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Õppeaasta on kohe
lõppemas
Avaldan kiitust hea ja väga hea
õppeedukuse eest 2013/2014 õ.a-l
järgmistele Varbla Põhikooli õpilastele:
1. klass
Kristjan Kallasmäe
Andro Laius
Kennar Metsniit
Kregor Ojala
Rasmus Ojala
Bamela Sutt
2.klass
Aaron Laius
Kateriin Schär “kiituskiri”
Marie-Eliise Sutt
Rasmus Vallimäe
3.klass
Kirke Kaasikoja
Ly-Ann Liiv
Mareena Metsmaa
Birgit Põldaru
4.klass
Sten-Jents Käärt
Marielle Laasma “kiituskiri”
Jesper Männilaan “kiituskiri”
Robert Volt
5.klass
Kevin Kallasmäe
Jaanus Põldaru
6.klass
Grete Alberg
7.klass
Mardo Laasma
Kristyn Pihelgas
8.klass
Ken Alberg
Kaisa Palmiste
9.klass
Laura Aksin
Merit Lobja

Õppeaasta on kohe
lõppemas.
Lapsed ootavad juba pikisilmi
suvevaheajale minekut. Mis jäi
meelde mööduvast õppeaastast?
Kuidas edasi?
Aasta oli meie kooli jaoks pingeline.
Septembris
tuli
võõrustada
Comeniuse projekti raames pea
viitkümmend külalist. See sündmus
nõudis suuri jõupingutusi nii
lastevanematelt, lastelt kui ka
õpetajatelt. Aga kõik läks korda ja
suur-suur tänu kõigile, kes vaeva
nägid! Kahjuks see projekt nüüd
lõpeb, aga meie tubli eestvedaja
Aire lubas varsti uue kirjutada.
Loodame,
et
saamegi
uue
programmi lähiajal käima.
Meie lapsed on osalenud erinevatel
konkurssidel ja näitustel. Parimaid
töid on ka auhinnatud. Tore oli, et
paljudest konkurssidest võeti osa
terve
klassiga.
Kui
vaadata
tulevikku, siis järgmisel õppeaastal
ootan
aktiivsemat
osavõttu
aineolümpiaadidest
ja
spordivõistlustest. Terve õppeaasta
jooksul on kool edukalt osalenud
erinevates
projektides.
Maanteeameti
vigurelementide
koostööprojekti
raames
saime
koolile terve vigursõidu harjutamise
komplekti.
Kolmanda
klassi
õpilased
said
tänu
sellele
jalgrattaeksami sõidu osa siin
kohapeal tehtud. Samuti õnnestus
meil
Hariduse Infotehnoloogia
Sihtasutuse projekt ,,Arvuti teel
juhitavad seadmed õppetööks“.
Tänu sellele saame uuel õppeaastal
alustada meie koolis robootika
õppimisega. See on tõeliselt
tulevikku suunatud programm.
Esialgu
on
kavas
robootika

algklassides, aga edaspidi kindlasti ka
vanematele õpilastele.
Sellel õppeaastal läksid tänu aktiivse
lapsevanema
Ago
Kärtmanni
tutvustele käima väikeste
laste
jalgpallitreeningud. Need väikesed
poisid ja tüdrukud on väga tublid
trenniskäijad ja ma loodan, et rühm
tegutseb ka järgmisel aastal. Olen
mõelnud, et äkki on ka suurtel poistel
- tüdrukutel tahtmist üks rühm
moodustada. Kui on tahtjaid, siis ehk
saame treeneriga kaubale?
Kõige muu kõrval on kooli
põhiülesandeks
siiski
erinevate
õppeainete õpetamine. Vaadates
tänavuse aasta tasemetööde tulemusi,
võiks
need
hinnata
heaks.
Tasemetööde hinded on sarnased
tundides
tehtud
kontroltööde
hinnetega. Järelikult ongi lapsed aine
nõutud tasemel omandanud. Olen
kuulnud väiteid, et meie koolis
hinnatakse lapsi üle. Eelnev näide
peaks taolised kahtlused kummutama.
Lõpueksamite tulemusi analüüsides ei
jää samuti meie kooli keskmised
eksamihinded
alla
maakonna
keskmistele. Loomulikult saab alati
paremini ja ainult rahuldavatele
tulemustele õppimine ei tohiks jääda
õpilaste ainsaks eesmärgiks.
Ma soovin lastevanematelt head ning
tihedamat koostööd kooliga, häid
mõtteid ning ettepanekuid. Lastelt
ootan häid hindeid, sära silmadesse ja
aktiivset ellusuhtumist. Õpetajatelt
eeldan ajaga kaasaminemist, uute
ideede ellurakendamist ja pikka ning
rahulikku meelt oma töös. Ilusat ja
tegusat suve! Puhake hästi ja
kohtume 1.septembril!
Direktor Urmas Reinfeldt
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GEEP projektikohtumine Küprosel

