Varbla kooli ajaleht

Täna lehes:







8.klassi loovtöödest
GEEP
projektikohtumine
Belgias
Suur raamatupäev
2.ja 4.klassi lõbus
teatrikülastus
Mõtteid sõprusest ja
isamaast

Meie kooli tubli spordipoiss
Sander Arusalu
osales 12.märtsil 2014.a Pärnu
kergejõustikuhallis toimunud
Pärnu maakoolide
meistrivõistlustel
sisekergejõustikus ning võitis
B klassis
60m jooksus II koha (ajaga
7,8 ) ning
kaugushüppes III koha
(tulemusega 4,88)
*************************
9.klassi õpilased Laura Aksin,
Risto Brandman ja Merit
Lobja käisid kevadvaheajal
sisseastumiskatsetel Pärnu
Ühisgümnaasiumis ja neid
võeti kooli vastu!

SOOVIME ÕNNE JA
EDU!
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Viimane veerand möödub
8. klassile loovalt
kodulehe koostamine (juhendaja
Põhikooli riiklikus õppekavas Maili Arusalu), Ken Alberg ja
sätestatakse, et kool korraldab
põhikooli
III
kooliastmes
õpilastele läbivatest teemadest
lähtuva või õppeaineid lõimiva
loovtöö. Loovtöö liigid võivad
olla uurimus, projekt, kunstitöö
või muu taoline töö. Loovtööd
võib
teha
õpilane
nii
individuaalselt kui ka rühmas.
Alates 1. septembrist 2013. a on
loovtöö sooritamine põhikooli
lõpetamise tingimuseks (Riiklik
Eksami-ja
Kvalifikatsioonikeskus, 2011).
Meie koolis saavad õpilased oma
loomingulisust ja andeid näidata
8.klassis. Nii nagu eelmiselgi
aastal, pakkusid õpetajad ka sel
aastal välja mitmeid põnevaid
teemasid ja valdkondi, mille
hulgast said õpilased valida
endale kõige meelepärasema.
Valikud langetati järgmiselt:
Sander
Arusalu
matemaatiliste
testide
lahendamiseks
mõeldud

Kevin Sutt - pildiraamide ja
seinatabelite
liistude
valmistamine, eesti keele klassi
kaunistamine
kirjanike
portreedega (juhendajad Agu Lasn
ja Karin Lumera), Urmet Kais seinamaal
“Varbla
kooli
logo” (juhendaja Aire Arge),
Kaisa Palmiste ja Eliisa Sutt ürituse
“Suur
raamatupäev”
korraldamine (juhendaja Karin
Lumera), Kristjan Laanemäe keskkonnateemaline
lauamäng
põhikooli õpilastele (juhendaja
Liivi
Tõnisson),
Kersti
Veinšteins
luuleraamatu
kirjutamine
ja
kujundamine
(juhendaja Karin Lumera), Janno
Põldaru - vene rublade näitus
(juhendaja Agu Lasn).
Käesolevaks hetkeks on mõned
loovtöödest juba valminud ja
ilusasti õnnestunud, mõned veel
valmimisel ja lõpetamisel.
Karin Lumera

LOOVTÖÖDE
esitlemine ja kaitsmine
toimub
30.aprillil 2014.a koolimajas
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GEEP projektikohtumine Belgias
20.-25.veebruarini toimus
viies projektikohtumine Belgia
Kuningriigis Kortrijki linnas.
Neljapäeval, 20. veebruaril
sõitsid meie kooli viis õpilast
(Ken Alberg, Kaisa Palmiste,
Laura Aksin, Janno
Õismets,
Mardo
Laasma
ja Sander
Arusalu) ning kaks
õpetajat
(Liivi
Tõnisson ja Maili
Arusalu)
GEEP
projektikohtumisele
Belgiasse. Alustasime
oma
reisi
Varbla
koolimaja
juurest,
kust sõitsime edasi
Tallinna Lennujaama.
Tallinnast
me
lendasime Stockholmi
ja sealt edasi Brüsselisse.
Brüsselis ootasid meid kaks
õpetajat, kes osalesid samuti
selles projektis. Nad sõidutasid
meid Kortrijki Don Bosco
kooli. Seal ootasid meid nende
õpilaste pered, kelle juures
me kohtumise ajal elasime.
Reedel,
21.veebruaril
pidime olema koolis kell
8.15. Direktor tutvustas
oma kooli ja meile esinesid
selle kooli lapsed. Peale
seda valmistasid kõik
üheksa projektis osalevat
riiki oma maad ja kooli
tutvustava stendi. Kui tööd
said valmis, käisid kõik
ringi ja vaatasid teiste stende.
Siis oli lõunasöök, mis koosnes
taimetoidust. Kui kõigil olid
kõhud täis, mindi bussiga
kesklinna. Seal moodustati
grupid ja käidi mööda linna
ning näidati meile suuremaid ja
huvitavamaid kohti. Lõpuks
vastas igaüks
ekskursiooni

