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KOOLIVAHEAJAD
2017/18.
õppeaastal

21.oktoober kuni 29.oktoober;
23.detsember kuni 7.jaanuar 2018;
Trimestri hinded
pannakse välja:
I trimester 24.nov. 2017
II trimester 9.märts 2018
III trimester 11.juuni 2018

24.veebruar kuni 4.märts;
21.aprill kuni 1.mai;
12.juuni kuni 31.august.
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Kalapüügi õpituba Ermistus
Selle õppeaasta esimene väljasõit toimus 7.septembril. Sõitsime kogu kooliga Ermistu puhkekülla.
Kohale jõudes tutvusime
kõigepealt ümbrusega ja seejärel
algas meil kalapüügi algõppe
õpituba. Merebioloog Jüri Tenson rääkis meile kõigepealt Ermistu puhkekülast, tutvustas
harrastusliku kalapüügi reegleid,
näitas tavalisemaid püügivahendeid ja –võtteid ning rääkis ohutustehnikast.
Seejärel läksime suurde
klaasakendega ruumi, kus rääkisime veel kalastamisest ja kõik
said proovida, kuidas teha ise
käbist ja niidist õnge. Pärast seda saime ise Ermistu järvest kala püüda. See meeldis kõigile ja
mõnel õpilasel õnnestus kätte
saada isegi mõni suurem kala.
Vahepeal saime kõik sõita parvega Ermistu järvel ja see oli
samuti väga lahe.
Päeva lõpus grillisime
koos õpetajatega vorste ning
sõime salatit ja kooki, mida Ulvi
oli meile valmistanud. Peale
söömist viis koolibuss kõik koju.
Kirke Kaasikoja
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Teadlaste Öö
Festival Lihula
gümnaasiumis
28.septembril

käisime 5.9.klassi õpilastega Lihula gümnaasiumis Teadlaste Öö Festivalil, kuhu olid kokku tulnud kõik
ümberkaudsete koolide õpilased.
Lihulasse olid külla tulnud
AHHAA teadusteater, Hullu
Teadlase kabinet Tartu Ülikoolist, esines mitu nimekat teadlast
huvitavate loengutega ning toimus seitse erinevat töötuba põnevate teaduskatsetega, mida
viisid läbi Lihula gümnaasiumi
ja Virtsu kooli õpetajad koos
Lihula gümnaasiumi abiturientidega. Päeva eesmärk oli tuua
põhikooli õpilasi teadusele pisut
lähemale ning tutvustada, mida
kõike on võimalik ülikoolis õppida.
Üritus algas Aleksei Lotmani loenguga kogu maailma ja
eriti Läänemere saastatuse ja
keskkonnakaitse teemadel. Seejärel jaguneti erinevatesse õpitubadesse.
Meie kooli õpilased osalesid näiteks seente õpitoas, kus
Lihula gümnaasiumi bioloogia
õpetaja Marje Loide tutvustas
söögi-ja mürgiseeni, õpetas, kuidas saab purustatud soomustindiku ja luigesulega paberile kirjutada, kuidas on kõige parem
seeni puhastada ning kuidas
saab seente abil lõnga värvida.
Veel osalesime meisterdamise
õpitoas, kus saime valmistada
söödavat paberit ja bioplasti.
Psühholoogilises õpitoas pidime
kõiki ülesandeid lahendama

meeskonnas ning õppisime seeläbi teisi paremini kuulama ja
koostööd tegema. Psühholoogilises õpitoas korraldatud võistluse, kus tuli ehitada spagettidest
ja ette antud materjalidest võimalikult kõrge torn, võitis meie
kooli meeskond! AHHAA teadusteatri noormehed tutvustasid
erinevate katsete abil ohtlikke
olukordi, mida võib igapäevaelus ette tulla. Näiteks kuidas
võivad vanad elektrijuhtmed
tapeedi all põlema minna, mida
teha, kui praeahjus süttib rasv
või kuidas toimida, kui ruumis
on gaasiplahvatuse oht.
Saime teada palju uut ja
põnevat, mõned leidsid endale
ka uusi tutvusi ja me kõik saame
nüüd öelda et oleme paberit söönud. Oli väga tore üritus!
Kirke Kaasikoja
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Tulevase Lääneranna valla
mudilased koos teatris
Varbla Kooli lasteaiarühmal on
õnnestunud sel õppeaastal käia
juba kaks korda Lihulas teatris.
Etendused toimusid Lihula
lasteaias, kuhu olid kogunenud
lisaks meile ka kõik tulevase
Lääneranna valla lasteaiad.
12.septembril
vaatasime
õpetlikku
liiklusalast
tükki
"Ettevaatust, sebra!", mida etendas
Rõõmurulli
teater
ja
11.oktoobril tore-naljakat MikuManni Lasteteatri etendust "Lugu
päeval magavast printsessist".
Lihula lasteaia pere võttis

