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Jõulutaat on meie poole teel ...
Küsisime veidi enne jõule meie
kooli õpilaste ja õpetajate
käest, mida nad jõuludeks
soovivad. Julgemad kirjutasid
soovisedelile ka enda nime, et
jõuluvana saaks nende soovi ka
täita!
1.klass
Bamela - Barbie, liikuv
mängukoer, juures kont ja
rihm, tahvelarvuti.
Maryan
robotkoer,
tahvelarvuti

-

viisi, ilusat elu, PSP
4.klass
Remil - mänguautot
Robert
- klass võiks olla
parem, terve kool võiks olla
parem, lotos võiks võita
100000€
Mart - tahvelarvutit, uut arvutit
( läpakat)

rahakassa,
juures
kont, Sten-Jents - 20 liitrit bensiini,
Audi a6 turbodiisel

Kristjan - vihikuid, 3 pakki Marielle - tahvelarvuti, uut
ratast, uut telefoni
säraküünlaid , nutitelefoni
tahvelarvutit,
Kennar - rahakassa koos Jesper
võtmega,
lauamängud nutitelefoni, 50€
mänguhelikopter
7.klass
Kregor
mängukraana, Kristyn - palju häid hindeid,
sooja koolimaja, kingitusi
teleskoop, nutitelefon
Rasmus
- puldilennuk, 8.klass
mänguhelikopter,
jõuluvana Kersti - paremaid õpetajaid,
päikest, suve, kommi
pilet
Õpetaja Urve - palju viisi Kevin - HTC telefoni
lastele jagamiseks, raamat
peegelkaamerat,
“Meie
Muhu
meistrid“, Kaisa
giljotiin
paberi
ja
papi riideid, ehteid
lõikamiseks
Ken - rakette, lund,
kõlarite võimendit
3.klass
Kirke - koera tass, uued
Janno
Põldaru
pliiatsid, vildikad
tagaveolist autot(BMW),
Andre-Rene - tahvelarvuti, ajaloo veerandit nelja,
radikat Sierrale
piparkooke, fotokas

Urmet
- X-mini, ajaloo
veerand 5, koolilõppu
Janno Õismets- Eliisat, häid
hindeid, kõigile häid jõule
9.klass
Reio - veepüstol, pakk komme,
Hotracing auto, legod
Risto - PSP,
tahvelarvuti

nutitelefon,

Õpetaja Ülo - rahu 3x
Raamatukogutädi Signe lastele palju häid raamatuid ja
häid lugemiselamusi
Õpetaja Karin - raamatuid,
Vallatud
Vestid
CD-d,
naastrehve :)
Ülejäänud
õpetajad:
parfüümi, susse, lumiseid
jõule, midagi magusat, kõigile
rahu ja tervist, häid lapsi, palju
sõpru, palju komme või
piparkooke, üksteisemõistmist,
sõbralikkust, hoolimist teistest
inimestest enda ümber, häid
õpilasi, ilusat talve, sooja suve,
õnne, rahu, rõõmu!

Biret
nutitelefon, Andri - rakette, võrrile
uut tagarehvi, kast viina
täispumbatav kelk, pinal
järgmiseks
tahvelarvuti, Eliisa
veerandiks häid hindeid, ägedat
aastavahetust
Mareena - tunnistuse peale
Mary-Marleenmälukaart, PSP

Soove kogusid Janno Õismets,
Janno Põldaru ja Eliisa Sutt
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Lahe koolipäev “Võimete piir” 2013
Lahe Koolipäev toimus sel aastal hoidja) ning Taavi Kotka
19.novembril Tallinnas Nokia (ettevõtja, asekantsler ja itipoiss).
kontserdimajas.
Esimene sessioon lõppes 11.45.

