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O on ümmargune, K on
kandiline - küll on tähed!
Täna lehes:










Kool algas Kurgjal
Noortelaager
Pivarootsis
Põnev robootika ring
Algklassid Matsalu
Loodusfilmide
Festivalil
Ühiskülastus
Rahvusooperisse
Estonia
Sügise sünnipäev
Tähistasime
õpetajate päeva

Sel õppeaastal alustas Varbla Põhikoolis oma kooliteed neli rõõmsat
koolijütsi: Timo Arusalu, Kärt Alberg, Kerttu-Kätriin Kepp ja
Carola Liiv. Nende klassijuhatajaks sai õpetaja Marge Eensalu.
Soovime teile rõõmsaid ja teadmisteküllaseid kooliaastaid!

Lk.2

KRIHVEL

Oktoober 2014

Kool algas C.R.Jakobsoni Talumuuseumis
2. septembril

käis
kogu kool C. R. Jakobsoni
Talumuuseumis Kurgjal.
C. R. Jakobson oli 19.
sajandil elanud väga
mitmekülgne
mees.
Eelkõige oli ta õpetaja
ning mitme kooliõpiku
autor.
Kuid
Eesti
ajalukku on ta jäänud ka
poliitiku,
ajakirjaniku
ning
põllumehena.
Kurgjale
sõitsime
tavalisest koolipäevast
varem ning suurema
bussiga. Kohale jõudsime kell
10 ning siis jaotati meid kaheks
grupiks, nooremad õpilased
ühte
ja
vanemad
teise.
Kõigepealt tutvustati meile
veskit ning räägiti, mis vilja
vanal ajal kasvatati ja mida
tehti erinevatest teraviljadest.
Edasi läksime põllule, kus
nägime vanimat juurvilja naerist. Aiast saime võtta ka

õunu, mida jutu käigus nosida.
Karjamaal sõid eesti maatõugu

lehmad. Aidas nägime vana
aja anumaid, milles hoiti
erinevaid toiduaineid. Õues
seisid põllutööriistad ning vana
traktor. Nägime veel hobuseid,
jäneseid ja kodulinde. Kui
ringkäik oli läbi, läksime süüa
tegema.
Valmistasime
kaerahelbeküpsiseid.
Üks
teadmine, mis sealt saime, oli

see, et vahukoorest saab teha
võid. Kui küpsised läksid ahju,
saime maitsta jogurtit,
mis oli nende enda
tehtud. Päeva lõpus
saime süüa, aga enne
toidu
kättesaamist
õpetati meile vana aja
lauakombeid.
Peremees istus laua
otsas, ühel pool lauda
naised ja teisel pool
mehed. Toidu tõi
lauda
iga
laua
perenaine
ning
perenaise
abiline.
Söögiks oli ühepajatoit ning
kohupiimakook. Saime süüa ka
omatehtud
kaerahelbeküpsiseid,
mis
maitsesid väga head. Kõik olid
päevaga rahul ning peale sööki
tulime bussiga kooli tagasi.
Sander Arusalu
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Noortelaager Pivarootsis

5.-7.

septembrini

toimus Pivarootsi õppe- ja
puhkekeskuses Targalt internetis
noortelaager. Laagri jooksul
toimus palju põnevat ja harivat:
töötoad sellest, kuidas internet
meid mõjutab või kuidas veeb
enda heaks tööle panna, lisaks
luuremängud,
e-ohutuse
õppepakettide
testimine,
loovülesannete lahendamine jne.
Saime
külastatada
Matsalu
looduskeskust, käia matkamas
ning
mängida
sportmänge.
Laagris
oli
kohal
ka
veebikonstaabel, kellelt sai head
nõu internetis toimetamiseks.

