud kohalikust järvest. Seal
puhastati
vett
väga
erilisel
tehnoloogial: vesi lasti läbi väga
mitmest ja erinevast filtrist, kõige
peenem filter lasi läbi ainult
veemolekule ja see tegi vee väga
puhtaks. Siis sõitsime tagasi kooli ja
me laulsime ungarikeelset laulu, mis
tundus algul väga raske, aga pärast
kui olime
mitu
korda läbi
laulnud,
oli
see
lihtne.

Pärastlõunal sõitsime Miskolci linna,
kus me käisime ujumas termaalvee
koobastes, (termaalvesi on põhjavesi,
mille temperatuur on kõrgem kui 37 °
C, termaalvesi pääseb maapinnale
kuumaveeallika kaudu). Kõik see
nägi välja nagu veekeskus koobastes.
Õhtul õpetati meile tantsima Ungari
traditsioonilist tantsu Zumbat.
Pühapäeval
sõitsime
Aggteleki loodusparki, kus
me käisime karstikoobastes.
Karstikoobas on koobas, mis
on
tekkinud
kergesti
lahustuvate
kivimite
lahustumise ja langemise
tagajärjel. Karstikoobastes
võivad esineda maa-alused
järved
ja
salajõed.
Karstikoopas
oli
ka
tilkekivid: laes stalaktiidid ja
koopa põrandal koonusjad
stalagmiidid. Koopad olid
väga sügaval maa all ja seal
oli erinevaid nn ruume, nt
Hiiglaste saal, kus täielikus
pimeduses sai muusikat kuulata ja
kus peetakse mõnikord pulmi ja
kontserte! Maa-alune tee oli umbes 2
km pikk (koobaste kogupikkus oli 25
km) ja koopad kohati 20m kõrged.
Pärast koobaste külastamist läksime
kooli tagasi ja meid õpetati säästvalt
asju kasutama ning peeti loeng vee
puhtuse kaitsmisest. Õhtul esineti
meile tantsu ja lauluga ning
tantsisime ka ise paljude tuntud
laulude järgi.
Viimasel päeval startisime kohe
hommikul
Budapesti
poole.
Budapestis
näidati
meile
vaatamisväärtusi, milledest väga
meeldejääv oli parlamendihoone, mis
on
inspireeritud
Londoni
Westminsteri lossist ja on Ungari
suurim ehitis. Käisime ise veel ringi
kesklinnas ja Doonau ääres, mis
jookseb läbi Budapesti. Õhtul
suundusime tagasi Eestisse ja
jõudsime koju keset ööd.
Helena Vallimäe

Eesti puu istutamine
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GEEP - projektiga Ungaris
Reisimuljete kokkuvõte osalejatelt:
Kuidas Ungaris meeldis?
Ungaris meeldis väga ja seal oli sellel
ajal väga soe.

Mis oli Ungaris erinevat võrreldes
Eestiga?
Ungaris oli palju soojem võrreldes
Eestiga ja Ungaris anti rohkem süüa
kui ise oleks tavaliselt söönud.

Mis oli kõige meeldejäävam?
Kõik inimesed ja kohad olid väga
meeldejäävad ja huvitavad ning raske
on valida lemmikut. Väga pikaks
ajaks jäävad meelde ka vahetuspered,
kes olid lahked ja sõbralikud.

Mida
arvad
Ungarist
ja
ungarlastest?
Ungari oli väga ilus ja kindlasti
soovitaks teistel ka sinna minna.
Ungarlased olid väga abivalmid ja
sõbralikud.

Miskolci termaalvee koobas

Kuidas tundusid teistest riikidest
inimesed?
Teistest riikidest tulnud inimestel
polnud erilisi erinevusi, nad olid kõik
sõbralikud ja jutukad, ning nendega
oli hea rääkida.