Neljapäev, 8.mai
GEEP-projekti
viimane
kohtumine toimus Küprosel –
väikesel saarel Vahemeres. Oli
ülimalt põnev sõita riiki, mille
naabriteks on Egiptus, Kreeka
ja Türgi. Meie reisiseltskonda
kuulusid Grete, Kaisa ja mina
ning õpetajad Aire, Lea ja
Urve. Reis algas neljapäeval,
8.mail. Hommikul olime veel
koolis ja kell 14.00 alustasime
koolibussiga sõitu Tallinna
lennujaama. Seal me andsime
ära oma pagasi ja lendasime
edasi Varssavisse. Varssavis oli
meil kolm tundi vaba aega,
mida me üritasime kuidagi
sisustada. Varssavist sõitsime
edasi Larnacasse, meie lend
kestis 4 tundi. Lennujaamast
saime kätte oma pagasi ja edasi
kulges meie teekond bussiga
läbi öise Küprose Paphosesse,
mis oli ka meie reisi sihtpunkt.
Hommikul
kuue
paiku
jõudsime hotelli, kus ööbisid
õpetajad ja kus ka meie saime
paar tundi puhata.
Reede, 9.mai
Reede varahommikul läksime
bussiga Apostolou Pavlou
nimelisse kooli. Seal võeti
meid rõõmuga vastu ja me

nägime seal õpilasi, kellega
olime
juba
varasematelt
kohtumistelt tuttavad, samuti
kohtusime oma võõrustajatega.
Koolis saime proovida Küprose
toite ning vaadata kooli ka
seestpoolt.
Pärast
koolikülastust
viidi
meid
ringkäigule linna. Peale seda
me läksime oma võõrustajatega
kodudesse ja sisustasime seal
rõõmuga oma vaba aega.
Õpetajad
kohtusid
hommikupoolikul
koolidirektoriga
ja
käisid
samuti Paphose linna uuema
osaga tutvumas. Seal asub
näiteks nn koolirajoon, kus on
kõrvuti
kõik
esimesed
gümnaasiumid, mis sinna linna
ehitati, tutvustati ka muid linna
ajalugu puudutavaid ehitisi ja
skulptuure. Küpros kuulus
varem
Suurbritanniale,
iseseisvuse saavutas ta alles
1960ndal aastal. Nende ajaloos
on oluline aasta ka 1974, mil
türklased hõivasid suure osa
Põhja-Küprosest ja kus nad on
siiani. Uuemas linnaosas ongi
paljud
hooned/skulptuurid
nende ajalooliste sündmustega
seotud.
Laupäev, 10.mai
Laupäeva
hommikupoolikul
tutvusime
Kato
Paphose
vaatamisväärsustega.
Kato
Paphos on linnaosa, mis asub
vana
sadamakindluse
läheduses. Tänapäeval on seal
jahisadamad ja palju hotelle,
kuid sealsamas kõrval on palju
ajaloolisi
vaatamisväärsusi.
Kogu Paphose linn kuulub
UNESCO maailmapärandisse.
Nägime St Pauli basiilikat, mis
on vana kirikute asukoht, mille
ümbruses on kümneid suuri