Lapsed väljaspool Tallinnat toodi
busside ja rongidega Tallinnasse.
Alguses pidi toimuma ka
rongkäik, kuid see jäi halva ilma
ja mõnede busside ja rongide
hilinemise tõttu ära. Õpilased
läksid kontserdimajja ja seal
võeti meid väga soojalt
vastu, tervitati rõõmsalt ja
sooviti ilusat päeva. Siis
pidime oma välisriided ära
andma
ja
ennast
registreerima.
Meile anti
oma nimega märk ja riidest
kott, kus oli sees igasuguseid
asju. Trepist üles minnes olid
seal kaks fotograafi, kes
pildistasid
meie
kõigi
naertusi, millest hiljem pandi
kokku üks väga põnev suur
ja ühine pilt. Teisele
korrusele edasi minnes ootas
meid Märt Treier, kes ütles
„Tere hommikust!” ja toimus ka
käepigistus. Järgnevalt ootas
meid suur laud toitudega. Seal
olid
erinevad
pirukad
ja
saiakesed ning ka kama ja jogurt.
Teistel laudadel oli aga erinevat
sorti juua. Kõik see kogunemine
ja hommikune söömine toimus
9.00-10.00.
Kell kümme algas esimene
sessioon nimega „KEHA”. Seal
rääkisid kehaga seotud teemadel
Tiit Meren (sõjaväekirurg ja
ohvitser),
Andres
Gross
(psühhiaater ja mõistuse selgena

Seejärel algas lõuna, kus pakuti
sooja
süüa
ja
mõnusaid
maiuspalasid.
Kell 12.45 algas teine sessioon,
nimega „VAIM”. Seal räägiti
meie mõtlemisest ja kõigest, mis
on seotud mõtlemisega. Sellel

sessioonil esinesid Ene Ergma
(riigikogu esimees ja tähtede
poole vaataja), Tarmo Tiisler
(spordikommentaator) ning ka
Tarmo Tiisleri pere. Esinesid
veel Ženja Fokin (stilist,
koreograaf
ja
päikese
maaletooja) ning viimasena
esinesid Tom Valsberg ja
Indigolapsed.
Nad
laulsid
huvitavaid laule ja õpetasid meile
erinevaid tegevusi.
Kell 14.45 algas mahlapaus.
Peale pausi, 15:15 algas kolmas
sessioon nimega „ HING”. Seal

esinesid kaks väga toredat
meest, kes on omavahel juba
pikka aega parimad sõbrad.
Need olid Taavi Teplenkov
ja Tiit Sukk, kes on mõlemad
tuntud näitlejad. Peale seda
kui Taavi ja Tiit lõpetasid,
toimus HEA EESKUJU
AUHINNAGALA
JA
raamatu
„EESTIMAA
EESKUJUD”
esmaesitlus.
Seal tänati inimesi ja anti üle
auhindu. Esines laulja ja
näitleja Siiri Sisask. Kell
16.45 sai kogu üritus läbi.
Tartu noored läksid Balti
Jaama ja bussidega sõitvad
noored kõik koos Mere
puiesteele, kus ootasid meid
bussid.
Loomulikult oli ka
võimalik
uurida
erievate partnerite
bokse.
Esimesel korrusel
olid *EUROPASS
*YFU
*EUROOPA
NOORED *ENL *
DANSKE BANK
*ANOBION *EA
RENG.
0 korrusel aga
*TARTU
ÜLIKOOL
*TALLINNA
ÜLIKOOL
*TTÜ
*TALLINNA
*
MAJANDUSKOOL
*
TALLINNA
TEHNIKAKÕRGKOOL *IT
-KOLLEDŽ
*TARTU
TERVISHOIU KÕRGKOOL
*EBS *SSE RIGA *RÄPINA
AIANDUSKOOL
*TALLINNA
POLÜTEHNIKUM
*
TALLINNA TERVISHOIU
KÕRGKOOL
Kaisa Palmiste
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Helkurikoolitus

