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Sel aastal alustasid kooliteed Robin, Anett ja Oliver. Soovime 1.klassi
õpilastele ja õpetaja Margele toredat kooliteed ja palju uusi teadmisi!

Intervjuu I kl õpilaste ja õpetajaga

1.Meenuta oma esimest koolipäeva.
Anett: Esimene koolipäev oli väga
VI klass
tore ja mulle meeldis väga.
Ly-Ann Liiv
Oliver: Koolipäev oli väga hea ja
Mareena Metsmulle meeldis.
maa
Robin: Esimene koolipäev meeldis
ja see oli väga lahe.
2. Milline tund sulle kõige rohVII klass
Marielle Laasma kem meeldib? Miks?
Sten-Jents Käärt Oliver: Robootika, sest seal saab
legodest asju kokku panna.
Robert Volt
Robin: Matemaatika, sest mulle
meeldib liita.
VIII klass
Anett: Kunst, sest mulle meeldib
Kevin Kallasmäe värvida.
Jaanus Põldaru
3. Mida sulle meeldib vahetunnis
teha?
Oliver: Mulle meeldib mängida peiKiitust tublidele tust.
õppuritele!
Robin: Mängida peitust.
Anett: Mängida igasuguseid mänge.

4. Kuidas sulle maitsevad kooli toidud? Milline toit on lemmik?
Oliver: Mõnikord maitsevad, lemmiktoit on makaronisupp.
Robin: Nii ja naa, lemmiktoit on pannkoogid.
Anett: Hästi maitsevad, lemmiktoit on
kartul kastmega.
5. Kirjelda oma 1. klassi õpilasi.
Marge: Sellel aastal on õpilased nutikad, hoolivad, lõbusad.
6. Millised on ootused aasta lõpuks?
Marge: Et ka aasta lõpuks püsiks neil
sära silmis.
7. Millised tegemised meeldivad lastele kõige rohkem?
Marge: Aardejaht, lugemine ja arvutamine.
Kirke Kaasikoja
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Uus aasta algas Matsi rannas
2.septembril

alustasime uut õppeaastat õuesõppepäevaga Matsi rannas.
Päev oli pühendatud Merekultuuriaastale ja seetõttu keskendusime Läänemerele ja selles
elavatele liikidele.
Esimene üritus oli QR-koodi
matk mööda rannaäärt. Õpilased
jaotati rühmadesse, kõik said
enda rühmale tahvelarvuti, mille
abil QR-koode lugeda ja koos
matkati nii mere ääres kui metsas. Seejärel oli lõunapaus ja
peale söömist pidid kõik rühmad
teistele tutvustama matka käigus
leitud fakte ühe Läänemeres elava liigi kohta. Lapsed said uusi
teadmisi kalade, imetajate, lindude, vetikate ja selgrootute
kohta. Pärast suundusime üheskoos randa, et meisterdada samade liikide kohta liivaskulptuure.
Päev oli tore ja huvitav.
Timmu Kepp
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Matsalu Looduskeskusega
sügist vaatlemas 8.-9.klassi meenutusi retkest
15.septembril

vad nad öökülmade tagajärjel.
Metsas oli palju seeni, õppisime
vahet tegema mürgisel kärbseseenel ja tavalistel söögiseentel.
Meile räägiti, et mõned seened,
mis paistavad söögiseente moodi välja, võivad olla surmavalt

na metsas olevatest taimedest,
seentest ja puudest.
Meile räägiti paljudest asjadest,
mis sügisel muutuvad ja mida
looduses tähele panna.
Virge oli nooremate klasside
matkajuht ja Tiiu hakkas matkama vanemate klassidega. Meid
jaotati kolmeliikmelistesse rühmadesse, jagati kätte töölehed ja
matk võis alata.
Kõigepealt tutvustas Tiiu meile
erinevaid marju ja põõsaid. Saime maitsta pihlaka- ja kibuvitsamarju, mis olid väga kibedad.
Meile räägiti sellest, kuidas saab
marju kasutada ravimina. Nägime ka mõnda mürgist taime.
Pärast seda läksime edasi metsa,
kus ta hakkas rääkima puudest
ja seentest. Saime teada, miks
puulehed muutuvad sügisel kollaseks ja miks need lõpuks maha
langevad. Lehed ei saa päeval
piisavalt valgust ja maha kuku-

mürgised.
Metsas oli maas palju käbisid,
mille oravad olid ära närinud.
Saime teada, miks oravad teevad endale mitu pesa ja kuidas
nii oravad kui ka teised metsloomad, talve üle elavad. Õppisime, mis on erinevus talveune ja

käisime kogu kooliga sügisest loodust vaatlemas. Kell 8.30 sõitsime Matsi randa, kus meid ootasid Matsalu Looduskeskuse
matkajuhid Tiiu ja Virge. Nemad rääkisidki meile Matsi ran-