1. päev
Direktor viis meid Pivarootsi
õppe-ja
puhkekeskusesse
laagrisse. Olime natuke varem
kohal kui teised. Veidi hiljem
jõudsid kohale ka Tallinna omad.
Siis pidime võtma ringi ja meid

jaotati
tubadesse
ning
gruppidesse.
Seejärel
läksime lõunat sööma.
Peale lõunasööki külastasime
Matsalu looduskeskust, kus
toimus
metsamatk
ja
linnuvaatlus.
Peale
matka
läksime tagasi laagrisse ja
hakkasime
mängima
tutvumismänge, sportmänge ja
meile korraldati ka viktoriin.
Sellele kõigele järgnes õhtusöök.
Peale
õhtusööki
hakkasime
mängima
luuremängu,
mis
koosnes
veebiohutuse
küsimustest. Pärast oli filmiõhtu
ja lauamängude mängimine. Kell
23.15 pidid kõik oma tubades
olema.

2. päev
Kell 9 oli äratus ja võimlemine
ning seejärel hommikusöök. Siis
hakkasid toimuma töötoad, aga
enne seda jaotati meid nelja
gruppi. Kui töötubades oli ära
käidud, läksime lõunat sööma.
Peale seda olid jälle sportmängud
ja vaba aeg. Kell 16.00 pidime

oma grupiga filmi - või
pildiseeria tegema. Siis tuli
õhtusöök ja seejärel jälle
sportmängud. Õhtul toimus
ka lõkkeõhtu, aga enne seda
pidi iga grupp tegema
küpsisetordi. Vaatasime ka
enda
tehtud filme ja
pildiseeriaid. Kell 23.00 oligi
magamamineku aeg.

3. päev
Viimasel laagripäeval oli
äratus
ja
hommikuvõimlemine
ikka
kell 9. Peale seda sõime
hommikusööki.
Seejärel
pakkisime asjad kokku ja
koristasime toad. Siis pidime
kogunema peamaja juurde
terrassile. Seal jagati meile
diplomid, väikesed kingitused
ja tegime ühispildi.
Enne
laagrist
lahkumist
sõime veel lõunat ja jätsime
teistega hüvasti.
Laagris oli lahe!
Grete Alberg
ja Kristyn Pihelgas

Uus ja põnev ring väikestele - ROBOOTIKA
Käesoleva õppeaasta algusest sobilik just eelkõige noortele,
on Varbla kooli 1.-2.klassi
õpilastel võimalik osaleda
uues ja põnevas robootika
ringis. Kokku saadakse igal
reedel ning tunni aja jooksul
saavad õpilased koos õpetaja
Maili Arusaluga meisterdada
erinevaid LEGO-roboteid.
Robootikakomplekt WeDo
on arvuti abil juhitav lastele
mõeldud
konstruktor.
Komplekt aitab arendada laste
peenmotoorikat ja teadmisi
tehnika, matemaatika, keele ja
looduse valdkonnast. WeDo on

alles
alustavatele
robootikahuvilistele.
WeDo komplekt sisaldab üle
160
LEGO
värvilise
mänguklotsi, mootorit, kallutus-

ja
liikumisandurit,
hammasrattaid ja ülekannete
süsteeme,
mis
aitavad
konstrueerida
keerukamaid
roboteid ning mõista, kuidas
erinevad
mehhaanilised
masinad töötavad.
Robotite
programmeerimine
toimub spetsiaalselt WeDo
komplektile mõeldud graafilise
programeerimiskeskkonnaga,
mille abil on programmide
loomine ja käivitamine lihtne
ning kiirelt õpitav (http://
www.innovatsioonikeskus.ee/et/
lego-wedo).
Toimetus
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17.septembril

TIMO: Söögikoht oli tore.

see, kui me filmi vaatasime.

käisid meie kooli 1.-4.klassi
õpilased Lihulas XII Matsalu
Loodusfilmide
Festivalil.
Üheskoos
vaadati
austria
režissööri Kurt Mündl’i filmi
“Kimalaste saladused”. Pärast
filmifestivali külastati koos
õpetajatega söögikohta Birgit.
Uurisime lastelt, kuidas neile
Lihulas meeldis.

3. KLASS

ANDRO: Mulle meeldis filmi
vaadata.

AARON:
Põnev
oli
meisterdada nukku ja sellega
mängida. Mulle meeldis Marti
näha.
RASMUS: Mulle meeldis film
täiega.