Meie kooli 2.-8. klassi õpilased
käisid
26.
novembril
helkurikoolitusel. Kell kolm
tuli kooli juurde Aide autokooli

buss, millega meid Pärnusse
viidi. Enne Pärnut võeti veel
peale Koonga kooli õpilased,
kes tulid samale koolitusele.
Kui me olime kohale jõudnud,
siis jagati meile paberid, kus oli
kirjas, kui kaugelt autojuht
jalakäijat näeb, miks on
helkurit vaja, kuidas autojuht
jalakäijat märkab ja kuhu
helkur kinnitada. Siis küsis
koolituse
läbiviija
meilt
erinevaid küsimusi ja imestas,
kui palju me teame. Ta rääkis
veel, et helkur peaks olema
mõlemal pool, siis on kindlam,
et autojuht näeb jalakäijat.
Peale seda näidati, kui kaugelt
paistab (või ei paista) inimene
autojuhile tumedates riietes ja

heledates riietes. Kui vahemaad
olid ära mõõdetud, siis sõitsime
bussiga tee peal oleva musta
kuju poole, õpilased pidid
ütlema, millal nad kuju näevad
ja kui nad seda nägid, siis buss
pidurdas ja peaaegu sõitis
kujule otsa. Selles katses oli
näha, et suurema kiiruse juures
olekski buss kujule otsa
sõitnud. Näidati veel, kuidas
kaob ratas pimedas vaateväljast
ära, räägiti millised tuled
peavad rattal olema. Kui
koolitus oli läbi jagati kõigile
helkureid. Buss viis meid
tagasi koolimaja juurde. Kõik
jäid üritusega rahule.

29.novembril toimus Tallinnas
Eesti Näituste messikeskuses
noorte infomess Teeviit 2013.
See on üritus, mis tutvustab
noortele põhikooli lõpetajatele
gümnaasiume ja kutsekoole
ning gümnaasiumi lõpetajatele
kõrgkoole.
Üritusel osalesid meie kooli 8.9.klassi õpilased. Hakkasime
hommikul vara Tallinna poole
sõitma.
Enne
Teeviidale
minekut käisime Kiek in de
Köki
Bastionikäikudes.
Kõigepealt näidati meile 10-

minutilist filmi, mis tutvustas
Tallinna ajalugu ja siis läksime
käikudesse. Giid näitas meile
käike ja rääkis sellest, mis seal
kunagi toimus. Kui jõudsime
käikude lõppu, siis läksime
tagasi algusesse ja sõitsime
rongiga, kus näidati meile
samuti filmi. Olime seal umbes
tund aega.
Pärast
Bastionikäikudes
käimist läksimegi Teeviidale.
Teeviidal käisid kõik ringi ja
said koolide kohta väga palju
informatsiooni.
Saime
ka

proovida igasuguseid erinevaid
ameteid. Esines Ott Lepland.
Peale esinemist hakkasime
liikuma uuesti kodu poole.
Arvan, et see päev oli kõikidele
infomessil käinud õpilastele
väga kasulik, sest saime näha
palju erinevaid koole ja uurida
erinevate õppimisvõimaluste
kohta. Tore oli ka see, et saime
kuulata
ja
vaadata
Ott
Leplandi.

