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* Õpetajate päev
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* Õunte näitus
2013/2014. õ.a
I veerandi parimad
õppurid:
2.klass
Aaron Laius
Kateriin Schär
Marie-Elise Sutt

5.klass
Jaanus Põldaru
6.klass
Grete Alberg

3.klass
Kirke Kaasikoja
Ly-Ann Liiv
Mareena Metsmaa
Birgit Põldaru
4.klass
Sten-Jents Käärt
Marielle Laasma
Mart Mikiveer
Jesper Männilaan
Robert Volt

7.klass
Mardo Laasma
8.klass
Kaisa Palmiste
Urmet Kais
Ken Alberg
9.klass
Merit Lobja

1.klassi astus sellel õppeaastal 7
õpilast: Rasmus Ojala, Kregor
Ojala, Andro Laius, Kennar
Metsniit, Kristjan Kallasmäe,
Maryan Mikiveer ja Bamela Sutt.
Nende klassijuhataks sai õpetaja
Urve Selberg. Esimese veerandi
lõpus käisime 1.klassi külastamas
ja uurisime, kuidas neil koolis
läinud on. Küsimused, mida
küsisime, olid järgmised:
1. Meenuta oma esimest
koolipäeva.
Kregor: Mulle meeldis see, kui
ma õpetajat nägin.
Kennar: Hästi.
Kristjan: Mul läks see väga hästi.
Rasmus: See, kui me hakkasime
õppima.
Andro: Siis kui korvid olid
puhtad ja seintel polnud pilte ja
kui me seina ees seisime.
Maryan: Kuidas me trepi peal
seisime.
Bamela: Kui me trepi peal
seisime.

2. Mis sulle koolis kõige rohkem
meeldib?
Kregor: Kunstiõpetuse tund ja
mängida meeldib ka.
Kennar: Mängida.
Kristjan: Pikaspäevas mängida.
Rasmus: Sõpradega kokku saada ja
mängida.
Andro: Mängida teiste sõpadega.
Maryan: Õppida!
Bamela: Mängida.
3. Kuidas sulle õpetajad
meeldivad?
Kregor: Hästi!
Kennar: Hästi!
Kristjan: Õpetajad meeldivad
väga.
Rasmus: Väga hästi!
Andro: Väga, väga meeldivad!
Maryan: Väga hästi!
Bamela: Õpetajad meeldivad väga.
Loodame, et saame sellised
vastused ka kooliaasta lõpus!
Janno Õismets
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Intervjuu õpetaja Urve Selbergiga
Küsisime ka õpetaja Urve käest
mõned küsimused, et saada teada,
kuidas tema arvates 1.klassil siiani
koolis läinud on.

2. Milliseid põnevaid tegevusi
olete esimese veerandi jooksul
klassiga koos teinud?
Kõige põnevam on olnud üksteise
tundmaõppimine.
Esimesel nädalal
käisime kogu klassiga
Varbla raamatukogus,
et lastel tekiks
harjumus pidevalt
raamatukogu külastada
ja raamatuid lugeda.

lastega koolis juhtunud on?
Mõned põnevad juhtumid on
olnud, aga jätan need praegu enda
teada.
5. Iseloomustage mõne lausega
oma klassi.
Meie klassi lapsed on sõbralikud
ja hoolivad. Kõik õpivad õhinaga
ja võtavad koolielust aktiivselt
osa.
Janno Õismets

3. Kuidas
lastel
õppimine
läheb?
Esimeses klassis on
1. Palun meenutage esimest
terased ja
koolipäeva.
Esimene koolipäev oli minu jaoks õpihimulised lapsed.
Õppimine läheb
eriline. Nii on see alati, kui uue
kõigil hästi.
esimese klassi vastu võtan. Olin
neid lapsi ju varemgi koolimajas 4. Kas teile tuleb
meelde mõni põnev
kohanud, aga lähemalt tuttavad
lugu, mis 1.klassi
me polnud.

TÄHELEPANU!
Varba Põhikooli

LASTEVANEMATE KOOSOLEK
toimub
7.novembril kell 17.00
Esineb lektor teemal “Kuidas armastada oma last?”
KÕIK ON OODATUD!