meid sõbralikult vastu ja meilgi
oli huvitav kohata teiste lasteaedade mudilasi. Kokku oli saalis
üle saja lapse koos õpetajate ja
saatjatega.
Peale etendust arutasime
lastega nähtu põhjal, mida õpetlikku oleks vaja meelde jätta liiklusalasest loost, kus peategelane,
rebasepoiss Rein uhkustas oma
asjadega ja ei käitunud liikluses
nii nagu peab, sattus alailma õnnetustesse ja sekeldustesse, kuid
lõpuks sai ikkagi aru, mida valesti oli teinud.

Samuti toimus arutelu ka
magava printsessi loo üle, kus
selgus, et vahel on asjade õnnestumiseks vaja väga lihtsaid lahendusi. Printsess Hermeliine
magas päevad läbi ja tema äratamiseks oli vaja teda lihtsalt nimepidi hüüda, muu kära ja vaev tema ümber oli asjata.
Lastele meeldisid mõlemad
etendused väga! Elevust tekitas
ka see, et lisaks saime sõita valla
uue bussiga. Teatrietendused
kord kuus või mõned muud vahvad üritused Lihulas tõotavad
muutuda traditsiooniliseks.
Ootame põnevusega uusi
kohtumisi teiste lasteaedadega!
Varbla lasteaia pere

PÕNEVAID TEGEMISI I TRIMESTRIL:


Alustasime võistkondliku MÄLUMÄNGUGA (1x kuus)



9.-29. oktoobrini toimus koolis
animafestival KINO MAALE



1. ja 3.kl õpilased võtsid osa Eesti
koolide pudruprogrammist
„Pudrusööja 2017“, loomingulisest
konkursist „Pliiats - minu abiline“.
Algklassid osalesid RMK metsapostkaardi joonistamise konkursil



20.oktoobril osalesid meie kooli 7.9.kl noored Audrus Noorte Eestvedajate konverentsil



02.novembril käisid õpilasesinduse
liikmed Pärnu Maavalitsuses ÕE koolitusel



03.-05.novembrini toimus Varbla
Koolis noortekoolitus „Ideest projektini“, kus osalesid noored Varbla,
Koonga, Tõstamaa ja Audru vallast



06.novembril osalesid 7.-9.kl õpilased
Eesti Töötukassa tööturgu tutvustavates õpitubades

4.klassi õpilane Carola Liiv, Pärnu maavanem Kalev Kaljuste ja õpetaja Marge Eensalu 3.oktoobril Pärnumaa noor- 
te inspiratsioonipäeval. Carola võitis üleriigilisel loomingulisel konkursil „Minu Eesti 100 aasta pärast“ kujutava

kunsti kategoorias Pärnumaal oma vanuserühmas esikoha.

09. novembril toimus MARDILAAT
15.novembril osalesid 5.-9.kl õpilased
maakondlikul mälumängul VARIA
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Oli tore taas kord õpetaja rollis olla …
Õpilane Kateriin: 5.oktoobr il tähistati meie koolis
õpetajate päeva. Päev algas sellega, et kõik õpilased
uudistasid päris õpetajate riietust, sest nende ülesanne
oli riietuda lahedateks kooliõpilasteks. Enne tunde toimus aktus, kus uued õpetajahakatised ja vallavanem
jagasid õpilasteks maskeerunutele lilli. Seejärel algasid
tunnid. Tunde andsid õpetaja Remil (1.ja 3.klass), Marielle (2.ja 4.klass), Kevin (5.klass), Robert (6.klass) ja
Jaanus (7.klass). Päris õpetajatele korraldati ka viktoriin. Minu arvates oli päev väga vahva ning oli tore jällegi õppida koolikaaslaste käe all.