Sander Arusalu

Laura Aksin
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Miks ma vajan perekonda?
Perekond on nagu kivi, mis
puruneb
väga
raskelt.
Perekondi on väga erinevaid,
kuid peaaegu kõik pereliikmed
tegelikult armastavad üksteist.
Mõningatel halbadel juhtudel
on aga see kahjuks teisiti.
Perekonda kuuluvad tavaliselt
ema, isa, vend (vennad), õde
(õed), vanaemad ja vanaisad.
Sa pärid kõigilt nendelt
inimestelt midagi. Sa oled
nendega kas rohkem või vähem
saranane. Oma pereliikmeid sa
austad ja armastad. Hetkedel,
kui sa oled perekonnast eemal,
saad sa aru, kui kallid need
inimesed sulle on, kui palju sa
neid armastad, kui väga sa neid
igatsed, kui palju häid omadusi
sa oled nendelt pärinud.
Perekonda iseloomustab üks
kindel omadus – see on
turvatunne.
Turvatunnet
vajatakse erinevas vanuses
erinevalt. Kõige enam sa vajad
seda siis, kui oled alles
sündinud ehk imikueas. Sa
õpid pereliikmetelt kõike, kuna
nad on sinu jaoks eeskujuks.
Hiljem, kui sa hakkad lasteaias
või koolis käima, jälgid sa teisi
ja õpid nendelt kõike veel
juurde. Peale seda, kui sa oled
juba täiskasvanuks saanud ehk
lõpetanud koolid ja hakanud
elama oma elu, sa saad aru, kui
kallis on sulle su perekond ja sa
hakkad neid igatsema. Peale
turvatunde
vajad
sa
ka
perekonna lähedust. Imikueast
kuni koolieani vajad sa seda
kõige enam, sest nii ruttu ei
teki sul uusi sõpru. Peale seda,
kui lähed kooli, tekivad sul
kiiremini uued sõbrad ja
tuttavad, sa hakkad aina
rohkem nendega aega veetma,
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kuid sa ei unusta ka oma
perekonda. Noorukieas on
vahel väga hea, kui vanemad
lähevad kusagile reisile või
lihtsalt kodust ära. Sa saad siis
olla omaette või koos oma
sõpradega
ning
tegeleda
sellega, mis kõige enam
meeldib. Kõige vähem vajad sa
perekonna lähedust vanuses 1419. Sel ajal sa arvad, et
vanemad inimesed on lollid ja
nad ei tea midagi. Usud, et sa ei
meeldi nendele, kuna nad
keelavad
sind.
Tegelikult
soovivad sinu vanemad sind
õpetada ja sind heale teele
saata, koos heade kommete,
tedmiste ja harjumustega. Nad
soovivad sulle kõige paremat,
kuid võib-olla nad ei näita seda
arusaadavalt välja. Kahjuks on
nii, et kõigil lastel pole elus
oma perekonnaga vedanud.
Võib juhtuda, et vanemad on
alkohoolikud või on mingitel
põhjustel hoopis surnud. See
kõik mõjutab last väga just
vaimselt. Laps võib seda väga
raskelt üle elada. Need lapsed,
kellel on kodus probleeme või
kellel pole üldse kodu,
paigutatakse
tavaliselt
lastekodudesse, turvakodudesse
või kasuperedesse. Laps võib
nendes peredes ennast küll
õnnelikuna tunda, kuid see pere
pole sama mis pärisperekond.
Kasuvanemad hoolivad lapsest
ja armastavad teda, kuid laps
igatseb
ikkagi
oma
pärisvanemaid. Sellised lapsed
saavad endale küll uued sõbrad
ja tuttavad lastekodus või
kasuperes, kuid hinges nad
ootavad ikka, et võib-olla
saavad nad ühel päeval oma
pärisema ja - isa ning ka võibolla õed-vennad tagasi.