Oktoober 2013

KRIHVEL

Lk 3

GEEP projektikohtumine Varblas
17.-21.septembrini

tegime
Lihula
kultuurimaja
juures koos grupipilte. Järgnevalt
külastasid
rahvusvahelise
läksime MAFFi töötubadesse,
Comenius
koostööprojekti
raames meie kooli
õpetajad ja õpilased
seitsmest
erinevast
riigist.
Kohale
oli
tuldud
Küproselt,
Belgiast,
Poolast,
Portugalist, Saksamaalt,
Hispaaniast ja Türgist.
Välisriikide
õpilased
paigutati elama meie
kooli
õpilaste
kodudesse,
õpetajad
ööbisid
Varbla
Puhkekülas.
Kõik
päevad olid täidetud
erinevate
põnevate
tegevustega, nii et igav
kus me saime valida endale
ei hakanud küll kellelgi. Kogu
grupid, milles oli umbes 5-6
projekti eestvedajaks oli õpetaja
inimest ja kindlasti pidi seal
Aire Arge. Suur aitäh talle
olema ka eri rahvusest õpilasi.
nähtud vaeva ja
hästi
Me joonistasime kakkusid. Kõik
organiseeritud kohtumise eest!
Järgnevalt
lühike
ülevaade
kõikidest projektipäevadest.

17.september
Esimesel õhtul, kui külalised
tulid, olid kõik väga pabinas ja
ootasid neid väga. Kui nad
saabusid, siis jagati kõigile
nimesildid, et teada, kes on kes.
Pärast seda otsisime enda juures
ööbivad külalised üles ja läksime
oma kodudesse. Õpetajad ja
Poola õpilased läksid ööbima pildid olid omamoodi huvitavad
Varbla Puhkekülla.
ja põnevad, aga õpetajad valisid
Laura parimad pildid ja need grupid,
kes olid parimad, said autasuks
18.september
raamatu. Sel ajal, kui õpilased
Kell
9.00
pidime
olema
olid kunsti töötoas, pidasid
koolimaja juures. Ootasime,
õpetajad projekti töökoosolekut.
millal õpetajad bussiga tulid ja
Umbes kell 13.45 läksime me
siis läksime kõik koos Lihulasse,
sööma trahterisse Birgit, kus oli
kus toimus MAFF avafilm. See
väga hea kodune toit. Peale
oli väga huvitav ja tore, kõigile
maitsvat toitu läksime matkama
meeldis. Peale filmi vaatamist

Tuhu sohu, kus me käisime
läbi terve raja. See oli väga
põnev ja huvitav, eriti
välismaalastele,
kelle jaoks selline
maastikuvorm
on
praktiliselt
tundmatu.
Kui kõik olid raja
läbi käinud, ootas
meid selle lõpus
buss,
millega
sõitsime läbi Tõhela
Tõstamaa
mõisa.
Mõisa juures olime
umbes kell 17.00.
Tõstamaa Keskkooli
direktor
Toomas
Mitt tegi meile
ringkäigu
terves
mõisas. Kõigile oli see põnev,
sai näha erinevaid klasse ja
tubasid, kus oli palju vanast
ajast
pärit
esemeid.
Välismaalaste jaoks oli väga
põnev,
et
selline uhke
hoone
on
koolimaja ja
veel
nii
vähestele
õpilastele.
Kui ringkäik
oli
tehtud,
siis
läksid
pered
kusagile
väljasõidule,
kahjuks jäid
õpetajad ja Poola õpilased
motelli, õpetajatel oli seal
järjekordne
töökoosolek.
Sander, Janno, Kaisa, Eliisa
ja Laura viisid oma külalised
Pärnusse. Ken ja Grete käisid
oma külalistega Saaremaal
praamisõidul. Mardo aga viis
oma külalised Taaratamme
mere äärde.
Kaisa
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GEEP projektikohtumine Varblas
19.september
Sellel hommikul oli koolis vaja olla
kell pool üheksa, kõik olid juba
külalistega
harjunud ja ei
olnud enam sellist
pabinat, nagu
eelmisel päeval.
Kui kõik olid
kohal, siis mindi
väikesesse saali,
kus toimus
koolide tutvustus.
Paar õpilast igast
koolist tutvustasid
oma riiki ja kooli
ja kõigil oli huvitav kuulata, mida
tehakse teistes koolides. Kui kõik
koolid olid oma esitluse teinud, siis
rääkis meie vallavanem Varblast ja
siinsest loodusest. Külalised olid
väga üllatunud, et meil on siin nii
palju lund ja nii ilus loodus. Kui
vallavanem oli rääkinud, siis mindi
koolimaja juurde ja istutati 3 puud.
Iga puu sümboliseerisi kolme erineva
riigi koole. Enne Kolga metsa
minekut sai koolimajas lõunasööki.
Kui kõigil olid kõhud täis, siis mindi
bussi ja asuti teele. Kolga metsas
ootas meid juba Tiiu, kes rääkis
loodusest ja sellest, mis on selles
kohas erilist. Kui Tiiu oli oma jutud
ära rääkinud, siis said kõik endale
vorsti grillida ja allikavett juua. Kõik
olid imestunud, et keset loodust saab
puhast vett juua. Kui kõigil oli kõht
täis söödud, siis mindi bussiga kooli
ja sealt edasi kodudesse. Uuesti tuli
kooli juures tagasi olla kell 18.00.
Väikeses saalis toimus Eesti õhtu.
Kui üritus hakkas, lauldi kliimalaulu
ja vaadati filmi mesilastest. Peale
seda esinesid Varbla kooli mudilased
laulude ja tantsudega. Kõigil oli väga
lõbus. Peale esinemist pakuti eesti
rahvustoite, mis kõigile maitsesid.