talveuinaku vahel. Talveuinakul
langeb looma pulss ja kehatemperatuur tavalisest natuke madalamale, aga talveunes loomadel
langeb pulss ja kehatemperatuur
väga madalale. Talveuinakus
loom saab talvel üles ärgata ja
toitu otsida, aga talveunes loom
ei saa, sest ta kehatemperatuur
on liiga madal ja ta külmuks ära.
Matka lõppedes olid mõned õpilased päris väsinud ja enda lõbustamiseks hakati mängima
käbisõda. Retke lõpus, kui jõudsime metsamajakese juurde, pidid kõik hakkama hoolikalt täitma matka alguses saadud töölehti. Paljud olid oma lehed juba
matka käigus ära täitnud, kuid
pärast leidsime veel vigu, mida
parandada.
See päev metsas andis meile
kõigile palju uusi ja vajalikke
teadmisi looduse kohta. Kõige
huvitavamad olid faktid loomade ja nende elu kohta.
Loodust ja selle ilu, mida iga
inimene ei oska märgata, peab
hoidma. Loodust ei tohi reostada, seda tuleb hoida puhtana.
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UNUSTATUD RAAMAT
Järjejutt 1.osa
Tere! Minu nimi on Kadri, ma
olen 16-aastane ja elan Kihnus.
Õpin ka Kihnu koolis. Mulle
meeldivad üleloomulikud asjad
… ja siit hakkangi teile oma
müsteeriumist jutustama.
Oli soe ja päikeseline suvepäev,
kui vanemate meelest oli ideaalne mõte keldrit koristada. Leidsin
kasti, millele oli peale kirjutatud
aastaarv 1815. Selle kasti pealt
piilus välja salajane ja pealtnäha
unustatud raamat. Haarasin selle
kätte ning kiirustasin keldrist
üles kööki, kus ema ja isa kohvi
jõid. Istusin maha ning avasin
raamatu, juba hakkaski ema pärima:
"Mis raamat see sul on?"
"Leidsin selle keldrist, " vastasin
ma.
"Kust kohast täpsemini?"
"Seal oli mingi kast, millele oli
peale kirjutatud aastanumber
1815."
"Okei, äkki näitad pärast mulle
ka?" ütles ema.
"Mhmh, "vastasin ma talle.
Lõunasöök oli ka juba valmis
saamas, kui viisin raamatu enda
tuppa. Avasin arvuti, vaatasin
niisama netis ringi ja läksin alla
sööma. Sain söödud ja läksin taas
oma tuppa raamatut uurima. Lugesin sealt paar lehekülge läbi ja
siis leidsin midagi väga veidrat.
Väga veider asi oli , et siin Eestis
on koht nimega Palevalge. Ma ei
teadnud sellisest kohast mitte
midagi. Seal pidavat olema mingisugune müstiline koobas. Mind
huvitas see väga. Läksin kiiresti
alla, et ema ja isa käest küsida,
kas ma võiksin seda kohta koos
nende ja kahe sõbrannaga vaatama minna. Õnneks nad nõustusid
ja pakkusid välja, et võiksime
sinna kauemaks jääda, telkima.
Läksin jälle kiiresti üles, et Pire-

