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1.klassis alustas
kooliteed 11 õpilast
1.septembri hommik. Ilmataat ei näita just oma päikselise- Oma kooliteed alustasid:
mat poolt, kuid vaatamata sellele kihas koolimaja nii seest ELISE HOLTER, KATRE KEPP, KAROL
kui väljast nagu sipelgapesa.
LAASMA, REIMO LOPSIK, RANDAR
Suuremad käitusid väärikamalt kogunedes omaette gruppiKARLI PEEGEL, MARIAN
desse, väiksemad tormasid taaskohtumise rõõmust üksteise LUIK,
kannul mööda koolimaja ringi.
SCHÄR, BERIT SUTT, TAUNO-PRIIDIK
1.klassi õpilased vaatasid seda arglikul pilgul pealt ja kõndi- TAMBRE, MAARJA TOBRELUTS, HEsid ema-isa käekõrval oma esimese klassiruumi poole.
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Vaadates tagasi
eelmisesse õppeaastasse
Iga uue alguses on kasulik kord seisatada ja vaadata tagasi olnule. Varbla koolile oli eelmine õppeaasta väga töine ja üsna edukas. Kooli õpilased käisid paljudel võistlustel, konkurssidel, viktoriinidel ja olümpiaadidel. Meie õpilaste tulemustega võib igati rahule jääda. Siinkohal suur
aitäh kõikidele õpilastele, kes ei pea paljuks veidi lisatööd
teha, et konkursil või viktoriinil osaleda. Samuti tänan ka
juhendajaid-õpetajaid, kes õpilased selleks ette valmistasid.
Samuti võib rahule jääda tasemetööde tulemustega, mida
teevad kolmanda, kuuenda ja üheksanda klassi õpilased.
Kool ei ole ainult õppekavas olevate õppeainete õppimine,
vaid ka kõik see, mida tehakse majas peale tunde. Õnneks
on meil tublisid õpilasi, kes käivad erinevates ringides.
Kuigi meil võiks valik veidi mitmekesisem olla. Üsna usinalt tegutseb meil ka õpilaste omavalitsus. Nemad on nii
mõnegi huvitava ürituse organiseerijad.
Kui vaadata ette uude aastasse, siis kõik ringid, mis eelmisel aastal hästi töötasid, jätkavad ka sellel aastal. Lisaks
pakume lastele kahte uut ringi: fotoringi ja helitehnika ringi. Oleks veel inimest, kes teeks õpilastele tantsu- või lii-

kumisringi.
Sellest õppeaastast töötavad meie koolis kaks diplomeeritud kõrgharidusega õpetajat rohkem kui eelmisel aastal.
Kevadel lõpetasid Marge Eensalu ja Piret Holter kõrgkooli.
Kuigi ajakirjanduses räägitakse pidevast hariduse uuendamisest, tuleb meil kõigil ikka oma tööd edasi teha, nii et
meie laste haridus nendest suurtest muudatustest kannatada ei saa. Loodan, et riigil jätkub tervet mõistust mitte lõhkuda maal olevat koolivõrku. Päris kõike ei saa vaadata
ainult tasuvuse seisukohalt.
Meie, Varbla piirkonda ilma koolita ei suudakski ette
kujutada. Mina kooli direktorina loodan ka alanud õppeaastal head jätkuvat koostööd lastevanematega, valla volikogu ja vallavalitsusega ning kõigi heade inimestega,kes
hoolivad meie laste haridusest.
Urmas Reinfeldt
direktor