KENNAR: Mulle meeldis film.
KREGOR: Mulle meeldisid
mängud ja film, meisterdamine
ja sõit.
RASMUS: Mulle meeldis filmi
vaadata.
BAMELA: Mulle meeldis film
loomade kohta.
4. KLASS
ANDRE-RENE: Mulle meeldis
kõige rohkem meisterdamine.
KIRKE: Mulle meeldis, et sai
vaadata filmi kimalastest.

Foto: Matsalu Loodusfilmide Festival

MARY-MARLEEN:
Mulle
meeldis Matsalu filmifestivalil
kimalaste film.

1. KLASS

LY-ANN: Mulle meeldis see,
kui me filmi vaatasime.

KÄRT: Mulle meeldis filmis
see koht, kus kimalane võitles
hiirega. Söögikohas oli maitsev
jook.

KATERIIN: Film oli väga tore,
MARIE-ELIISE: Film oli väga
huvitav
ja
pärast
koos
mängimine.

CAROLA: Mulle meeldisid
mängud. Eriti mõistatamise
mäng mänguasjadega.

GREGOR: Mulle meeldis
filmis inglise keele tõlkimine.

KERTTU-KÄTRIIN: Vahva
oli meisterdada kimalast.

2. KLASS
KRISTJAN:

Mulle

meeldis

MAREENA: Mulle meeldis
see film kimalastest.
BIRET: Mulle meeldis see, kui
me filmi vaatasime.
BIRGIT: Mulle meeldis see,
kui kimalane võitles filmis
hiirega.
Eliisa Sutt ja Kaisa Palmiste
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30.septembril
käisid 6.-9. klassi õpilased ja
nende klassijuhatajad Tallinnas
Rahvusooperis Estonia ning
piknikul
Kardioru
pargis.
Tallinnasse hakkasime sõitma
kohe hommikul, siis kui teistel
algasid tunnid.

Alguses läksime Kadrioru
parki, kus pidasime väikese
pikniku. Käisime ümber tiigi,
kus ujusid pardid,
mustad luiged ja veel
teisedki
veelinnud.
Sõime kaasa võetud
pirukad
ära
ja
liikusime pargis ringi.
Seal oli imekaunis
aed!
Käisime
ka
Kadrioru lossi juures
ja tegime seal kõik
koos
pilti.
Peale
Kadriorus
käiku
läksimegi
Rahvusooper Estonia

KRIHVEL

juurde, et minna vaatama
etendust “Prints ja kerjus”.
Mark
Twaini
põneva
noortejutustuse ainetel loodud
ooper räägib kahe poisi
uskumatutest seiklustest. Üks
poistest on Walesi troonipärija

