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Aastad on läinud lennates

Veel viimased nädalad ja üheksandikud sulgevad enda järel Varbla
kooli ukse. Tagumine aeg oli maha
istuda ja mõtiskleda, millega kool
on meelde jäänud.
LIIS
Aastad Varbla koolis on läinud
linnulennul. Alles see oli, kui käisin 1.klassis ja nüüd juba hakkan

kooli lõpetama. Mälestusi on kogunenud hästi palju. Parimad neist
aga on esimesest – teisest klassist,
kui minu õpetajaks oli Milja
Paldis.
Meie klass on alati olnud suhteliselt kokkuhoidev. Üritame ikka
üksteise eest välja astuda. Läbi
oleme ka alati saanud.

Meie klassist on läbi käinud väga
mitmed õpilased, aga tore on, et
meil on nüüd selline koosseis. Koos
on hästi palju nalja saanud ja ega
me tegelikult mingid kukupaid ka
pole olnud. Õpetajate närve on vist
nende üheksa aastaga palju rikutud.
Järg 3.lk.
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Eesti Olümpiakomitee kutsus
noorsportlased külla
Eesti Olümpiakomitee korraldusel
toimus Tallinnas suurejooneline üritus noortele sportlastele kogu Eestist.
Pärnumaa esindusse kuulus 3 meie
kooli esindajat: Rainer Sutt, Priidik
Raudkivi ja allakirjutanu. Meie rõõm
oli piiritu, kui õpetaja Sabiin meid
ühel päeval enda juurde kutsus ja asjast teada andis.
Kuupäev – 5.mai – oli valitud sellepärast, et Ateena OM oli täpselt 100
päeva.
Kõigepealt sõitsime Saku Suurhalli.
Saime toidukotikese ja käepaela, millega üritustel tasuta liikuda sai.
Päev algas orkestri esinemisega, mil
laulsime üheskoos hümni.
Kogu päeva juhatas Mart Mardisalu.
Seejärel saime endale mitmetelt kuul-

satelt sportlastelt autogramme küsida. Näiteks Indrek Pertelsonilt, Erika Salumäelt, Ants Antsonilt, Viljar
Loorilt, Jaak Uudmäelt või Aleksander Tammertilt. Samuti võis nendega juttu puhuda. Järgnes teatevõistlus, kus Pärnumaa saavutas kokkuvõttes III koha. Tasuks selle eest
anti hulga komme.
Külastada võisime ka Tallinna Loomaaeda ja Premia Jäähalli.
Lõunasöögiks pakutud supp ja saiake olid väga maitsvad.
Vahepeal õpetati meile veel enesekaitset, kus mõnele käidi seda päriselt tegemas.
Õhtul toimus tunnine Smilersi kontsert, selle aja jooksul said kõik tuntumad hitid ära lauldud. Täitsa lahe

oli kuulata.
Kõige lõpuks peeti veel tänukõnet ja oli avatud 2400 m olümpiarada.
Tagasisõidu alustamisega oli
probleeme, sest osa õpilasi oli
kadunud.
See Tallinnas käik oli tõesti väga tore. Meile jääb see kauaks
meelde, eriti veel seetõttu, et
seal käisid koos ainult sportlikud inimesed.
Karolin Pikner

Stiilinädalal püüdsid
kõik olla stiilsed
Mai keskel toimus koolis stiilinädal.
Ürituse mõtles välja Lylia koos teiste
üheksandikega. Sellest pidi osa võtma
kõik õpilased ja isegi õpetajad.
Esmaspäev oli PUNANE PÄEV.
Kõik pidid kooli tulema seda värvi
riietega.. Päev oli väga värvikirev,
sest enamus kandis punast riietust.
Eriti tore oli jälgida neid helerohelisel
kevadtaustal.
Teisipäeval tuli mõnigi kooli,
“harjad” pähe aetud. Osal – Olavil,
Ragnaril, Taavil- kääridega, osal lakiga. Paljudel olid lõhkised püksid, kette, haaknõelu ja muid kulinaid rippus
küljes enamusel. Jaheda ilmaga sobi-