Konsultatsioonid Tõhusa õpivõime
ja järelaitamised “äratamise” nipid
Heli Raavel

teisipäev 15.00-16.00

Kersti Rohtväli

reede 13.20-14.05

Vanemale astmele

Otsusta, et hakkad õppima.
Loo enesele soodne õpikeskkoknd.
Maili Arusalu
teisipäev 14.15-15.00
Näe õpitavas kohustuse asemel võimalust oma
kolmapäev 14.15-15.00
võimete ja isiksuse väljaarendamiseks.
Marge Eensalu
esmaspäev 14.15-15.00 4. Lähene õppimisele loovalt ja sihikindlalt.
5. Keerulist ainet õppides jaga õpitav väiksemaPiret Holter
kolmapäev 13.10-15.00
teks loogilisteks osadeks. Mõtesta õpitu lahti.
6. Tee lõõgastavaid pause.
Ülo Abram korrap. päevadel 13.10-15.00
7. Omanda kiirlugemise võtteid, arenda oma mälu.
neljapäev 14.15-15.00
Liivi Tõnisson
neljapäev 15.05-15.45 8. Lõpeta õppimist takistavate eteekäänete ja vabanduste kasutamine.
Urmas Reinfeldt kolmapäev 13.20-15.00 9. Kasuta märksõnu.
10. Järgi eeskujusid ja õpetlikke juhtumeid.
Urve Selberg
Karin Lumera

teisipäev 15.00-16.00
neljapäev 15.00-16.00
teisipäev 13.20-15.55
kõneravi tundide ajal

1.
2.
3.
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Laager täis üritusi ja võistlemist
Mitmete aastate tava järgides toimus
selgi sügisel koolialguse laager. Seekord taas Pärlseljal.
Kahe päeva jooksul oli koolikaaslastel võimalus meenutada suve ja katsuda
erinevatel võistlustel kui targaks või
tugevaks keegi kolme kuuga arenenud
on.
Neljapäeva pärastlõunal vuraski buss
mitu korda koolimaja ja Pärlselja vahet,
et kõik soovijad kohale toimetada.
Peale majutamist asutigi erinevatel
aladel üksteiselt mõõtu võtma. Tegevus
toimus gruppides. Nii tuli kõigil vanuseastmetel läbi käia neljast erinevat
tegevuspaigast.
Üks rühm maalis rannas kive, teine
punus saalis looduslikke vaipu, kolmandad ja neljandad askeldasid spordiväljakul.
Õhtusöögi ajaks sai ring peale ning
värskes õhus tühjaks läinud kõht sai
tubli kosutuse.
Pärast seda algas disko, kus tublimad
astusid üles ka play-boxi numbritega
jäljendades põhiliselt Eesti ansambleid.
Öörahu kehtestamisega nägid õpetajad üsna kõva vaeva, ent vaatamata
sellele olid kõik hommikul varakult
virged ja

nõudsid juba kella seitsmest hommikusööki.
Teise päeva nn. pea-ala oli krossijooks, mis enamusel viperusteta kulges.
Keskpäevaks olid kotid kokku pakitud ja
igaüks ootas kojusõitu.
Erinevatel aladel olid parimad:

LASKEJOOKSUS
7.-9.kl. Sirli Põldaru
Rivo Brandmann
4.-6.kl. Ragnar Sutt
Liisi Kaasikoja
TÄPSUSVISETES
7.-9.kl. Karolin Pikner
Rainer Sutt
4.-6.kl. Anneli Veinšteins
Raido Palmiste
KORVPALLI VABAVISETES
7.-9.kl. Sirli Põldaru
Gloria Vimberg
Hardi Vassiljev
PALLI PÕRGATAMISES
4.-6.kl. Anneli Veinšteins
Sergo Berggrünfeldt
KROSSIJOOKSUS
1.-3.kl. Manuel Peegel 2.04
Kaidy Õismets 2.00
4.-6.kl. Ragnar Sutt 4.10
Liisi Kaasikoja 1.57
7.-9.kl. Liina Pärn
1.47
Rainer Sutt
3.16
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Suvemälestused
Kuigi suvisted klassiekskursioonid toimusid mõned kuud tagasi , tulevad mälestused esile just aja möödudes.

Suured sõitsid Setumaale
7.-9.klassi ekskursioon viis õpilased
Eestimaa kagunurka – kohta, kus aastaid pole käidud.
Teel külastasime Helme koopaid, käimata ei saanud jätta pühajärve ääres
(kahju, et veel vesijalgratastega sõita ei
saanud) ega ronimata Suure Munamäe
torni.
Järgmine peatus oli Vastseliinas. Lausa uskumatu, et kindlus, mis purustati
Põhjasõja ajal, siiani osaliselt püsti püsib. Algusjärgus on restaureerimistööd.
Seejärel jõudsime Setumaale, mis
meie tegelik eesmärk oligi. Kuigi jõudsime Obinitsa Muuseumitaresse kokkulepitust ligi tund hiljem, saime seal
suurepärase vastuvõtu osalisteks. Giid
tutvustas meile põhjalikult setude eluolu ise väga täpselt kuulajate vanust
ning huvisid arvestades ning laste küsimustele sõbralikult vastates.
Suurimaks uudiseks oli meie jaoks
see, et kuni 1920.aastani ei pannud setud oma tütreid kooli, “sest muidu äkki
läheb venelasele mehele” (koolid olid
ainult venekeelsed). Nii tugev oli eestluse hoidmine Venemaa alluvuses elades. Giid meenutas, et tema töötee alguses Obinitsa raamatukogus oli enamik vanematest naistest kirjaoskamatud.
Edasi kulges meie teekond Piusa koo-