Õpetaja Kevin: Oli tore taas kord õpetaja rollis olla

ning harida meie kooli nooremaid õpilasi, kuigi keeruline oli hoida klassis korda. Sellegipoolest oli
päev huvitav ning põnev.

Õpetaja Marielle: Õpetajate päev oli väga lahe ja huvi-

tav. 2. ja 4. klassi õpetamine polnud väga raske, vaid oli
üsna kerge. Nad tegid kõik väga hästi ja kiiresti ära.
Kõik olid väga sõnakuulelikud ja küsisid abi, kui neil abi
vaja oli. Sellel päeval sain teada, et õpetajaks olemine
pole raske, aga pole ka kerge.

Õpetaja Jaanus: Õpetajate päev oli suhteliselt halb,

sest õpilased kutsusid mind igavaks õpetajaks ja see
ei olnud meeldiv. Lootsin paremat kohtlemist. Hea
oli see, et meile oli tehtud kringel ja toodud krõpsu,
mida saime süüa. Ja hea oli ka see, et sai varakult
koju.

Õpetaja Remil: Oli väga tore õpetajate päev, sai pal-

Õpetaja Robert: Mulle jäi er iti meelde ajalootund, sest
selle aine õpetamine oli ka minu enda jaoks keeruline. Õpilased käitusid korralikult, aga arvan, et mulle ei sobi üldse õpetaja amet, sest mulle ei meeldi klassi ees seista ja tähelepanu
keskpunktis olla. Tulevikus ma sellist elukutset kindlasti ei
valiks!

ju nalja, kuid ka õpetatud paljusid lapsi. Lapsed
olid väga toredad. Ma pidin lapsi palju abistama,
kuid nad olid ise ka hakkajad ja tublid. Sain palju
erinevaid kogemusi, mida tunnevad õpetajad, kui
meie nende laudade taga oleme. Arvan, et meiega
on palju raskem, sest me segame rohkem tundi.
Meile toodi ka kooki ja krõpsu nosimiseks, et meil
poleks igav, vaid oleks lahe ja meeldejääv päev.
Igal õpetajal on hea töötada klassis, kus õpilased
küsivad abi ja nii oli ka minul. Arvan, et nad said
ilusasti kõigest aru.
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Saame tuttavaks: uus
Päikesetõusu Kuul.
4. Mis on veidram asi,
mida oled söönud?
Makaronid
5. Ka oled kunagi tantsukursustel käinud?
Algkoolis käisin rahvatantsu kursustel.
6. Kui liituksid tsirkusega, millise rolli enda
peale võtaksid?
Kindlasti mitte kloun,
sest esinemine ei tule
mul hästi välja. Kassipaitaja võiksin küll olla.
7. Saad valida ajaloost
ühe inimese ja esitada
talle küsimuse - kes
see oleks ja mida küsiksid?
Tõesti ei mõista vastata!
Käesolevast õppeaastast
alates annab meie koolis
geograafia tunde õpetaja
Anna Palusalu. Intervjueerisime teda, et saada
temaga rohkem tuttavaks!
1. Kui saaksid elada vabalt valitud eas, millise
vanuse valiksid ja miks?
Oleksin 30-aastane - piisavalt noor ja parajalt
tark.

8. Kellega meelsasti
lifti kinni jääksid?

2. Mis on tavaliselt esimene mõte, millega Ei tahaks üldse kinni jäähommikul ärkad?
da.
Mida ma täna pean selga 9. Milline oleks Sinu
panema?
unistuste puhkus?
3. Kui saaksid ainsa inimesena maailmas olla
mingi sündmuse pealtnägija, mida tahaksid
näha?

Aktiivne puhkus soojemas
kliimas.
10. Mis suudab alati Su
tuju tõsta?
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õpetaja Anna
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Palusalu

TRENN

Palun räägi ka pisut lähemalt, kus oled sündi11. Mida oled oma elus nud, kasvanud, koolis
kõige rohkem tahtnud? käinud ja kuidas sattusid
meie kooli tööle.
Kas oled selle saanud?

Igapäevaselt käin väga
palju trennis nii Pärnus
kui ka Tõstamaal. Trenn
on ainus väljund, mis aitab
tööstressiga toime tulla.