sambaid, mis omal ajal toodi
sinna
Egiptusest.
Kato
Paphoses asub ka näiteks
arheoloogiline park, kus on
palju
huvitavaid
vaatamisväärsusi, mis on isegi
rohkem kui 8 sajandit vanad.
Külastasime
mitut
VanaRooma ajast pärit hoonet,
millede põrandatel on tänini
säilinud äärmiselt huvitavad
mosaiigid, käisime ka Odeoni
amfiteatris, kus oli võimalik
kuulda
sellele
omapärast
akustikat ja ka ise järele
proovida, mismoodi seal hääl
kõlab. Peale arheoloogilise
pargi külastust jõudsime randa,
kus saime kohalikku jäätist
proovida ja siis läksime tagasi
peredesse,
kellega
koos
veetsime ülejäänud päeva.
Õpetajad läksid tagasi hotelli ja
pärastlõunal
toimus
neil
projektikohtumine, kus tehti
kokkuvõtteid tehtud tööst.
Pühapäev, 11.mai
Terve pühapäevase päeva
veetsid
õpilased
oma
majutusperedes
ja
käisid
nendega
koos
erinevates
kohtades,
vaatamiväärsusi
vaatamas, niisama lõbutsemas,
pidasid
basseinipidu
jne.
Õpetajad
käisid
hommikupoolikul
vaatamas
Latsi randa, mille läheduses
asub looduspark, kus on koht,
kus Aphrodite (vanakreeka
armastus-,
iluja
viljakusjumalanna) käis ennast
pesemas. Üldse on Küprosel
väga-väga palju kohti, mis on
seotud mütoloogiaga. Ka nende
nimed
on
enamasti
mütoloogilise
tähendusega.
Pärastlõunal toimus õpetajatel
taas projektikohtumine.
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GEEP projektikohtumine Küprosel
kella 13 hakkasime lõunat
sööma. Lõuna koosnes väga
erinevatest toitudest ning oli
Hommikul kell 7:30-8:10 pidime
väga maitsev. Peale lõunat
koolis olema. Alguses olid
olime veel koos, jalutasime
õpilased
koos
oma Teisipäev, 13.mai
botaanikaaias ja siis sõitsime
võõrustajatega kooli õues ja
käisid tundides. Kell 10 algas Hommikul pidid õpilased taas bussiga kooli juurde tagasi.
üritus, kus Küprose kooli kell 8:30 koolis olema. Õpetajad Sealt läksid kõik õpilased
õpilased tantsisid traditsioonilisi tulid bussiga ja siis läksime kõik uuesti kodudesse ja õpetajad
tantse, laulsid ja pidasid kõnet, koos külastama botaanikaaeda hotelli ning mõned taas
samuti pidasid kõnet ka kooli nimega Eliouthkia. Seal võttis töökohtumisele. Kella 23:15
kogunesid
Poola,
õpetajad. Üritus kestis umbes 40 meid vastu üks mees, kes rääkis ajal
minutit. Peale üritust oli väike meile sellest kohast. Seal oli Saksamaa, Eesti ja Hispaania
kohvilaud
õpetajatele
ja väga huvitav, oli palju lilli, puid, õpilased ja õpetajad kokku
hotelli juurde, kus
õpilastele.
toimus
Järgmisena
hüvastijätmine ja
istutasime
hakatigi
sõitma
kooliaeda puid, iga
lennujaama poole.
riik pidi istutama
Sõitsime
umbes
ühe puu, meie
kaks
tundi
istutasime
Paphosest Larnaca
granaatõunapuu.
lennujaamani.
Hiljem tehti riikide
Meie, eestlased,
ja nende istutatud
pidime
ootama
puudega
pilte.
lennujaamas
Umbes kella 12
umbes 3h, kuni
ajal
läksime
läks meie lennuk.
töötubadesse ja osa
Lendasime
4h
õpetajaid läks ka
Küproselt
Lätti.
erinevatesse
Meie reisiseltskond (vasakult): Grete, Kaisa, Ken, Aire, Lea, Urve.
Lätis
pidime
tundidesse.
Sel
korral oli kaks töötuba. Käisime taimi ja kõike muud, mis ootama 1h ning järgnevalt
50
minutit
tegemas nöörist kaelaehet, mida botaanikaga seotud.
Seejärel sõitsime
Tallinnasse,
kuhu
oli
meile
punuti
näppude
vahel
ja toimusid õues mängud, millest
koolibuss.
alumiiniumpurgist
võtsid osa kõik riigid, sealhulgas vastu tulnud
seinakaunistust, üks selline on ka õpetajad, näiteks toimus Varblasse jõudsime umbes
meie koolile juba Küproselt köieveo võistlus. Veetsime koos kella poole 2 ajal päeval.
kingituseks toodud. Peale lõunat mõnusalt aega. Seal oli ka Kõik läksid oma kodudesse,
ehk kella 13:30 ajal läksid kõik söögikoht, kus alguses pakuti puhkasid välja ja valmistusid
õpilased oma kodudesse ja meile kerget oodet, milleks oli järgmiseks koolipäevaks.
olid
väga
valmistusid diskoks. Samal ajal mahl/kohv ja paar pirukat. Kui Küproslased
ja
oli õpetajatel taas töökoosolek. olime söönud, õpetati meile külalislahked
Õhtul oli disko, mis algas umbes kohalikke rahvatantse ja mänge. rõõmsameelsed. Jääme neid
kell 20:30. Pidu oli vägev, kõik Peale mänge pidas Küprose väga igatsema ja soovime
neid
uuesti
tantsisid, pildistasid, rääkisid ja õpetaja kõnet ja jagas kõikidele kindlasti
olid lõbusad. Vanemad olid õpetajatele ja õpilastele kingitusi. külastada.
toonud sinna ka midagi süüa, oli Kotis oli kivi, kuhu oli midagi
krõpsu, popkorni ja eirnevaid peale
maalitud,
käepael, Reisimuljeid jagasid Grete,
jooke. Disko lõppes umbes kell marmelaad, kandik ja veel Ken, Kaisa ja õpetaja Aire
23. Peale lõppu läksid õpilased mõned pisikesed asjad. Umbes
Esmaspäev, 12. mai