Mina
tahaks
tulevikus
kindlasti oma peret, kus oleks
üksteisest hoolimine, üksteise
austamine ja armastamine.
Sinna perre peaks kuuluma
kindlasti
elukaaslane
või
abikaasa ning laps või isegi
kaks last. Väga tore oleks ju
kunagi minna koos oma lastega
oma vanemate juurde ning
näidata
lastele
nende
vanavanemaid. Nad peaksid
teadma, et nemad on need
inimesed, kes kuulavad neid
alati ja kellega saab väga
toredalt aega veeta. Kui mina
olen juba
vanem inimene,
vanuses 60+ (juhul, kui elan
üldse nii kaua), tahaksin, et mul
oleks lapselapsed, kes tulevad
suure rõõmuga minu juurde.
Ma jutustaksin neile oma
lapsepõlvest
ja
oma
kogemustest nooruspõlves.
Kokkuvõtteks võib öelda,
et perekond on väga oluline.
Nendelt inimestelt sa õpid
kõike olulist ning vajalikku.
Perelt sa saad põhiväärtused ja
hoiakud ning tarkused oma
tulevaseks eluks. Üksinda
elades võib sul olla küll hea
elu, sa ei pea siis arvestama
teistega, kuid sul ei ole ka
inimesi, kes sind ootavad ja
armastavad. Maailm oleks väga
igav ja tühi, kui ei oleks
perekondi, kes veedaksid koos
väga lõbusat aega. Armastage
neid inimesi, kes on teile kallid
ja keda te armastate, austate ja
kellest hoolite. Hoidke neid ja
väärtustage inimesi, kes on teie
perekonnas! Hoidke üksteist
ning ärge laske neil kunagi oma
elust ära kaduda. Hoidke neist
kas või kümne sõrme ja
varbaga kinni.
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7.- 9.klassi õpilaste mõtteid perekonnast
Laps vajab kindlasti perekonda, Me peame väärtustama seda, vanad ning ei pruugi iseendaga
sest muidu puudub tal usk enda mida me kalliks peame.
hakkama saada ning vajavad
ellu,
puudub
armastus,
tuge ja hoolitsust. Siis sa saad
***
neid aidata, nagu nemad aitasid
kindlustunne ja eeskuju.
Vanematega saad sa rääkida sind, kui sa alles väike olid.
***
oma muredest ja rõõmudest,
***
Perekonda on vaja selleks, et mida sa kogenud
oled.
sul oleks kellele oma muredest Vendade ja õdedega saad sa On perekondi, kus pole isa või
rääkida, et sul oleks kodu, kus jagada rõõme ja kogeda asju, ema. Laps on sel juhul
on soe ja turvaline olla. mis ei pruugi enam korduda. maailmas täiesti üksi või siis
Perekond annab sulle häid Ka vanavanemad on tähtsad. ühe vanemaga. Nad on
Nendelt kuuled sa vanu lugusid harjunud sellega, et neil on üks
ideid elus edasi elamiseks.
ja muinasjutte aegadest, mis vanem ja see ongi nende jaoks
***
perekond. Kuid ometi on kuskil
kunagi olid.
ka teine vanem ja laps tunneb
Pered on tugevad, neid on
***
temast puudust. Mis sest, et ta
raske laiali ajada. Paljud pered
ei tunne oma isa üldse. On
siiski lähevad lahku, aga neil Minu perekond saab olema
mehi,
kes
jätavad
oma
on selleks kindlasti mõjuv keskmine Eesti pere. Mul võiks
perekonna maha teise naise
põhjus. Peredes esineb ka siis olla 2-3 last ja mõni
pärast või kui saavad teada, et
tihtipeale probleeme, kuid koduloom, ning muidugi ka
naine on rase. Nad põgenevad,
armastav
abikaasa.
nendest saadakse üle.
kuna ei taha kanda isa
Perekonnaga käiksime me
kohustust ning arvavad, et
***
reisimas ja muudes huvitavates
põgenemine lahendab kõik,
paikades, mis perekonda liidab.
Mida rohkem on sul õdesidnagu saaks sellise käitumise
Ka mu praegune perekond on
vendi, seda parem sul on, kuna
umbes selline. Oma perekonnas abil lapse ära kaotada.
siis on sul lõbusam ja kui sul
olen
ma
tundnud
palju
***
on õed-vennad, näiteks sinust
armastust ja rõõmu, mis kõik
vanemad ja elukogenumad, siis
Mõnel lapsel on ema või isa,
oskavad nad sind kaitsta on mulle meelde jäänud.
kuid nad ei pruugi olla
halbade asjade eest, mida nad
***
hoolivad. Nad võivad olla
on ise läbi elanud ning oskavad
alkohoolikud või lihtsalt väga
soovitada, mis on hea. Sa võid Minul on praegu olnud väga
suures depressioonis. Mõni
küll mõelda, et siis on hea, kui hea kodu - mul on toit laual ja
laps ei tunnista seda teistele,
oled peres ainuke laps, kuna ma saan head kasvatust. Kui
kuid
lapse
koolikaaslased
sinu peale kulutamiseks jääks ma olen juba suur, siis ma
võivad seda teada ning last
palju rohkem raha, aga raha ja arvan, et ma tahan endale ka
mõnitama hakata. See võib olla
lapsi. Siis mul on keegi, kelle
perekonda ei saa võrrelda.
eest hoolitseda. Ja kui ma olen lapsele väga raske.
***
juba vana, siis on mul lapsed,
***
lapselapsed ja naine, kes mind
Laps kasvab selliseks, nagu
aitavad, kui mul endal pole Igal lapsel peaks olema nii
tema
vanemad
on
teda
enam jõudu kõigega hakkama palju mõistust, et austada
kasvatanud.
Vanemad
mitte ainult oma vanemaid,
armastavad oma lapsi, isegi kui saada.
vaid ka teisi vanemaid inimesi.
nad seda alati välja ei pruugi
***
Igal vanemal peaks olema
näidata. Vanemad on need,
niipalju aru, et austada oma
tänu kellele me olemas oleme. Kui
kunagi
oled
juba
täiskasvanud, siis vanemad on last.
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Päkapikk

