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9.KLASS - OLETE NÜÜD KÄRLA KOOLI VILISTLASED
FOTO GA L ER II

Esimeses reas: Annabel-Maria Kuusikmaa, Evelin Vatsfeldt, Heti Anett Aksalu, Krislin Vokk, Simona Kessel,
Sirelin Miller, Egeli Lopp, Lisandra Tamm. Teises reas: Marcus Mesila ja õpetajad Külli Luup, Triinu Järvalt, Maret
Rei , Tiina Saare, Leana Vahter, Anne Pildre, Margit Lindau. Tagumises reas: Hans-Hendrik Magus, Kairo Nõu, Karl
Kivi, Andri Uibu, Karl Vatsfeldt, Kristofer Kähari, Märten Soon. Foto: Ene Schultz, Disene OÜ
Aastaring on täis saanud ja Kärla Põhikool saatis
oma 16 üheksandikku uuele teekonnale. Antud
klass on rikas oma klassijuhatajate poolest, sest
neid on aegade jooksul olnud lausa 7 – Margit
Lindau, Triinu Järvalt, Maret Rei, Leana Vahter, Külli
Luup, Kristina Lember ja Tiina Saare.
Selleks, et lõpuaktusel lavale pääseda ja oma
lõputunnistus kätte saada, tuli õpilastel riiklikud
lõpueksamid sooritada eesti keeles, matemaatikas
ja valikaines. Põhikooli lõpueksamite eesmärk on
hinnata õpilase põhikoolis omandatud teadmisi ja
pädevusi. Kärla Põhikoolis sooritati valikeksamid
füüsikas, keemias, bioloogias, geograafias,

ühiskonnaõpetuses ja inglise keeles.
Kiituskirjaga lõpetas üks õpilane - Heti Anett
Aksalu.
Rahvamajas toimunud lõpuaktusel jagasid
lõpetajatele teele kaasa õpetussõnu koolijuht Sirje
Ellermaa, klassijuhataja Tiina Saare, 8. klassi õpilane
Lisette Avik, lapsevanem Aive Post, õpetaja Urmas
Lehtsalu, abivallavanem Koit Voojärv ja Jaak Torri
Kaitseliidu Saaremaa Malevast. Peale pidulikku
aktust toimus koolimajas ühine tordisöömine.
Kaidi Liivas, KPK õppedisainer
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TÕRUKESTE RÜHMA I LEND

Iga lõpp on millegi algus... Tõrukeste rühma esimene lend. Foto: Ene Schultz, Disene OÜ
“Ühel kenal kevadpäeval,
kasvasid sa suureks,
Lasteaed jäi väikseks sulle,
lahkud nüüd ta juurest…
Võta kaasa rõõmus tuju,
sõbra soojad sõnad,
Mälestused pallimängust,
õpetajad kenad...”
Reedel, 20.mail 2022 a saatis Kärla Lasteaed
teele oma 56.lennu. Antud lend on lisaks eriline
sellepoolest, et nad on Tõrukeste rühma nimeline I
lend lasteaia ajaloos ja samuti rühmameeskonnale
esimesed lapsed kooli saata.
Tõrukeste rühma 14 last ( 9 tüdrukut ja 5 poissi)
on uudishimulikud, hakkajad ja tegutsejad lapsed,
kellele meeldib palju avastada, uurida ja küsida,
rohkelt liikuda, joonistada, meisterdada, ise

hakkama saada ja läbi selle õppida.
Lõpupeol sai selgeks, et Tõrukeste rühma lastest
on oodata tulevikus väga erineva erialal meistreidautojuht, tuletõrjujad, sportlased, juuksur, laulja,
õpetajad, lastekodu kasvataja, hobusekasvatajad,
loomaarst.
“Võtta kaasa mõttetera,
mis kord kasvab suureks.
Sest et sellest väiksest terast
saidki elujuured…”
Palju õnne, armsad Tõrukesed! Maikuu lõpetas
teie ühised mängud ja tegemised lasteaias. Usun, et
lasteaiast olete saanud tugevad juured- nüüd võite
kindla lennuga minna kooli.
Päikest teie päevadesse!
Kaja Voojärv, Kärla lasteaia direktor
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KÄRLA MUUSIKAKOOL LÕPETAS AASTAT