kodudesse, kuid enne seda pakuti
meile veel mee-palle, mis on
populaarne kohalik magustoit.
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GEEP projektikohtumine Küprosel

Amfiteater.

Eesti puu istutamine.

St. Pauli basiilika

Apostolou Pavlou nimelise koolimaja hoovis.

Õpetaja Aire, Küprose kooli koordinaator ja
direktor.
Loodame, et järgmisel aastal ootavad meid ees
uued põnevad kohtumised!
Õpetajad Lea ja Urve Vahemeres.

Fotode autorid Ken, Kaisa ja õpetaja Aire.

Juuni 2014

KRIHVEL

Lk. 5

Lõpetajate meenutusi kooliajast ...
MARTIN
Esimest korda kooli tulles ma nutsin, sest oli
hirm. Ma mäletan, kui Merit jooksis laudade
peal ja piilus 9.klassi poissi. Esimene õpetaja oli
Piret, ta oli kõige parem õpetaja! Ma mäletan,
kui meil olid esimesed tasemetööd. Kui need
hästi läksid, saime veekeskusesse. Mulle
meeldisid meie kooli toidud. Ma soovin
kõikidele 8.klassi õpilastele ÕNNE!
KATI
Umbes 3. või isegi 2.klassis laulis Merit Erkist
ja tantsis klassis. :D Mäletan Rootsi reisi koos
oma klassiga, käisime kuninga sünnipäeval.
6.klassis käisime Lõuna-Eestis. Käisime koos
Kõpu tuletornis. Hakkan sellest koolist puudust
tundma! =)
LAURA
Esimesel koolipäeval kooli tulles olin ma väga
ärevil
ja
põnevil,
kohtusin
oma
klassikaaslastega, kellega hakkasin kohe väga
hästi läbi saama. Ükskord kehalise kasvatuse
tunni lõpus jäime Katiga kultuurimajja luku
taha, me kartsime väga. Väiksena mängisime
ülemisel korrusel tagaajamist ja suured panid
meid kogu aeg nurka. Talvel, enne kehalise
tundi, viskas Risto mulle kogemata jäätükiga
silma. Kuskil 4.klassis ei saanud ma Meritiga
läbi ja me kaklesime kogu aeg. Nüüd me saame
väga hästi läbi. Ma jään kõiki klassikaaslasi
igatsema! Soovin edu kaheksandikele ning meile
kõigile edasises elus!
MERIT
Varbla kooli tulles tundus kool mulle väga suur.
Inimesi oli väga palju ja me pidime kõigi ette
istuma. Meile anti raamatud ja me läksime
klassi. Meie esimene klassijuhtaja oli Piret
Holter. Väiksena mängisime palju mänge, kus
me alati olime koos ja meil sai palju nalja.
Mäletan, kuidas meid nurka pandi, kui me
jooksime ja jutust aru ei saanud. Muusikaklassis
jooksime laudade peal ja ka õpetajad käisid
meid keelamas. Sellest aastast meenub mulle
õpetajate päev, kui me saime ise olla õpetajad ja
pidime teisi õpetama. Palju nalja sai ja väga tore
oli. Meenub ka klassipäev, kus sõime nii palju
krõpsu, et kõigil hakkas paha. Soovin kõikidele,