Pärast söömist jagati meie kooli laste
poolt tehtud kingitusi. Kui kõik olid
kingitused kätte saanud, hakatigi jälle
kodudesse minema.
Sander

20.september
Reedel, 20.septembril pidime olema
koolimajas kell 8.30. Kell 8.35
hakkasid väikses saalis töötoad.
Kõigepealt oli Türgi töötuba, kus me
tegime munakarpidest lilli. Peale seda
jagati meid gruppidesse ja kui grupid
valmis, mindi erinevatesse
töötubadesse - iga grupp oli erinevas
töötoas. Töötoad olid poiste
tööõpetuse klassis õp. Agu juures puidust meisterdamine, tüdrukute
tööõpetuse klassis õp. Urve juures,
kus tehti taaskasutust riidetükkidest juukseehteid ja
klambreid. Õpetaja Marge juures
tehti vahtralehdetest roose,
vahtralehed keerati rulli ja pandi
niidiga kinni. Kui kõik grupid olid
kõikides töötubades käinud, sai
igaüks omavalmistatud asjad
endale. Peale töötube oli lõuna ja
kui lõuna söödud, mindi Matsi randa
loodusesse. Seal jagati meid uuesti
gruppideks ja grupid pidid hakkama
orienteeruma. Mindi kaardi järgi ja
tuli metsas ringi liikuda ja otsida
õiget punkti, iga punkti juures oli üks
õpetaja ja igal õpetajal oli meile
ülesanne. Jällegi, kui
orienteerumine oli
valmis, saime me süüa
saiakesi. Ja siis oli rannas
vaba aeg. Kõik käisid
ringi, enamus õpilasi oli
rannas ja pildistas. Kui
õpetajad ütlesid, et nüüd
hakkame koolimaja
juurde tagasi sõitma,

kutsusime kõik õpilased jälle kokku
ja asusime bussi. Koolimaja juurde
jõudes võisime minna koju, oli vaba
aeg ja uuesti pidime tagasi tulema
kell 18:00, sest siis hakkas väikses
saalis lahkumispidu. Tulime tagasi
väiksesse saali ja kui kõik olid kohal,
tegid Belgia õpilased meile mänge,
need olid vägaväga lõbusad ja
lahedad, kõik võtsid osa, naerda sai
palju. Peale mänge hakkas disko,
muusika mängis, kes tantsis ja kes ei
tantsinud. :) Oli ka selline mäng, et
üks näitas ette, kuidas tantsima peab
ja siis pidid teised järgi tantsima ja
kui tema ära näitas, kuidas tantsima
peab, näitas ta järgmise peale, kes
peab ette näitama ja nii läks veel
edasi... Õpetaja Aire ütles siis, et see
on viimane lugu ja siis minnakse
kodudesse, sest homme lahkuvad
välismaalased ja peab vara ärkama.
Keegi ei tahtnud ära minna, õpetaja
ütles, et viimaseks tuleb
kallistusmäng, kõik olid ringis ja
kallistasid üksteist. Ja lõpuks oligi
aeg minna kodudesse. Pidu lõppes
kell 20:30.
Eliisa

21.september

Hommikul pidid kõik väga vara
ärkama. Kell 7.30 oli koolimaja
juurest lahkumine ning osa õpilasi
läks välismaalastega Tallinnasse
kaasa, et nad ära saata. Kui me
jõudsime Tallinna, siis läksime
lennujaama, et mõned külalised ära
saata. Kui osa külalistest oli lennuki
peale läinud, siis teistega läksime
Kadriorgu ja tegime seal väikese
jalutuskäigu. Hiljem käisime veel
Russalkat vaatamas ning pärast seda
saatsime ka ülejäänud ära ja sõitsime
tagasi Varblasse.
Laura