kohta ka küsimustele. Kõik
grupid
kogunesid
lõpuks
linnahalli, kus meid tervitas
selle linna tähtis inimene, ei tea
täpselt kes. Pakuti ka mahla ja
snäkke. Kui kõne oli läbi,
läksime
oma
peredesse.
Selleks päevaks olid üritused

läbi.
Laupäeval,
22.veebruaril
läksime
kooli
kell
9.
Hommikul toimusid töötoad,
kus mina ehitasin mesilaste
maja, mis pannakse näiteks
koduõues
seinale.
Teine

töötuba oli pärast lõunasööki,
kus
pakuti
meile
jälle
taimetoitu.
Teise
töötoa
teemaks oli puhas vesi. Peale
seda tulid kooli lapsevanemad,
kes vaatasid erinevate riikide
stende ja said küsida riikide
kohta küsimusi. Õhtul tulime
kooli tagasi ja mängisime

erinevaid
mänge,
mida
belglased mängivad. Õpetajad
aga maitsesid erinevaid Belgia
õllesorte. Kõigil oli lõbus ja
koju mindi väga hilja.
Pühapäeval,
23.veebruaril
läksime rongiga Brugge linna.
Kogunesime
hommikul
rongijaamas ja sõit
kestis umbes tunni.
Brugges jalutasime
läbi
linna
ja
jõudsime
ühte
väikesesse saali, kus
toimus klassikalise
muusika kontsert.
Kui see oli läbi,
sõime
natuke
snäkke
ja
siis
jalutasime
söögikohta,
kus
saime
jälle
taimetoitu (võileiba, mis oli
roheline ja suppi). Siis võisime
ise valida, kuhu minna. Meie
läksime pruulikotta, et näha,
kuidas seal kunagi õlut
valmistati. Praegu tehti seal
juurdeehitust, et saaks
valmistada rohkem õlut.
Siis
me
läksime
šokolaadipoodi,
kus
nägime kuidas valmib
šokolaad ja saime ka
seda osta. Veel oli aega
linnas
jalutamiseks,
käisime
erinevates
suveniiripoodides
ja
ostsime erinevat kaupa
kokku. Linn oli väga
vana. Majad ja tänavad
olid
väga
ilusad.
Siis
kogunesime mingile väljakule
ja
suundusime
sealt
rongijaama. Sõitsime tagasi
Kortrijki.
Rongijaamast
läksime kodudesse.
Jätkub järgmisel leheküjel
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GEEP projektikohtumine Belgias

Esmaspäev, 24.veebruar. Kõik
tundsid, et aeg on ruttu läinud ja
juba ongi viimane päev kätte
jõudnud. Koolis rääkis õpetaja
Liivi Eestist ja Varblast. Siis
mindi kolmes grupis matkale
nende kooli lähedal olevale
loodusalale, kuhu istutatakse
puid ja hoitakse loodust. Kooli
juurde tagasi jõudes istutasime
puid, iga riik ühe puu, belglased
kaks.
Eestlased
istutasid
õunapuu. Siis
saime lõunat
ja ikka oli
selleks
taimetoit!
Pärast
söömist
sõitsime
bussiga kinno,
kus
näidati
filmi
mesilastest.
Peale
filmi
vaatamist oli
väike võistlus.
Igal inimesel
oli käes kolm
eri
värvi
paberit,
Belgia õpetaja

luges
küsimuse
ja
kolm
vastusevarianti, iga variant oli
mingi värv. Üles tuli tõsta sellist
värvi paber, mis sinu arvates oli
õige. Kui värv oli õige, seisid
edasi, kui oli vale, pidid kohale
tagasi istuma. Võitsid need, kes
püsti jäid. Kui mäng mängitud,
läksime kodudesse. Õhtul tulime
tagasi
ja
mängisime
muusikamängu, tüdrukud poiste
vastu. Oli vaja teada erinevaid