Mareena Metsmaa
tile ja Maritale kirjutada. Nemadki nõustusid kaasa tulema. Niisiis
oli järgmisel päeval minek! Pakkisin vajalikud asjad kaasa ja läksin magama.
***Hommik***
Ärkasin kell üheksa, Piret ja Marita pidid minu juurde kella poole
kümneks tulema ning kell kümme
oligi väljasõit. Tegin oma hommikused toimetused ära ja läksin
alla hommikust sööma. Kui olin
alla jõudnud, kostus uksekell,
jooksin uksele, et külalised vastu
võtta. Loomulikult kutsusin ka
nemad meiega sööma. Kell oli
viie minuti pärast kümme, kui isa
ütles, et hakkame kohe minema.
Tõin ülevalt oma asjad ja istusime autosse. Sõit sinna kestis ligikaudu 3 tundi. Sel ajal, kui sõitsime, küsis ema, kas ta võib raamatut vaadata. Jukerdasin siis
selle kuidagi kotist välja ja ulatasin emale. Ka temale tundus see
huvi pakkuvat.
Olimegi kohal. See oli kõhe koobas, mis vaatas meile otse silma.
Isa ütles, et paneb telgi üles, senikaua võisime meie ema, Pireti
ja Maritaga koobast avastama
minna. Nii tegimegi. See oli
seest külm ja pime. Taipasin panna põlema taskulambi. Hoolimata
sellest, et taskulamp põles, oli
mul ikka vägagi kõhe olla ja ma
arvan, et ega ka emal, Marital ega
Piretil parem polnud. Kõndisime
seni, kuni nägime mingeid sümboleid seinal. See oli piltkiri.
Läksime seda kiiruga uurima.
Kõige huvitavam oli see, et nende
piltide kõrval oleks nagu olnud
mingi nupp. Veidi aega oli vaikus, siis küsis Marita:
"Kas peaksime seda nuputaolist
asja uurima?"
"Kas sa mõtled nagu vajutama
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või?" uuris Piret.
„Nojah, umbes küll, "vastas Marita.
"Ma ei teagi kas vajutada või
mitte vajutada," ütlesin mina.
"Äkki peaksime koos isaga tulema?" mõtiskles ema.
„Ema, kas sa kardad või?"
"No ma arvan ega te ka julgemad
pole, "vastas ema mulle.
"Seda küll!"
"Kadri, tegelt ka, äkki su emal
on õigus!“ ütles Marita üsna
kindlal toonil.
"Hea küll, tuleme siis koos isaga
tagasi," nõustusin ma teistega.
Suundusime tagasi isa juurde. Ta
oli telgi püsti saanud ja seadis
meie söögipaika üles.
"Lõuna on kohe serveeritud!"
hüüdis isa meile.
"Okei!"
Samal ajal, kui sõime, rääkisime
isale koopamaalingutest, ta oli
nõus meiega kaasa tulema. Niisiis läksimegi mina, ema, isa,
Marita ning Piret kõik koos koopasse tagasi. Taas valgustasin tee
taskulambiga. Isa oli väga hämmastunud, kui ta koopamaalinguid nägi. Õnneks on isa olnud
kunagi arheoloog ja ta teadis selliseid asju. Asusime seda nuputaolist asja uurima. Isa oli nii julge, et ta vajutas seda ja tupikust
sai järsku edasine tee. Kõndisime
aina edasi ja edasi, kuni jõudsime
salapärasesse ruumi, kus tundus
olevat kunagi olnud mingi tuumavarjend või midagi sellist.
Seal oli igasuguseid sõjaaegseid
asju: püsse, katapulte ja palju
muud. Igatahes oli see kõik nii
mega huvitav, aga see ergutustunne muutus ühtäkki suureks
pabinaks ja hirmutundeks. Olime
just hetk tagasi kuulnud kellegi
samme ning märkasime varju.
Peale varju tuli nurga tagant välja ..........
Mis teie arvate, kes või mis tuli
nurga tagant välja?
A)kummitus
B )murdvaras
C)sõjast saadik varjunud neiu
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Olla üks päev koolis õpetaja - see on hea!

Õpetaja Allan: Õpetajate päevast jäi kõige r ohkem
meelde see, kuidas 4.klass matemaatika ülesandeid tahvlile tegi. Õpetajana töötada oli huvitav, sest nägin, kui
palju ma targemaks olin saanud. Arvan, et ise ma õpetajana töötada ei tahaks, sest ei taha istuda nii kaua ühes
kohas.

Õpetaja Timmu: Olla üks päev koolis õpetaja, see
on ikka hea! Tunde anda oli väga lahe ja tahaks isegi
veel neid anda, aga ei tea, kas õpetaja amet oleks hea.
Kõige rohkem jäi meelde see, kui saime lõpuks oma
„õpetajate toa“ võtme. Selles ruumis oli meile jook ja
kringel, mida süüa saime. Õpetajana töötada oleks päris
lahe, aga siis on sul endal vaja palju teadmisi, julgust,
laia silmaringi jne. Ei, aitäh! Mulle see ei sobi.

Õpetaja Kevin: Õpetajate päeval tundide andmine oli
üsna huvitav, kuna sai olla ise õpetaja rollis ning jagada
käske ja ülesandeid. Päeva tegi eriti meeldejäävaks see, et
sai süüa kringlit ja juua limonaadi. Ise ma õpetajana töötada ei soovi, sest see töö ei paku mulle huvi.
Õpetaja Jaanus: Teisi õpetada oli väga lahe,
aga õpetajana töötada ma ei tahaks, sellepärast, et
ma tüdineksin ära sellest istumisest ja klassi ees
õpetamisest. Kuid üks päev õpetaja olla oli küll
väga lahe. Kõige rohkem jäi sellest päevast meelde
see kringel, mis meile õpetajaks olemise puhul
küpsetati.
Õpetaja Katrin: Mulle meeldis väga õpetajate
päev. Õpetaja oli päris lahe ja põnev olla. Algul
mõtlesin, et on raske ja ei saa hakkama. Väikesed
olid väga sõnakuulelikud ja tegid seda, mis vaja.
Kunagi võib olla võiks ise ka õpetajaks saada.
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Kõrvits,
kapsas,
peet või
porgand?
13.oktoobril