Oktoober 2013

KRIHVEL

Lk. 5

Tähistasime õpetajate päeva
Meie pidasime 4. oktoobril õpetajate
päeva. Päev algas ilusasti, kõik tulid
kooli ning esimese tunni ajal oli
aktus. Kõikidele õpetajatele oli üks
roos, lauldi ning peeti kõnet. Esimene
tund oli kõigil vaba, läksime õpetajate
tuppa kooki sööma. Merit oli õpetaja
Urve, Martin oli õpetaja Marge, Risto
oli õpetaja Maili, Kati oli õpetaja
Kersti, Laura oli õpetaja Liivi,
Tagmar oli õpetaja Agu ning mina,
Reio, olin direktor. Mina pidin kahte
tundi andma - füüsikat ja keemiat.
Tunni ajal andsime kõik ülesanded
kätte õpilastele ning nad tegid
iseseisvalt need ära. Õpetajate päev
oli lahe, igatahes meile meeldis. Ise
küll õpetajaks ei tahaks hakata, sest
väga raske on õpilastele selgeks teha,
mis nad tegema peavad. Päev oli
lõbus, sai õpetada, sai ka ühe õpilase
nurka panna. Kõigile õpilastele
meeldis ja eriti veel meile.
Loodetavasti jäid õpetajad rahule
ning soovime edu ka järgmise aasta
õpilastele, kes peavad õpetajate
päeval õpetama.
Reio Rand

Mõtisklus
sügisest
Jälle on käes sügis, ilmad muutuvad
külmemaks, lehed lähvad kollaseks ja
õhtud järjest pimedamaks. On käes
kooliaeg, igal hommikul tõuseme üles
ja lähme kooli, ning õhtul tuleme.
Esimene veerand on seljataga,
koolieluga on harjutud ja kõik läheb
endistviisi edasi. Alles see oli kui
kool algas, nüüd on tulekul teine
veerand ja varsti on aastalõpp käes.
Sügisest annab kõige rohkem märku
loodus ise, enne kui üldse puud
kolllaseks lähvad. Looduse olemuses
muutub midagi juba varakult, mis
tähendab, et sügis on kätte jõudnud.
Sügis tähendab üldse järjekordse pika
tee algust, mis lõpeb alles kevadel.
Igatahes on minu arvates ka sügisel
omad võlud.
Merit Lobja

Õpetajate päev toimus reedel 4.oktoobril.Õpetajate päeva eelis oli see et ei
pidanud nii palju õppima ja oli vähem tunde.Minu arvates said õpetajad oma
ülesandega hästi hakkama.
Janno Põldaru

Õunte näitus
Oktoobri alguses toimus meie koolis õunte näitus.Näitusel oli 39 erinevat
õunasorti. Esindatud olid näiteks sellised sordid: “Lambanina”, Sügisdessert”,
“Koit”, “Cortland”, Antonovka”, Suislepp”, Paradiisiõun”, “Meelis”,
“Spartan”, “Sügisjoonik”, “Liivi sibulõun”, “Karksi renett”, “Kaja”,
“Malinovka”, “Tellissaar”, “Kuldrenett”, “Martsipan”, “Paide taliõun”,
“Sõstraroosa”, “Sidrunkollane taliõun”, “Talvenauding”, “Tartu roos”,
“Spartan”, “Tallinna pirnõun”, “Raeda seemik” jm. Urmet sõi enamus õunu
ära ja teised sõid vist ka. Urmeti lemmik õunasort oli “Spartan”, sellest sordist
polnud lõpuks ühtegi õuna alles. Enamus õunu tõid näitusele õpetajad, aga
mõned õunad tõid ikka õpilased ka.
Janno Õismets
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Õnnitleme
oktoobri-ja
novembrikuu
sünnipäevalapsi!

8.novembril
Kell 10.20
toimub koolimajas

Aaron
Andre-Rene
Jesper
Mardo
Kristjan
Janno Õ.
Kati

MARDILAAT
Ootame rohket
osavõttu!

Eelteade:
Kooli JÕULUPIDU
toimub 20.detsembril.
TULEB JÕULUVANA! :)
Kellaaeg ja toimumiskoht
täpsustamisel.
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