Pärit olen Räpinast. 12
aastat käisin seal koolis,
siis läksin Tartu Ülikooli,
kus veetsin veel 6 aastat.
Kokku siis 18 aastat järje12. Mida pead enda suu- pidevat õppimist.
rimaks nõrkuseks?
Edasi tuli hakata tööd otsiSoovi kõigile vastu tulla. ma. Pärnumaa ei olnud
Alati pole see võimalik, mul valikutes, kuid nüüd
kõiki enda tegemisi ei saa olen siin - Varblas. Tegelikult oma juurte juures takõrvale jätta.
gasi … saatuse keerdkäi13. Mis on Su parim gud … Ühest Eesti otsast
teise tulek on elumuutus,
omadus?
kuid ma ei kahetse.
Multifunktsionaalsus
ja
mitte allaandmine. Elu Põhikooli ajal olin väga
toob igasuguseid ootama- vaikne ja tagasihoidlik,
tusi ette, kõigega peab ko- esimese 2 sain vene keehanema ning hakkama les, mitte midagi ei saanud
saama. Allaandja iseloom aru, praegugi ei saa. Gümnaasiumis hakkas eluvaim
on väga tagasihoidlik.
sisse tulema ning ülikoolis
14. Lennuk, laev, buss olles pidi ju iseseisvalt õppima, referaate tegema ja
või auto?
esinema. Seal sain aru, et
kuni gümnaasiumini oli
Ratas.
elu nagu lill.
15. Rahvamassid, väike
sõprade seltskond või Aga ka ülikoolis oli elu
super, sest kursakaaslastelaske mul omaette olla?
ga oli ikkagi ühine huvi.
Väike sõprade seltskond, Aga 18 aastat õppimist
kellega koos nautida hetki. hakkas lõpuks ikkagi ära
Vahepeal naudin ka täie- tüütama ja seepärast võtsin ülikoolis ka akadeemilikku üksiolemist.
lise puhkuse.

Õpetamise kogemus on
mul juba aastast 2011, mil
olin 5 kuud Räpina Ühisgümnaasiumis geograafia
asendusõpetaja. Samal ajal
käisin ka Tartu Ülikoolis.

Oskus olla iseseisev ning
teha tööd, millest huvitun.
Praegune töö on minule
sobiv.

Tundub, et Varbla noored
on mu omaks võtnud.
Tunnis üritan noortelt lõputult palju küsimusi küsida, et ei peaks monoloogi
pidama. Vastused ma igatahes saan. Korra pidamine kuni 8 õpilasega klassis
ei paku õnneks suurt pingutust. Küll olen pannud
tähele, et ilma ja eriti 7.
klassi töötuju vahel on tugev seos! Ehk kui ilm on
vihmane ja sombune, siis
ei tasu väga hommikul
kell 8.35 neid torkida. Aga
õnneks on selliseid päevi
vähe.
Mina olen Varbla Kooli
õpetajaametiga rahul ning
loodan, et õpilased ka peavad vastu!
Intervjueeris
Marielle Laasma

Lk.8

KRIHVEL

November 2017

Vilistlane meenutab ...

1.klassi õpetaja Kaidy Õismets Haabneeme Koolis 1. septembril 2017. aastal Foto: erakogu
1. Mis aastal (mitu aastat tagasi) lõpetasid Varbla Põhikooli? Meenuta viimast koolipäeva, lõpupidu, klassikaaslasi.
Lõpetasin Varbla Põhikooli
2012.aastal ehk siis 5 aastat
tagasi. Viimasest koolipäevast
(tutipäevast) ja lõpupeost on
väga hägused mälestused. Mäletan vaid, kuidas üsna märgadena pärast tutipäeva Varbla
randa grillima läksime. Klassikaaslasi mäletan üsna ulaka ja
lärmaka kambana. Klassiga
koostegemisi on kokku saades
alati tore meenutada.
2. Kas Sul on meeles ka oma
esimene koolipäev? Meenuta.
Oma esimesest koolipäevast
mäletan vaid seda, kuidas Anna-Liisa uksel nuttis, kuna ei
saanud minu kõrvale istuda.