Budapesti parlamendihoone

GEEP-projekti osalejad Aggteleki koobaste väljapääsu juures

Helena Vallimäe
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Kevadine reis Stockholmi
29.aprillil 2013.a käisime Rootsi
reisil, kaasas olid 8. ja 9. klassi
õpilased ja kaks õpilast seitsmendast
klassist. Kõik algas sellest, et üheksas
klass pidi minema lõpureisile. Reisi
peale mõeldi kaua ning lõpuks võeti
vastu otsus, et kaheksas klass
võetakse ka kaasa. Mõeldud tehtud! Kaheksandast klassist
ei tahtnud paar õpilast tulla,
seega olid ka piletihinnad
kallimad. Et me ei peaks
rohkem maksma, võtsime ka
seitsmendast klassist kaks
poissi kaasa. Esmaspäeval
pidime võtma need asjad, mida
reisil vaja on, kooli kaasa.
Mõlemal klassil oli seitse
tundi,
seega
pidime
koolitunnid ära olema ning
alles siis bussiga Tallinnasse
sõitma. Kui olime Tallinnasse
jõudnud, võtsime oma kotid ja
sammusime kõik koos sadamasse.
Kui olime kõik etapid läbinud,
sisenesime laeva, otsisime oma
kajutid üles, panime kotid kajutitesse
ning seejärel oli meid ootamas
õhtusöök pidulikus Rootsi lauas.

Kell oli alles nii vähe, aga kõik
ootasid, millal saaks juba kontserte
näha ning diskoklubisse minna. Et
aega veeta läksime jalutasime laevas
ringi, ostsime kajutitesse sööke, mida
oleks hea näksida. Kui õhtu kätte
jõudis, panime kõik peoriided selga
ning kogunesime ühte kajutisse, et
juttu rääkida ja lõbusam oleks. Kell
22.00 õhtul tehti diskosaal lahti ning
me läksime tantsima. Olime umbes
keskööni seal, siis sammusime kõik
jälle ühte kajutisse. Kui kajutisse
jõudsime, tulid kõik jälle kokku ja

hakkasime filme vaatama. Juba
natukese aja pärast hakkas kõigil uni
peale tulema ja mindigi oma
kajutitesse magama.
Hommik oli väga kurnav, tuli kell
8.00 üles tõusta ja sööma minna. Kui

oli söödud, jõudsime Stockholmi.
Seal oli lõbus, kuid olime seal terve
päev, nii et õhtuks olid jalad kõigil
väsinud.
Käisime
kõik
koos
kuningalossi
vahtkonnavahetust
vaatamas. Olime seal väga kaua, sest
see oli väga põnev.
Meile näidati
nii
kuningatütreid kui ka
kuningat ennast. Pärast
tulid ka sõdurid
hobustega
ning
lasti
kahuritest.
Pärast
kuningalossis
käimist
sammusime uuesti
linna poole ja
läksime
sööma.
Kõigil said kõhud
väga täis ja seejärel anti kolm
tundi vaba aega, et linnas ringi
vaadata. Käisime erinevates
riietepoodides
ja
ostsime
igasugust
nänni.
Sõitsime
bussiga uuesti sadamasse ja
sisenesime jälle laeva.
Viimane päev laevas oli väga
meeldejääv. Käisime söömas ära
ja läksime kajutitesse. Õhtu
hakkas juba kätte jõudma ja kõik
olid ärevil mõttest, mis õhtul
saama hakkab. Lõpuks jõudis

õhtu kätte ja klubi tehti lahti. Terve
öö kõik tantsisid ja veetsid lõbusalt
aega, mõned said endale uued
tuttavad ja niisama tantsupartnerid.
Tantsiti öösel kella neljani ning siis
hakkasid peaaegu kõik
ära minema, ainult
mõned
jäid
veel
klubisse. Hommikul ei
tahtnud keegi üles
ärgata, sest kõigil oli
uni nii hea. Kuidagi
aeti ikkagi kõik üles
ning hakati laevalt
maha minema. Asjad
pakitud ja Tallinnas
kohal,
hakkasimegi
kodu poole sõitma.
Bussis olid kõik väga
väsinud.
Aeg
oli
lõpuks nii kaugel, et hakkasime
Varblasse kohale jõudma. Kõik läksid
kodudesse. Järgmisel päeval räägiti
palju, kui huvitav ja põnev reis see
oli. Kõik jäid reisiga rahule ja see
jääb kõigile kauaks ajaks meelde.
Reio Rand
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Kevadine reis Stockholmi
1. Mis oli kõige meeldejäävam?
2. Millise mulje jätsid rootslased?
3. Kui kaua magada said?
4. Kuidas toit laeval maitses?
5. Mida reisilt ostsid?

vaatasid.
3. 1 tund.
4. Väga hea.
5. Seda, mida ma kõige enam
tahtsin.