kes siia kooli jäävad, kõike head! Varbla kool
jääb mulle igaveseks meelde!
REIO
Kunagi ammu aega tagasi läksin ma Pärnu
Ühisgümnaasiumi 1.klassi. Alguses oli kõik ilus,
õpetajad olid head ja klassikaaslased tundusid
kõik normaalsed. Kuid nelja aasta pärast, siis kui
mõistus oli juba peas, hakkas iga päev midagi
toimuma. Õpetajad olid kurjad, hinded olid
halvad. Pärnus koolis käies kukkusin esimesed
hambad välja. Sõbrad olid head, alati sai nalja!
6.klassi läksin ma Raeküla kooli. 6.klassis sain
ma aru, et kool on mõttetu koht. 7.klassis asusin
õppima Varbla põhikooli. Alguses oli halb,
pidin kõvasti õppima. Varblas hakkas ka
paremaid hindeid tulema. Ülo hakkas kiusama,
juba 7.klassis küsis jutustama. Kuid nüüd on
juba 9.klass ja kõik on hästi! Matemaatika
proovieksami sain „2“ ja eesti keele
proovieksami sain „3“ (üks punkt jäi „4“
puudu!) Varsti hakkan lõpetama ja siis mõtlen,
et tegelikult oli põhikool üks tore asi. Raudset
rusikat kõikidele meie kooli õpilastele ja
loodame, et te Ülo kurja käpa all hakkama saate!
RISTO
Enne esimesi koolipäevi ma ootasin kooli väga.
Kooli tulles, lillekimp käes, olin ma õnnelik, et
lõpuks on see aeg kätte jõudnud. Lilled kinkisin
oma esimesele klassijuhatajale. Ta oli väga hea
klassijuhataja,
viis
meid
erinevatele
ekskursioonidele. Kuni 3.klassini käisime Raba
ujulas. 3.klassi lõpus käisid nelja-viielised Lätis,
Jurmalas. 3.klassis oli Piret viimast aastat meie
klassijuhataja. Selle puhul kinkisime talle särgi,
kus olid meie klassi õpilaste pildid peal.
7.klassis käisime koos 8.klassiga Lõuna-Eestis.
Seal oli äge! 8.klassi lõpus käisime 9.klassiga
koos Rootsis. Sellel reisil oli laevasõit kõige
parem. Soovin teile kõigile edaspidiseks häid
hindeid ja mõnusat põhikooli lõpetamist! Head
suvevaheaega!
TAGMAR leiab, et mis sellest minevikust ikka
meenutada.
Olulisem
on
keskenduda
TULEVIKULE! :)
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9.klassi ERI
Reio tuli meie kooli,
rõõmsameelne ning ka hooliv.
Taipoks tal hetkel lemmik on,
hüpleb, kargleb nagu konn.

Laura meil on üsna
vaikne,
viisakas ja rahulik.
Ei ta koolis üksi
paikne,
vahel meel on
pahurlik.

Martin sportlik poiss on koolis,
tunnis niheleb ta toolil.
Nalja teeb ja muidu lahe,
vene keele sai ta kahe.

Rõõmus, laisk
ning mugav
lohe,
tehnikat ta
jagab kohe.
Selle poisi
nimi Tagmar,
naerusuine,
lõbus, agar.
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9.klassi ERI
Enesekindel tüdruk see Merit,
Paadrema metsadest tema on pärit.
Merit on rahulik ning ta ei kisa,
hüüdnimeks saanud ta „Mona the
Lisa“.

Seltskondlik poiss on Risto,
Ta teab, mis mõttes „Što?“
Jah, rõõmsameelne, tark ja hea,
armastus käib üle pea.

Kati tark ja
rõõmsameelne,
sõbralik ja jutukas.
Sõnavara venekeelne,
väikest kasvu putukas.

Liivi - range
õpetaja,
leiab metsas tee
ja raja.
Tunneb loodust,
tunneb taimi,
ingliskeeles õue
saingi.

9.klassi ERI pani kokku 8.klass. Luuletas Kersti Veinšteins
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Õnnitleme mai- ja
juunikuu
sünnipäevalapsi!

ANDRO
GREGOR
BIRGIT
BIRET
MARIELLE
JAANUS
REIN
LAURA

Põhikooli
lõpueksamite
toimumise ajad:
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9.klassi

LÕPUAKTUS
toimub
laupäeval, 14.juunil
kell 15.00
Varbla
kultuurimajas

LÕÕGASTAVAT
SUVEPUHKUST!
:) =) :D

eesti keel—02.juuni
matemaatika –
06.juuni
valikeksam –
11.juuni

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