3. Millised tunnid meeldisid
Sulle koolis kõige rohkem,
millised kõige vähem? Põhjenda!
Kindlasti käsitöö, matemaatika, kehaline kasvatus ja inglise keel. Meeldisid, kuna õpetajad olid toredad ning siiani
tegelen esimese kolmega igapäevaselt ehk siis oli ja on
siiani huvi. Võib-olla ka sellepärast, et mulle on alati meeldinud nuputada ja pusida.
Võin näiteks keraamikas savi
sisse tunde kratsida ja joonistada erinevaid pildikesi või
märkamatult poole ööni sokke
kududa.
4. Millised on Sinu eredamad elamused Varbla koolist?
Algklasside ajal olid vahvad
diskod kultuurimajas, kus kohal oli ka teisi koole ning tolle

aja väga poppe bände nt Elav
Legend, Niki, Dynamint.
5. Millised põhikoolis saadud
teadmised/tarkused on Sind
elus edasi aidanud?
Midagi väga konkreetset ma
kahjuks välja tuua ei oska. Arvan, et igaüks, kes piisavalt
tahab ja pingutab saab elus kenasti edasi.
6. Mitmes koolis oled peale
põhikooli õppinud? Milliseid
erialasid? Miks just selliseid?
Pärast põhikooli läksin õppima
Pärnu Ühisgümnaasiumi humanitaarklassi,
et
õppida
prantsuse keelt. Sealt edasi
läksin juba Tallinna Ülikooli
klassiõpetajaks õppima. Mõtteid oli esialgu mitmeid. Gümnaasiumi algul olin kindel, et
minust saab inglise keele filo-
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Kaidy Õismets
loog. Esialgu reisin ringi, tõlgin, hiljem õpetan gümnasiste
ning vanaduspõlves tõlgin raamatuid. Minu tollane inglise
keele õpetaja aga suutis minu
jaoks asja väga ebameeldivaks
teha. Kuna oma gümnaasiumi
aastatööks koostasin inglise
keele õppematerjali algklassidele, siis hakkasid mõtted selles suunas liikuma. Esialgu
kaalusin eripedagoogi, hiljem
veenis ristiema mind õnneks
teise eriala kasuks otsustama.
Valisin klassiõpetaja eriala kehalise kasvatuse ja matemaatika
kõrvalerialaga ning ma ei saaks
oma valikuga rohkem rahul olla.

Kui ma ei keelaks, siis istuks
vist pea terve mu klass kogu
päeva telefonis. Nad on nii osavad, aga samas nii abitud.

et lastel oleks tundides lõbus,
kõigil oleks vastavalt oma võimekusele tegevust ning õpilased tuleksid kooli heameelega.

9. Kas tahaksid midagi tänapäevases
koolis/
haridussüsteemis muuta? Mida?

10. Kui Sul oleks võimalik,
kas tuleksid uuesti Varbla
kooli õppima? Miks? Miks
mitte?

Sellest võiks eraldi raamatu Kui ma saaksin käia vaid oma
kirjutada, mida ma tahaksin lemmikainetes, siis oleksin
tänapäevases haridussüsteemis nõus.
muuta. Mu mentor ütleb mulle
tihti, et olen hirmutav entusiast... Minu jaoks on tähtsaim,

7. Millega praegu tegeled?
Kus õpid? Töötad? Kirjelda.
Hetkel õpin Tallinna Ülikoolis
klassiõpetaja erialal kolmandat
aastat ehk siis olen oma õpingutega üsna täpselt poole peal.
Töötan juba teist aastat Haabneeme Koolis ning see aasta
sain ka oma täitsa esimese
1.klassi. Samuti üritan vedada
õpilasesindust ning organiseerida lastega erinevaid üritusi.
Kuulun ka Pärnu Kahe Silla
Klubisse ning korraldan mitut
jooksuüritust. Kui kõige selle
kõrvalt aega üle jääb, siis käin
keraamikaringis, teen sporti
ning osalen võimalikult paljudel jooksuüritustel.
8. Mis Sa arvad, kas praegused õpilased on koolis samasugused nagu Sina ja Sinu
koolikaaslased aastaid tagasi?
Põhjenda.
Ma arvan, et kindlasti ei ole,
sest näen suurt erinevust juba
enda õpilaste pealt. Erinevad
huvid ja tegevused, kui need,
mis meile kunagi meeldisid.