sid hästi nahktagid. Oli PUNGI
raldatakse, sest siis ei ole ka
PÄEV. Õpetajatest olid sel päeval koolipäevad igavad.
stiilseimad Karin ja Piret.
Taavi Kaljura
Kolmapäeval tõtati kooli kottpükstega, püksitagumikud põlvini ulatumas. Oli RÄPPARITE etteaste.
Suurmood oli ka kapuutsiga pluus.
Neljapäeval oli end kõige lihtsam
riietada, sest nõutavad SINISED
riided on ju igaühel olemas.
Reedel pidi olema vabalt valitud
AMETIRIIETUS. Kahjuks oli osavõtt sellel päeval kõige tagasihoidlikum. Kõige lahedamad olid
Caius, Gloria ja Raigo.
See on vägev, et selliseid päevi kor-
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Algus 1.lk.
EGON
Varbla kool on mulle meelde jäänud
oma traditsioonidega, heade kaasõpilaste ja õpetajatega. Ma arvan, et
meie õpetajad on parimad. Kool on
korraldanud mitmeid, mitmeid huvitavaid ekskursioone ja muid häid
üritusi. Meie koolis on vähe vägivalda ja igaüks tunneb ennast siin
vabalt.
Mulle meenub see, kui oli vana kool
ja seal tehti alati kevadel veesõda ja
muid vingerpusse.
Jääb veel meelde esimene käik direktori juurde ning õpetaja Paldise ,
minu esimese õpetaja, õpetlikud
kõrvakiilud.
Ma olen uhke, et olen Varbla koolis
käinud.
LYLIA
Varbla Põhikool on mulle andnud
palju. Eelkõige tarkust. See on väga
sõbralik ja lahke kool. Kui sul on
ikka kahed vastamata, käib õpetaja
pinda, et need ära vastataks. Õpetaja
tunneb huvi õpilase hinnete vastu ja
see on minu jaoks hea märk.
Ka koolikaaslased on lihtsalt võrratud. Varbla kool on küllalt aktiivne,
osaleb paljudel üritustel, millest minagi olen osa võtnud.
Minu parimad mälestused on seotud
spordiga. Mulle meeldis väiksena
sellega tegelda, ma tundsin sellest
suurt mõnu, kuid kahjuks on see
nüüd kaduma hakanud.
Minu praegused klassikaaslased on
lihtsalt super-hüper-mega lahedad ja
ma tahaksin nendega ka tulevikus
kontakti säilitada.
Varbla koolis ma olen aru saanud, et
iga asja eest tuleb vastutada ise.
Mina kui omavalitsuse president
tean seda hästi.
Mäletan veel seda, et algklassides
oli meil hästi lahe klassijuhataja
Milja Paldis. Siin pean tunnistama,
et ma kartsin teda väga sageli. See
oli õudne küll, kui ta vihastas. Aga
ta jääb mulle eluks ajaks meelde.
Koos klassiga oleme palju läbi ela-
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nud. Küll me oleme saanud sõimata
ja kuulda kiidusõnu. Ja üheskoos on
käidud ka õpsidele pinda, neid närvi
ajada ja mida kõike muud.
RAUNO
Aastad on nii kiiresti läinud, juba
ongi ees kooli lõpetamine.
Olin tunnistajaks kui vana koolihoone asemele kerkis uus ja moodne,
kus on paremad tingimused õppimiseks. Õpetajad on rahulikud ja mõistavad meie püüdlusi ja taset peale
ühe õpetaja, kellega ma ei saa üldse
läbi.
Siin on toimunud palju üritusi, mis
on mulle meeldinud ja millest olen
osa võtnud. Siin on palju sõpru, kellest on kahju lahkuda.
TARMO
Kool on olnud minu jaoks nii halb
kui hea. Siit olen leidnud palju sõpru
ja omandanud teadmisi. Mulle on
meeldinud igasugu üritused ja ekskursioonid, kus on alati nalja saanud.
Mõnes mõttes oli vana koolimaja
parem, sest seal sai vabalt veesõda
teha. Nii mõnigi käis direktori kabinetis.
KERLE
Olen noor, kes hakkab vaikselt täiskasvanuks saama. Kui ma 1.klassi
läksin, ei mõelnud ma kunagi, et ma
kooli ühel päeval lõpetan.
Arvan, et Varbla koolis on üheks
eeliseks see, et siin on vähe õpilasi ja
õpetajatel on rohkem aega kõigiga
tegeleda.
RAIGO
Minu arust on see normaalne kool.
Õppida on küllaltki lihtne ja mugav.
Mõni õps võiks veidi normaalsem
olla. Jama on ainult nii kaugele koju
minna.
MARGUS
Varbla koolis on hea käia. Õpetajad
on päris normaalsed. Kokad on head.
Kooliga saab igal pool võistlustel
käia.
OLARI
Ilus ja uus koolimaja, päris lahedad
õpetajad, mõni on range ka. Ma ütleksin seda, et see kool on kõige pa-
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rem teistest koolidest, kus ma käinud olen. Siin koolis oleks tore, kui
ainult õppimist ei oleks. Söök on ka
päris hea.
Aga üks asi, mis mulle siin ei meeldi, on igasugused imeliku üritused.
JANARI
Minul pole Varbla kooli kohta midagi negatiivset öelda, vaid vastupidi. Selle kooli õpetajad pole ka kõige hullemad. Koolimaja pole kõige
hullem, uus, aga juba praguneb
vaikselt.
MADIS
Alles oli see aeg, kui käisin esimeses klassis ning läbi nende aastate
on meelde jäänud nii häid kui halbu
mälestusi. Olen leidnud endale väga palju häid sõpru.
Siit koolist saadud teadmistega loodan kaugele jõuda.
Me oleme päris palju õpetajate närve rikkunud ning loodame, et nad
pikka viha ei pea.
LAIVI
Mäletan seda, et hoidsin oma
Paadrema pinginaabriga algul väga
kooku ja siis teiste tüdrukutega läbi
ei saanud. Kuid ma olen seltsiv
tüüp ja peagi sain kõigiga läbi. Pidevalt kaklesin oma venna sõpradega ja eelmise aasta 9.klassi poistega. Lõpuks, kui puberteedi-iga läbi
sai, läks kõik rahulikult.
Enda klassiga on suht lõbus olnud.
Vanas majas sai rohkem nalja ja oli
lõbusam. Eriti veesõjad, kus teiselt
korruselt kilekottide kaupa vett sai
alla visata ja vahel ka õpetajad pihta said. Uus kool meenutab rohkem
haiglat või ...
Muidu olen õpetajatega rahul, sest
nad on suutnud meid piisavalt õpetada, isegi mõista.