Kati:
1. Kuninga sünnipäev.
2. Suht hea.
3. Umbes 3 tundi.
4. Normaalne.
5. Huuleläike.

Berit:
1. Laeva peal olemine
2. Ma ei tea, täiesti teistsugused kui
eestlased, teevad mis tahavad,
imelikud tüübid.
3. Ei lugenud tunde,une sai täis
vähemalt.
4. Imelik toit, ei maitse.
5. Näksimist.

Laura:
1.Terve Rootsi reis oli meeldejääv,
kõik oli väga tore.
2. Rootslased tundusid kõik nii
sõbralikud.
3.Umbes 5 tundi.
4.Eriti ei maitsenud.
5.Lagritsat ja šokolaadi.
Maarja:
1. Inimesed.
2. Inimesed, kes kogu aeg meid

Risto:
1.Laevareis.
2.Hea.
3. Paar tundi ikka.
4. Väga hea.
5. Midagi.

Marian:
1. Laevasõit.
2. Ei oska öelda, ei puutunud eriti
kokku nendega.
3. Täpselt ei tea, magada ikka sain.
4. Hea oli, suur valik.
5. Coca - colat, šokolaadi
Erlyn:
1. Õhtused klubis käimised.
2. Paksud.
3. Magada sain umbes 2 tundi .
4. No oleneb, mida võtsin.
5. Sukulakusid ostsin, kaks purki
cocat jne.
Helena:
1.Laevasõit.
2.Ei suhelnud nendega eriti ja välja
nägid nagu tavalised inimesed.
3.Vähem kui tavaliselt.
4.See oli umbes sama, mis Eestis.
5.Midagi väga erilist ei ostnud.
Marian Schär
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GEEP - projektiga Hispaanias
23.-27. maini käisime GEEP projekti raames Hispaanias - Puerto
Realis, Biibe, Karli, Maarja, Berit
ning õpetajad Liivi ja Aire.

Õhtuti käisime väljas söömas ning
kohalikud tutvustasid oma sõpru ja
kodukohta.
Laupäeval külastasime Los
Toruñose parki. See on taimede,

Esimene päev:
Ärkasime juba
keset ööd, et
sõita Tallinna
Lennujaama,
sealt
edasi
Amsterdami,
siis
Madridi
ning
sealt
lõpuks Jerez de
la Fronterasse.
Sealt sõitsime
edasi
juba
bussiga Puerto
Reali. Reis oli
väga väsitav,
sest olime öösel
ainult
mõne
tunni magada
saanud ja kogu
sõitmine kestis Meie oma võõrustajatega Cádizis Hispaania väljakul
kokku üle 15 tunni. Lõpuks jõudsime erinevate
loomade ja lindude
oma partnerkooli – Colegio Santo kaitseala, mis asub mere ääres. Meile
Ángel de la Guardasse, kus meid näidati mitmeid ohustatud liike ja
võeti vastu suure rõõmukisaga. Kui hiljem saime kanuudega sõita, seeläbi
kõik olid omavahel tutvunud, läksime saime üksteisega veel paremini
edasi kodudesse, õpetajad läksid tutvuda.
hotelli.
Reede
algas
koolis
partnerkoolide/riikide tutvustamisega.
Iga kooli õpilased rääkisid midagi
enda kohta ja näitasid pilte. Peale
seda toimus ametlik vastuvõtt, kus
kohalikud õpilased esinesid meile
toredate
laulude
ja
väikese
etendusega ning lõpuks laulsime kõik
koos kliimamuutuste laulu „Do it
now!―
Pärast seda käisime kõik linnapea
Maribel Peinado vastuvõtul, kus
saime teada, et Puerto Realis ollakse
väga keskkonnateadlikud ja linn
toetab kõikvõimalikke keskkonna
Saime kokku eestlasega( mees lühikestes pükstes)
hoidmisega
seotud
ettevõtmisi.
Tegime ka jalutuskäigu linnas ja Pühapäeval
tutvustasime
koolis
nägime mitmeid põnevaid kohti. andmeid, mida olime kogunud
Peale lõunat arutasid õpetajad „Metsa“ loengu kohta ja vaatasime
projektiasju ja meie läksime Las töid, mis hiljem pannakse kalendrisse
Canterase loodusparki, kus toimus „Ära unusta olla roheline!“ Peale
töötuba, mille käigus saime ise projektitööga tegelemist külastasime
valmistada eeterlikku õli rosmariinist. Cádizi linna. Seal käisime vanas
See
on
väga
hea
näiteks merekindluses, kust oli võrratu vaade
sääsehammustuste
vastu. Atlandi ookeanile. Nägime paljusid