bände ja ansambleid ja ka
osata laulda ja tantsida.
Kõigil oli väga lõbus ja
kõik elasid kaasa. Peale
seda mängu, mille võitsid
tüdrukud,
söödi
friikartuleid. Kõik olid
kurvad, et äraminek ongi
käes...
Tehti palju pilte, iga riik
lasi veel hiina laterna õhku
ja mindigi viimast korda
koolist ära. Kurb!
Teisipäeval,
25.veebruaril oli vaja olla
väga vara rongijaamas,
sest rong lahkus kell 6.17.
Jätsime veel hüvasti oma
perekondadega ja läksime
koos poolakatega rongile.
Kortrijkist
sõitsime
Brüsselisse ja sealt teise
rongiga
lennujaama.
Brüsselist
lendasime
Kopenhaagenisse ja sealt
Tallinna. Keegi ei tahtnud
kooli minna. Oli nii lahe reis.
Sander Arusalu
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Suur raamatupäev koos Contraga
Päev
algas
Jänku-Jussi ning nende müüja Karl-Herman
toimus üritusega
lasteaialastele, Rebane rääkis õpilastele Apollo
Varbla
Põhikoolis
suur algklassidele
ja
nende raamatupoe
igapäevatööst,
raamatupäev.
Ürituse
tulevikuplaanidest
ning
eestvedajateks
olid
sellest, kuidas teda ennast
8.klassi õpilased Kaisa
hakkasid
huvitama
Palmiste ja Eliisa Sutt
raamatud ning lugemine.
ning nende juhendaja
Seejärel
jõudiski
Karin
Lumera,
kes
esinemisjärjekord luuletaja
otsustasid kohustusliku
Contra kätte. See oli päeva
loovtöö
raames
oodatuim hetk ning väga
korraldada ürituse, mis
meeleolukas tund. Contra
innustaks lapsi rohkem
esitas
oma
parimaid
lugema.
luuletusi, tegi nalja ja
lõbustas kõiki kuulajaid
Varbla koolile tulid külla
väga. Pärast sai luuletajalt
Pärnu
Apollo
ka autogrammi küsida ning
raamatupood, luuletaja
luuleraamatuid osta.
Contra
(pärisnimega

10.märtsil

Margus Konnula) ning
portaali lastekas.ee loojad
Janika ja Jaanus Leoste
koos
Jänku-Jussiga.
Nendega olid kaasas veel
kaks toredat sõjameest,
veebel Raimo Tomson
Lääne kaitseringkonnast
ning
kapral
Margo
Jaanson Kaitseliidu Pärnumaa
malevast. Üritusest sai osa
võtta kogu koolipere, lisaks
veel lasteaialapsed, nende
vanemad ning kõik huvilised,
kes soovisid osta raamatuid või
kohtuda
Jänku-Jussi
ja
Contraga.

Päev lõppes jututunniga
algklassilastele.
Algklassiõpetaja
Marge
Eensalu luges ette vahva
muinasjutu Peep Ehasalu
raamatust „Printsid poisid“
ning seejärel said kõik
endale
meisterdada
papptaldrikutest printside ja
printsesside
kroone.
vanematele.
Koos
JänkuJussiga
meisterdati
Korraldajad
emadepäeva kaarte, Eesti lippe
ning volditi paberlennukeid.
Poisid
said
kaitseväelaste
valvsa pilgu all proovida
svammpallidega täpsuslaskmist
ning
uurida, milline on
sõjaväelase
elu. Lisaks sai
Jänku-Jussiga
koos pilti teha
ning lõbusaid
mänge
mängida.
Apollo
raamatupood
pani eesti keele
klassi
välja
näitusmüügi

Aprill 2014

KRIHVEL

Jaanus Põldaru 5.klass

Lk. 5

Eerik Tiitus 6.klass

Allan Vallimäe 6.klass

Grete Alberg 6.klass

Kevin Kallasmäe 5.klass
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tasuta piletid Endlasse etendusele „Hobune, kes
kaotas prillid ära“.
24. märtsil sõitsimegi teatrisse. Etendus meeldis
meile väga. Hobune leidis teel erinevaid sõpru.
Põnevaim etenduse osa oli meierei juures, kui
nad juustu tegid. Lõbus oli ka sõit autoga, mille
number oli Välk 7. Etendus oli lõbus ja
kaasahaarav.
Pika salli valmistamisele aitasid kaasa Aaron,
Gregor, Marie-Eliise 2.klassist ning Sten-Jents,
Marielle, Jesper, Remil ja Joosep 4.klassist.