basteni. Seda maa-alust imet, kus asub
ka suurimaid nahkhiirte elupaiku, ei
ole võimalik sõnadesse panna, seda
peab oma silmaga nägema. Väga
suursuguselt mõjusid ka ilmatud liivakarjäärid.
Öö veetsime Valgemetsa Noortekeskuses, mis asub Ahja jõe ürgorus (nn
väikesi Taevaskodasid oli meiegi
ööbimispaiga läheduses).
Eksootikat pakkus mõnekümne meetri
kaugusel kulgev raudtee, mida mööda
öö läbi Venemaalt ilmatupikki kaubaronge mööda vuras.
Nii leidsidki hommikused äratajad
rahutu öö veetnud ekskursandid dressides ja nokatsitega magamas, voodipesu samamoodi spordikotti pakitud,
nagu emad selle hommikul kaasa olid
pakkinud.
Hommikul oli esimeseks külastusobjektiks Põlva Talurahvamuuseum
Karilatsis. Nägime väga oskuslikult
välja pandud ekspositsiooni, mille
materjalid hõlmasid aega kaugest minevikust tänapäevani. Huvitav oli Põlvamaa makett, mis kõige paremini
paistis veskist vaadates.
Järgnes põhjalik jalgsimatk Taevaskojas. Imekaunis loodus lummas meid
üsna pikaks ajaks.
Edasi
sõitsime
Räpinasse

(imekaunis park ja aed Sillapää lossi
ümber) ja sealt Värskasse Setu Talurahvamuuseumi.Maad hakkas võtma väsimus ja tüdimus. Nii oligi enne pikka kojusõitu sobiv aeg istuda hiljuti valminud
Värska Teemajas ja võtta tee- või kohvitassi taga aeg maha.
Pikk kodutee kulges eriliste viperusteta.
Ja kuigi mõni reisisell kippus liiga ülemeelikult käituma, oli enamus lastest
tublid ja hakkajad ning ekskursioon läks
korda.
Heli Raavel
HelRaavel
Aeg on pidada plaane järgmiseks suveks.

Käsitöötunnid Jõgevamaal
1.-3.klass käis ekskursioonil KeskEestis.
2.juunil asusid Varbla kooli noorema
õpilased Kesk-Eesti poole teele.
Saatjateks õpetajad Eensalu, Holter,
Selberg ja lapsevanem Marika Sabiin.
Esimene peatus tehti Lustiveres Jaak
Krivini sepikojas, kus lahke peremees
lastele sepakunsti demonstreerimas.
Julgemad said ka ise naela valmistamist
proovida. Ega see nii lihtne olnudki!

Edasi kulges tee Siimusti keraamikatehasesse. Saime näha, kuidas savikäntsakast kaunis keraamiline nõu või
nipsasi valmib. Lõpuks oli võimalik
firmapoest endale või emale tore meene osta.
Laiuse õletoas võttis meid vastu
Aime Lang, kelle 9 aasta tulemusena
see kaunis maja sisustatud on. Võttis
lausa keeletuks, mida kõike õlgedest,
viljapeadest ja kasetohust valmistada

saab.
Palamusel külastasime klaasikoda.
Seal nägime erinevaid klaasitöid. Täiendasime meenekogu toredate klaastaiestega.
Päeva lõpuks käisime Elistvere loomapargis..
Koju jõudsime õhtul hilja.
Urve Selberg

Tänase lehe panid kokku Taavi Kaljura, Laivi Kruusimägi, Priidik Raudkivi, Lea Sabiin, Urmas Reinfeldt ja Heli Raavel