ning
teine
kerjus.
Nad
kohtuvad, vahetavad riided ja
proovivad, milline on elu
hoopis teise inimesena.
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Saalis oli koos palju noori,
meie istusime eelviimases reas.
Ooper oli kahes vaatuses.
Esimene vaatus kestis 1h ja siis
oli 15 minuti pikkune paus,
mille ajal saime käia kohvikus
ja liikuda Estonia teatris ringi.
Peale seda tuli teine vaatus,
mis kestis vähem kui tund ja
siis saigi see kõik läbi. Etendus
oli väga omapärane, kuna seal
lauldi kogu aeg ja ka orkester
mängis terve etenduse aja.
Meile oli kõige tuttavam
ooperist “Prints ja kerjus” üks
peategelastest - Andero Ermel,
kes mängis kerjust. Hiljem
vahetas ta printsiga kohad ära.
Umbes kell 13 oli ooper läbi ja
enne, kui hakkasime koju
sõitma,
käisime
kõik
Hesburgerist läbi. Kooli juurde
tagasi jõudsime umbes 16.30.
Kõik jäid reisiga rahule ja
arvasid, et see oli üks
omapärane kogemus elus, sest
õpilastest polnud keegi enne
ooperit vaatamas käinud.
Kaisa Palmiste
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Sügise sünnipäev 23.09.14
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Inimesed õpivad õpetades (Hugh Rhodes)
3.oktoobril peeti Varbla koolis
õpetajate päeva. Sel päeval toimus vaid 5 tundi.
Õpetajateks olid 9.klassi õpilased, neil oli eesti
keele klassis ka enda õpetajate tuba. Kui
koolikell helises, algas aktus. Alustuseks luges
Ken õpetajate päevast luuletuse, Sander pidas
kõne ning Kaisa ja Eliisa jagasid päris
õpetajatele lilli. Kui aktus läbi sai, läksid kõik
tundidesse.
Uued õpetajad olid:
Eliisa ja Kaisa – õpetaja Marge Eensalu
Kersti – õpetaja Kersti Rohtväli
Sander – direktor Urmas Reinfeldt, õpetaja
Maili Arusalu
Ken – õpetaja Liivi Tõnisson
Kevin ja Janno – õpetaja Urve Selberg
Urmet – õpetaja Ülo Abram, õpetaja Agu Lasn
9.klassi õpilastele meeldis väga tunde anda.
Tundides oli enamus õpilasi väga rahulikult ja
vaikselt, tegid ilusasti oma töid. Kui 5.tund läbi
sai, viis valla buss lapsed koju. Ja oligi lõbus
päev läbi.
Küsimused noortele õpetajatele:
1) Kuidas sulle meeldis õpetajate päev?
1) Kas oli raske endast noortematele tunde
anda?
2) Valiksid sa endale kunagi õpetaja ameti?
SANDER:
1) Päev oli väga tore ja lõbus.
2) Ei olnud raske, õpilased kõik kuulasid nagu
päris õpetajat.
3) Ei usu, et tahan õpetajaks saada.

Õpetaja Kaisa näitab 1. klassile, kuidas valmib
üks korralik selfie.
esimese klassi omasid.
2) Ei olnud, sest nad olid väga sõbralikud ja ei
hakanud vastu.
3) Ei valiks, sest ei suudaks iga päev sellist tööd
teha ja see poleks eriti põnev.
JANNO:
1) Hästi.
2) Ei olnud.
3) Ei valiks.
ELIISA:
1) Õpetajate päev oli päris äge.
2) Ei olnud raske, õpilased olid tunnis vaikselt
ja tegid mis vaja, ei hakanud vastu jne.
3) Ei valiks, sest ma ei suudaks iga päev seda
tööd teha.

KEN:
1) Normaalne oli.
2) Ei olnud.
3) Ei.

KEVIN:
1) Õpetajate päev oli väga tore, kuna sel päeval
oli meil võimalus ennast tõestada.
2) Mitte väga. Kui tekkis raskusi, siis kutsusin
klassivenna appi.
3) Ei valiks, sest see on igavatele!

URMET:
1) Suht normaalne oli, ainult igav.
2) Ei olnud raske.
3) Ei valiks, kuna see on liiga igav.

KERSTI:
1) Normaalne.
2) Ei.
3) Võib-olla.

KAISA:
1) Väga meeldis, kuna oli lihtne õpetada

Kaisa Palmiste ja Eliisa Sutt
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Õnnitleme
septembri- ja
oktoobrikuu
sünnipäevalapsi!
TIMO
KÄRT
ANDRE-RENE
MAREENA
KATRIN
MARDO
KRIST YN
PALJU ÕNNE!
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10.novembril
toimub koolimajas

MARDILAAT
Ootame rohket
osavõttu!

Eelteade:

Eelteade:

novembris toimub
koolis

kooli

LASTEVANEMATE
KOOSOLEK
Jälgige infot kooli
kodulehel ja eKoolis!

JÕULUPIDU
toimub neljapäeval,
18.detsembril
TULEB JÕULUVANA! :)
Kellaaeg ja toimumiskoht
täpsustamisel.

Toimetus: Kaisa Palmiste, Eliisa Sutt, Kersti Veinšteins, Sander Arusalu, Grete Alberg, Kristyn Pihelgas.
Juhendaja: Karin Lumera
Ajalehe trükkis Hansaprint