Varbla põhikooli õpilane Kaidy 2005. aastal sügisesel spordipäeval
Foto: erakogu
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Uute huviringide toimumise ajad
ESMASPÄEV
13.20-14.05

Jalgpalliring 1.-4. klass. Juhendaja Indrek Joost

13.20-15.00

Kokandusring 5.-7.klass 1. ja 3. nädalal. Anneli Lobjakas

14.15-15.00

Jalgpalliring 5.-9.klass. Juhendaja Indrek Joost

TEISIPÄEV

12.25-13.10

Robootika 1.klass. Juhendaja Maili Arusalu

13.20-14.05

Meisterdamine 1.-3.klass. Juhendaja Hans Vimberg

14.15-15.00

Käsitööring (karbid, kaardid, märkmikud) alates
4.klassist. Juhendaja Urve Selberg

15.10-16.10

Vabavõitlus alates 4.klassist. Kuu 1. ja 3. nädalal.
Juhendajad MMAces spordiklubi treenerid

15.10-16.10

Aeroobika/ringtreening alates 1.klassist. Kuu
2. ja 4. nädal Juhendaja treener Katrin Saare

17.00

Buss viib koju nii Vaiste kui ka Paadrema poole minejad

KOLMAPÄEV
13.20-14.05

Mudilaskoor 1.-4.klass Juhendaja Kersti Rohtväli

14.15-15.00

Robootika 2.-5.klass. Juhendaja Maili Arusalu

14.15-15.00

Keraamika 1 kord kuus (jälgida Varbla valla ja kooli
kodulehti) Juhendaja Thule Lee

NELJAPÄEV

13.20-14.05

Ansamblid 1.-4.klass. Juhendaja Kersti Rohtväli

14.15-15.00

Kunstiring 1.-5.klass. 2x kuus. Juhendaja Monika Hale

REEDE
9.30-11.10

Robootika 6.-8.klass. Juhendaja Maili Arusalu

14.15-15.00

Näitering 1.-6.klass. Juhendaja Monika Hale
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VARBLA
NOORTETOA avamine ja suur
Halloweeni
pidu ja trall
31.oktoobril toimus Varbla rahvamajas

kauaoodatud üritus - Varbla noortetoa
avamine.
7.-9. klassi noormehed olid juba
mitu kuud käinud noortetoa renoveerimisringis ja andnud toale uue ja värske välimuse. Tulemus oli väga lahe! Kõige suuremat üllatust pakkus kõigile noortetoa
üks sein, millele oli suure seinamaalingu
teinud kunstnik Monika Hale. Ka ülejäänud toa sisustus on uus, mugav ja noortepärane: mõnusad kott-toolid, põnevad
mängud, telekas ja muusika kuulamise
võimalus.
Kuna noortetuba sai valmis oktoobri lõpuks, korraldasime samal päeval ka
Halloweeni-teemalise ürituse. Alustasime
kõrvitsalaternate meisterdamisega, seejärel valmistasid kõik endale kõrvitsanäoga
joogipudeli, toimus kostüümide paraad ja
pildistamine õuduste nurgas. Vahepeal
said lapsed ja noored diskol olla ja hiljem
õudusfilme vaadata.
Varbla noortetuba on avatud E-R
kella 10-15, lisaks iga kuu esimesel ja
kolmanda nädala kolmapäeviti (16.0019.00) ning kuu teisel nädalal reedeti
(16.00-20.00). Mängima ja lustima on
oodatud kõik noored alates 8. eluaastast.
Kohapeal saab mängida lauajalgpalli,
lauamänge ning PlayStation 4.
Toimetus

KRIHVEL

Lk. 11

Lk.12

KRIHVEL

November 2017

Õnnitleme
septembri , oktoobri ja
novembri
sünnipäevalapsi!
BRIGITA
TIMO
ANDRE-RENE
MAREENA
ESTIN
REILI
KERTTU-KÄTRIIN
CAROLA
AARON
PALJU ÕNNE!

Reedel ,
22. detsembril
kell 15.00
Varbla rahvamajas

Varbla Kooli

JÕULUPIDU
KONTSERT

Külla
tuleb
JÕULUVANA!

Toimetus: Kevin Kallasmäe, J aanus Põldar u, Mar ielle Laasma, Kir ke Kaasikoja, Kater iin Schär
Peatoimetaja: Mar eena Metsmaa
Juhendaja: Kar in Lumer a
Ajalehe trükkis Hansaprint