eksootilisi puuliike, millest mõned
olid kaetud lillade kellukesekujuliste
õitega, lisaks paljusid palmiliike ja
mõnesid puid, mis olid nii suured, et
neid on ilma nägemata raske ettegi
kujutada. Cádizis kohtasime
ka eestlast, kes on seal juba
pool aastat elanud. Meil oli
parasjagu
puhkeaeg,
kui
õpetaja Aire tuli meie juurde
ning küsis: „Kuidas läheb?―
Vastasime ning siis küsis üks
võõras mees sedasama ja see
oli esialgu üpris ehmatav, kui
kõik on ümber välismaalased
ja järsku tuleb ütleb keegi
sulle midagi eesti keeles!
Pärast selgus, et tegemist oli
õpetaja Aire tuttavaga, aga
esimesel hetkel kohkusime
ikka täiega ära.
Pühapäeva õhtul toimus koolis
hüvastijätupidu, kus Hispaania
tüdrukud tantsisid flamencot
ning meile õpetati macarenat,
mida tantsisid peaaegu kõik, isegi
õpetajad. Peo ajal nutsid peaaegu
kõik õpilased, sest kõik olid lühikese
aja jooksul saanud väga headeks
sõpradeks.
Me tegime iga päev koos midagi
põnevat. Oli palju
projektiga seotud
tegevusi, kuid ka
vaba
aega
oli
piisavalt.
Hispaanlased
on
ülihoolivad, hästi
sõbralikud. Näiteks
- kui inimene tuleb
sulle tänaval vastu
ning tal on vankris
pisike laps või
kaasas koer, siis kui
sa
lähed
tema
juurde last või koera
vaatama, ütleb ta sulle kohe ¡Hola!
ehk Tere! ja on rõõmus. Hispaanlastel
on kombeks teha tervitamisel või
hüvastijätuks
mõlemale
poole
põsemusi. Hispaanlaste jaoks olid
kaks eestikeelset väljendit naljakad:
„Ma armastan sind“ ja „küüned“.
Berit, Maarja, Karli , Biibe
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GEEP - projektiga Hispaanias
Küsimused:
1.
Mis
oli
reisist
kõige
meeldejäävam?
2. Milline oli sinu pere, kas jäid
rahule?
3. Kuidas Hispaania toidud
meeldisid?
Biibe:
1. Kõige meeldejäävamad asjad - kui
me esimest korda kohtusime, kõik
olid väga õnnelikud ja kanuusõit oli
ka väga äge. See meeldis ka, kui meid
tutvustati
oma
sõpradele.
2. Pere, kelle juures ma need 5 päeva
olin, oli väga hooliv. Peres olid ema
ja isa ja 2 last. Cristina ja tema õde
ning vanemad olid väga sõbralikud.
Ma
jäin
täiesti
rahule.
3. Toidud Hispaanias on teistsugused.
Mõned olid väga head, kuid mõned
toidud tundusid liiga võõrana. Muidu
jäin kõigega rahule, mis seal oli.