toimus meie
koolis köögiviljapäev. Terve päeva
jooksul toimus vahetundide ajal
mitmeid üritusi. Esimese vahetunni
ajal reklaamisid algklasside õpilased köögivilju, mis nende arvates
on kasulikud süüa. Palju reklaame
oli porgandist, aga räägiti ka peedist, kartulist ja kurgist.
Teise vahetunni ajal toimus moeshow. 5.-8. klassi tüdrukud esindasid erinevat värvi köögivilju, neil
olid seljas värvilised riided ja kostüümid. Poisid lugesid samal ajal
ette vastava köögivilja kohta käivaid fakte.
Ülejäänud vahetundide ajal esitlesid õpetajad kaasavõetud köögivilju. Näiteks õpetaja Aire esitles
maapirni, õpetajad Karin ja Liivi
tutvustasid erinevaid kapsaliike,
õpetaja Maili rääkis põnevatest
kõrvitsatest ja õpetaja Kersti Rohtväli laulis ja rääkis porganditest.
I veerandil tegi meie kooli kokk
Ulvi meile ka mitmeid erinevaid
köögiviljatoite. Meile pakuti näiteks köögiviljasuppi, põnevaid salateid, kaalika-ja peedikotlette ja
vahetundide ajal saime näksimiseks porgandeid. Selliseid üritusi
võiks veel koolis korraldada, eriti
lahe oli moeshow.
Mareena Metsmaa
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Rahvusooper Estonias ja Lennusadamas

Oli esimese veerandi
lõpp ja toimus 5.-9. klassi ekskursioon Tallinnasse. Kõik
olid elevil ja väga rõõmsad, et
ei pidanud olema tundides. Pidime kooli juures olema kell
pool üheksa, meid loeti üle ja
võisimegi bussi minna. Kui
hakkasime bussiga sõitma, oli
kõigil lõbus tuju ja kõik karjusid ning naersid. Pärast seda,
kui olime ära sõitnud pool
maad, oli bussis väga vaikne ja
kõik olid väsinud. Kui me lõpuks Tallinnasse jõudsime,
läksime Laagri maksimarketisse, et kõik saaksid endale
midagi meelepärast osta. Pärast poeskäiku hakkasime
Rahvusooper Estonia juurde
sõitma. Kui me sinna jõudsime, saime oma piletid kätte ja
andsime üleriided ära.
Etendus „Aken ooperi- ja
balletimaailma“ oli väga huvitav ja lahe. Saime teada,
kuidas saavad baleriinid oma
kingadega varvaste peal seista. Meile näidati veel erinevaid pille, mis orkestris

mängivad, ooperilaulja häälepaelu ja seletati, kuidas need
töötavad. Näidati ka elektriharfi, mis oli väga lahe, sest see
tegi häält nagu päris harf, aga
selle abil sai teha ka lasershow’d.
Pärast etendust läksime Solarise keskusesse sööma. Saime
seal olla umbes tund aega, enne kui läksime Lennusadamasse. Lennusadama meremuuseumis oli väga lahe, aga see ei

meeldinud
eriti kellelegi,
et giid nii palju rääkis. Giid
küsis
meie
käest ka küsimusi
selle
kohta, mida
me
tähele
pannud olime.
Keegi ei teadnud eriti midagi nii täpselt, aga saime hakkama.
Kui me saime
omapead olla,
olid
kõigil
oma lemmikkohad, kuhu
taheti minna.
Me tutvusime
selle maja ajalooga, vaatasime
laevu ja aardeid, mida on leitud viikingite ajast, näiteks ehteid ja laevajäänuseid.
Ka tagasisõit oli väga lahe, aga
kõik olid nii väsinud. Kokkuvõtteks võib öelda, et meie
ekskursioon oli väga huvitav,
natuke väsitav, aga samas
meeldejääv. Selliseid ekskursioone tahaks veel, need oleks
lõbusad!
Marielle Laasma
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Õnnitleme
septembri- ja
oktoobrikuu
sünnipäevalapsi!

TIMO
ANDRE-RENE
MAREENA

PALJU ÕNNE!

Reedel, 25.novembril
kell 15-18
Varbla rahvamajas
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11.novembril
kell 13-14
toimub koolimajas

MARDILAAT
Kaubeldakse küpsetiste
ja käsitööga.
Ootame rohket osavõttu!

21. detsembril
kell 15.00
Varbla rahvamajas

PLAYBACK– SHOW
ja
KOSTÜÜMIPIDU

JÕULUPIDU

Ootame kõikidelt klassidelt põnevaid etteasteid!

* kontsert
*külla tulevad
päkapikud
*disko

Parimatele kostüümidele
auhinnad!

Varbla Kooli
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Ajalehe trükkis Hansaprint