Jõuluootus

Päkapikud akna taga,
vaatavad, kas laps on paha.
Toovad kommi koti sisse.
Ootavad, mil lastaks sisse.

Jõuluaeg on ilus aeg,
lumi langeb tasa.
Lapsed ootavad kuuse all
kaunist jõuluvana.

Merit Lobja

Jõuluvana küsib lastelt,
kas on keegi teinud paha.
Sest, et tal on vitsakimp
kingikoti taga.
Merit Lobja

Lume tulek
Istun akna all
ja vaatan õue.
Südantlõhestav jõuluaeg
poeb tasapisi põue.

Talv

Lumi langeb akna taga,
lapsed enam toas ei maga.
Õue ruttu tõttavad
ja lumehelbeid püüavad.

Kui sa astud talvel õue,
soojus tuleb kohe põue
ning kui vaatad ümber enda
ära kohe lumme lenda.

Merit Lobja

Jõulud - see on püha aeg,
mil sa taevas tähti näed.
Maad meil katab valge lumi,
jõuluvana külla tuli.
Helbeid langeb taevast alla,
harva siiski vihma kallab.
Jõulupuu all lapsed reas,
kõigil salmid hästi peas.
Lastel ärevus on sees,
kui tuppa astub jõulumees.
Jõulu ajal pered koos lõpp õnnelik on jõululoos.
Kersti Veinšteins

Talvel meil on härmas puud,
kõigil lastel naerul suud.
Kelgutavad, teevad ingleid
pole neil ju mingeid pingeid.
Väljas õhk on üsna karge,
tekitab meil tunde malbe.
Vahel pakane siin paugub,
koer ka kuskil eemal haugub.
TALV - vot see on mõnus aeg,
meil on härmas kooliaed.
Kersti Veinšteins
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Õnnitleme detsembrikuu
sünnipäevalapsi!

Marie-Eliise
Remil
Eerik
Ken
Kevin
PALJU ÕNNE!

Detsember 2013

Õnnitleme jaanuarikuu
sünnipäevalapsi!
Maryan
Sten-Jents
Allan
Merilyn
Urmet
Kaisa
Eliisa
Merit
PALJU ÕNNE!

Head õpilased ja
õpetajad!
TALVEVAHEAEG
kestab
21.detsembrist 2013.a 05.jaanuarini 2014.a

KOHTUME
UUEL
AASTAL!

VARBLA PÕHIKOOLI

JÕULUPIDU
TOIMUB
reedel, 20.detsembril
kell 14.00
valla väikeses saalis

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