Varbla Põhikooli 2. ja 4. liitklass koos õpetaja
Margega meisterdasid esimesel koolivaheajal
usinalt salli hobusele, kes elab Rakvere Teatris.
Sall meeldis hobusele väga ja seega võitsime

Aitäh kõikidele
sallimeistritele ja
kodustele abilistele!
Õpetaja Marge

Sallikogumisaktsioon etenduses“Hobune, kes kaotas prillid ära” Foto: Heigo Teder Rakvere Teater

Aprill 2014

KRIHVEL

Lk. 7

Sõprusest ja isamaast ...
Eestimaa on mu ilus maa.
Eestimaa mu ainus kodu.
Sa oled kui väike maa.
Tunnen sind laulumaana.
Imestan, et sul on nii palju vaatamisväärsusi.
Mul on su üle hea meel.
Aitan siis, kui sul on raske.
Aitan sind, kui sul on mure.
Jesper Männilaan
4.klass

Eesti on kallis mulle.
Eestis elan mina.
Siin on hea.
Teie arvamust ma ei küsi.
Isadel on väike palk.
Minu armas sünnimaa.
Anna meile headust, Jumal!
Anna meile ilus Eestimaa!

Sõprusest ...
Mida tähendab üldse sõprus?
Kes on tõeline sõber? Me ei
mõtle sellele igapäevaselt, kui
tähtsad on meile sõbrad. Me
oleme iga päev koos
inimestega, keda me peame
oma sõpradeks, kuid kui palju me neid
tähtsustame? Kui tihti ütleme oma sõbrale: “Sa
oled mulle kallis!” Mida me mõistame tõelise
sõpruse all? Meie kõrval on inimesed, kelle
peale me saame olla kindlad ja kellelt otsida
tuge. Üks kord aastas on päev, millal me saame
öelda oma sõbrale kui tähtis ta on. Hoidke oma
sõpru, sest nad on seda väärt!
Merit Lobja
9.klass
Minu maa

Robert Volt
4.klass
Eestimaa on muidu äge,
riik ja valitsus on pädev.
Kõik käib üsna ülesmäge,
parlamendil palju väge.
Tõstkem üles lasterahad!
Vangi ajame kõik pahad!
Suuremaks me teeme palgad.
Ansip, miks kõik maha salgad?
Pensioni ma paiskaks lakke,
siis lööks elu rohkem mäkke.
Ansip praegu makse tõstab,
seda ainult mina mõistan.

Eestlane olen ma.
Eestimaa mu kodumaa.
Siit palju teada ma saan.
Tean palju, palju ma.
Isamaa on minu maa.
Ma olen palju õppinud Eestimaalt.
Aabitsad koolis on Eestimaal.
A on esimene täht aabitsas.
Mart Mikiveer
4.klass
Eestimaa
Eesti on ilusam kui elu.
Eesti on väike maa.
Suitsupääsuke on Eesti rahvuslind.
Tapal on palju venelasi.
Isamaa on emakeel.
Mu päevikus on Eesti kaart.
Aabitsas on Eestimaa.
Aga see on meie maa ja me elame siin.

Ajaks maksud kõik ma nulli,
ei me viskaks kirja-kulli.
Rahval taskud täis siis sulli,
ei me ajaks riiki tülli.
Kersti Veinšteins
8.klass

Sten-Jents Käärt
4.klass
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Õnnitleme märtsi-ja
aprillikuu sünnipäevalapsi!

Bamela
Rasmus
Robert
Kevin
Grete
Timo
Sander
Janno
Reio
Palju õnne!

28.mail
2014.a

TUTIPIDU!
Põhikooli lõpueksamite
toimumise ajad:
eesti keel (kirjalik) – 2. juuni 2014.a
matemaatika (kirjalik) – 6. juuni
2014. a
valikeksam - 11.juuni 2014. a
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Varbla kooli ja
lasteaia

EMADEPÄEVA
KONTSERT
toimub
reedel , 9.mail
2014.a
kell 12.00
Varbla
kultuurimajas

04.juunil 2014.a

VIIMANE
KOOLIPÄEV
Direktori ja
vallavanema
vastuvõtt
edukatele
õpilastele valla
väikeses saalis

Toimetus: Kaisa Palmiste, Eliisa Sutt, Kersti Veinšteins, Sander Arusalu, Janno Põldaru,
Merit Lobja, Laura Aksin, Reio Rand.
Juhendaja: Karin Lumera
Ajalehe trükkis Hansaprint