Kõik kohtumisel osalejad Cádizi katedraali ees

Maarja:
1. Kõige meeldivamad olid inimesed,
kuna nad on sõbralikud, mitte nagu
eestlased ja nad ei ole üldse ülbed.
2. Minu pere oli lahke, Paola ema ja
isa lubasid seal kõike teha ja olin
täiesti
rahul
Paola
perega.
3. Hispaanias meeldisid mulle nii
magusad kui ka soolased toidud aga
mitte
teod
ja
krabid.
Karli:
1. Inimesed olid toredad ja lahked,
hoolitsesid meie eest väga hästi.
Õhtul väljas või nende kodus olles
küsisid nad alati kas sul on kõht tühi,
tahad sa midagi või kuidas tuju on.
2. Nad olid hoolivad, lahked ja
toredad ning nendega oli väga lõbus.
Jah, oleks tahtnud seal kauem olla.
3. Mõned toidud olid head, mõned
huvitavad ja oli ka selliseid toite, mis
eriti ei maitsenud.

Berit:
1.Saime teha kõike koos, kõik olid
väga sõbralikud. Mulle meeldis
kanuusõit, see oli kõige vägevam,
hirm oli ainult see, et võis ümber
minna ja viimane kurb päev ei olnud
ka tore. Muidu meeldis mulle kõik
see rahvas seal, isegi õpetajad olid
väga
toredad…
2. Tundsin end seal väga koduselt,
nad olid väga lahked ja toredad
inimesed. Polnud üldse sellist tunnet
nagu oleks kusagil võõras kohas.
3. Mõni asi ikka oli hea, aga mõned ei
meeldinud üldse. Harjumatu oli süüa
teist toitu, kogu aeg oli kodutoidu
igatsus kallal.
Berit, Maarja, Karli, Biibe
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GEEP – Green European Eco Project – Rohelise Euroopa
Öko-Projekt
Järgmine projektikohtumine toimub juba septembris meie koolis! Kohtumine kestab
17.-21/22. septembrini ja meile tulevad külla õpilased ja õpetajad Belgiast,
Saksamaalt, Hispaaniast, Portugalist, Ungarist, Poolast, Küproselt ja Türgist.
Õpilased elavad sel ajal meie laste peredes. Kõikidel Teil on võimalik terve suve
jooksul oma inglise keele oskust arendada, eriti peaksid seda tegema muidugi meie vaprad majutajad.
Lisaks inglise keele õpingutele on 6.-9. klassi õpilastele seoses projektiga mõned suvised
ülesanded:
Tuleb otsida ja pildistada taimi, mille andmed me lisame digi-herbaariumisse. Pildistada võib
lehti, õisi, kasvukohta jne. Võib pildistada ka ainult ühte taime, ei pea hakkama kõiki
nimekirjas olevaid taimi otsima, sest kõiki niikuinii ei tunne või ei leia üles. Kui leiate
järgnevaid taimi, on väga tore: harilik raudrohi, karulauk, harilik saialill, viirpuu, põldosi,
metsmaasikas, harilik iisop, teekummel, sidrunmeliss, piparmünt, vürtsbasiilik, harilik pune,
koer-kibuvits, must leeder, harilik võilill, aed-liivatee, kõrvenõges, harilik palderjan, harilik
raudürt, harilik kadakas, aas-karukell, harilik jõhvikas, harilik nurmenukk, harilik pärn,
kortsleht, liht-naistepuna, ojamõõl, harilik pihlakas, leesikas
Lisaks tuleks jälgida oma koduseid elektrikasutamise harjumusi: pange kirja, millise võimsusega
kodumasinad, arvutid jne teil kodus on, millise võimsusega, mis sorti ja kui palju elektripirne
teil kodus on (mitte kuskil sahtlis, vaid ikka kasutusel ;) ) Küsige vanematelt näha käesoleva
aasta elektriarveid – et näha, kuidas tarbimine kuude lõikes on muutunud – kW/h. Vaadake
üle, millised kodumasinad teil pidevalt töötavad ja kas kusagilt annaks ka energiat kokku
hoida (nt mitte hoida vooluvõrgus seadmeid, mis parasjagu ei tööta.) Kogu see info tuleb
kirja panna ja sügisel kooli kaasa võtta. Tabeleid info kogumiseks saab õp Aire käest.
Kõik küsimused seoses projektiga on teretulnud! Ühendust saate võtta Facebooki kaudu.
Aire Arge

04.juunil kell 08.35
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