EDU EKSAMITEKS!
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Kevadise spordipäeva tulemused
PALLIVISE
1.-3.klass
Tüdrukud
1.Kadri Jürgenson
2.Lily Sutt
3.Teele Õis
Poisid
1.Ralf Aksin
2.Roman Kaasikoja
3.Jan Schär
4.-6.klass
Tüdrukud
1.Liisi Kaasikoja
2.-3.Anni Müüripeal
2.-3.Sandra Soomre
Poisid
1.Olav Tagaküla
2.Henri Lillelaid
3.Siim Tõnisson
7.-9.klass
Tüdrukud
1.Karolin Pikner
2.Lylia Sutt
3.Liina Pärn
Poisid
1.Tarmo Adler
2.Priidik Raudkivi
3.Madis Lillo

KAUGUSHÜPE
1.-3.klass
Tüdrukud
1.Triinu Arusalu
2.Kadri Jürgenson
3.Kaja Põldaru
Poisid
1.Tõnu Tanel
2.Ralf Aksin
3.Sergo Berggrünfeldt
4.-6.klass
Tüdrukud
1.Liisi Kaasikoja
2.Sirli Põldaru
3.Maris Sillat
Poisid
1.Olav Tagaküla
2.Tauno Krüüger
3.Ragnar Sutt
7.-9.klass
Tüdrukud
1.Lylia Sutt
2.Karolin Pikner
3.Liis Heinsalu
Poisid
1.Rainer Sutt
2.Rauno Viita
3.Tarmo Adler

60 MEETRI JOOKS
1.-3.klass
Tüdrukud
1.Triinu Arusalu
2.Lily Sutt
3.Kaja Põldaru
Poisid
1.Kaspar Arusalu
2.Tõnu Tanel
3.Ralf Aksin
4.-6.klass
Tüdrukud
1.Liisi Kaasikoja
2.Sandra Soomre
3.Carina Holter
Poisid
1.Olav Tagaküla
2.Tauno Krüüger
3.Henri Lillelaid
7.-9.klass
Tüdrukud
1.Lylia Sutt
2.Marie Selberg
3.Liis Heinsalu
Poisid
1.Rainer Sutt
2.Erki Strandson
3.Tarmo Adler

600 m T/ 800 m P JOOKS
1.-3.klass
Tüdrukud
1.Kaidy Õismets
2.Triinu Arusalu
3.Lily Sutt
Poisid
1.Roman Kaasikoja
2.Manuel Peegel
3.kaspar Arusalu
4.-6.klass
Tüdrukud
1.Liisi Kaasikoja
2.Sandra Soomre
3.Anni Müüripeal
Poisid
1.Olav Tagaküla
2.Tauno Krüüger
3.Henri Lillelaid
7.-9.klass
Tüdrukud
1.Lylia Sutt
2.Liis Heinsalu
3.Liina Pärn’
Poisid
1.Rainer Sutt
2.Üllar Suursiim
3.Erki Strandson

Uued staadionirekordid
Kaugushüpe Lylia Sutt 4.25 (eelmine rekord Liina Tetsmann4.18)
Pallivise Karolin Pikner 50.00 (eelmine rekord Aivi Lehis 44.00)
600 m jooks Lylia Sutt 2.08.48 (eelmine rekord Lylia Sutt 2.13.29)
800 m jooks Rainer Sutt 2.28.07 (eelmine rekord Raido Veskis 2.38.0)

Põhikooli lõpueksamite ajad
Põhikooli ühtlustatud küsimuste ja ülesannetega lõpueksamite õppeained, vormid ja ajd on järgmised:

1)eesti keel ja kirjandus (kirjalik) - 7.juuni
2)matemaatika (kirjalik)—11.juuni
3) inglise keel võõrkeelena—16.juuni
bioloogia (kirjalik) -16.juuni
geograafia (kirjalik – 16.juuni