Koolipere. Fotod: Kärla MK
Kärla Muusikakool tegi kokkuvõtteid ja lõpetas
piduliku kontsert-aktusega Kärla rahvamajas oma
28. õppeaastat. Lõppeval õppeaastal oli meie
kooliperes täpselt 50 liiget – 9 eelkoolilast, 28
põhiastme õpilast, 5 „üleaja-teenijat“ (noored, kes
muusikakoolile juba teist ringi peale tegemas) ning
8 õpetajat.
Kontsert–aktusel esinesid seekord noored
muusikud, kes mingil põhjusel pole lõppeval
õppeaastal veel laval käinud. Saime kuulda alles
hiljuti sündinud akordioniduo (Eleanora Rebase,
õp.Ülle Vallaste) mängu ja õp. Matis Männa 1.aasta
saksofonitrio popurriid. Kogu õhtu muusikalise
osa aga raamisid meie nn „teise ringi mehed“ Mikk
Nahkur ja Karl – Reedik Mändar, kes küll solistina,
küll duetis õp.Toomas Tanguga kauneid kitarripalu
esitasid.
Kuna muusikakoolis sel kevadel põhiastme
lõpetajaid ei olnud, siis tõusid kogu õhtu
tähelepanu keskmesse 5 eelkooli lõpetajat: Elinora
Arge, Miret Lillemets, Reiko Mesila, Roosi – Marie
Piik ja Lisbeth Villak. Eelkooli tunnistus, lilleõis ja
Kärla Teenuskeskuse juhataja Triin Aksalu kingitud
maiustus võtsid kokku ühe väikese etapi noorte

muusikahariduse teel. Loodetavasti kohtume taas
sügisel juba põhikooli õppes!

Eelkooli lõpetajad Miret Lillemets, Reiko Mesila,
Lisbeth Villak ja Elinora Arge
Soovin kõigile päikeseküllast suvepuhkust ning
kohtumiseni jälle sügisel!
Imbi Kolk, Kärla muusikakooli direktor
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NUPUKESI KÄRLA KOOLIST
Kärla koolist sai multikultuurne
haridusasutus
Kärla Põhikooli õpilaste arv on viimastel
aastatel järjekindlalt olnud 122 ± 2 õpilast. Maikuu
esimesest nädalast oli see number 144, sest peale
koolivaheaega jõudsid meile õppima lapsed Sõmeral
elavatest Ukraina sõjapõgenike peredest. Koolipere
tervitas uustulnukaid esmaspäevahommikusel
kogunemisel. Uued õpilased said Kärla kooli
logoga seljakoti koos esmaste kooliks vajalike
õppevahenditega ja mentorõpilase, kes aitab
kooliellu sulanduda.

Ukraina 2.klassi õpilased. Fotod:KPK
Esialgu tulid lapsed hommikuti kooli koos
vanematega, aga mida päev edasi, seda julgemalt
nad üksi liiguvad. Kuna Sõmeral elavad kohalikud
lapsed käivad kooli jalgsi või jalgratastega, siis
samamoodi tulevad nüüd kooli ka Ukraina lapsed.
Esimeses koolinädalas oli ootust, elevust, aga ka
ärevust ning sisseelamiseks ja üksteise tundma
õppimiseks kulub veel aega.
Kõige rohkem on meie kooli jõudnud 2. klassi
õpilasi, keda on kokku 11. Nende õppetöö toimus
suures osas omaette klassiruumis ja esimese
nädala jooksul oli neid juhendamas Narva Kolledži
noorsootööeriala 2. kursuse tudeng Viktoria Spirova.
Hiljem juhendas neid meie kooli abiõpetaja Jaanika
Jõgi. Vahetundide ajal ja pikapäevarühmas leidsid
Ukraina lapsed aga kiirelt üles oma kohalikud

eakaaslased. Samuti pakkus koos tegutsemise
rõõmu ühised kunsti- ja tööõpetustunnid. 5.-9.
klasside õpilased õppisid koos oma eakaaslastega
klassiruumis. Lisaks oli kõikidel Ukraina lastel kaks
korda nädalas eesti keele tunnid. Mõnel Ukraina
õpilasel oli veel õnne osaleda oma kodukooli
distantsõppe tundides.
Ehkki kooliaasta on tänaseks jõudnud lõppeda,
on sügisel ootamas ees uus algus, mis nõuab meilt
õppimist, kohanemist ja üksteise toetamist.
Sirje Ellermaa, KPK koolijuht

Muusikapalast jahipidamiseni ehk
Kärla kooli loovtööde kaitsmisest
Maikuus astusid 8. klassi õpilased sammukese
lähemale 9. klassi lõpetamisele, kes kaitsesid kooli
aulas oma loovtöid. Kokku kaitsti 17 loovtööd,
millest suurem enamus olid praktilised.
Õppejuht Maiu Rauna sõnul läks loovtöö kaitsmine
ladusalt ja esitlusi oli tore jälgida. „Oli näha
eneseületust ja enesekindluse kasvu. Suhtlemine
loovtöö komisjoni ja publikuga oli vahetu ning
tajuda oli klassi toetust ja ühtekuuluvustunnet.
Samas oli näha, kuidas võrreldes sügisega on
arenenud oskus süsteemselt probleemile läheneda,
valitud metoodikat kirjeldada ja kogemusest
järeldusi teha. Kõik need oskused on edaspidises
elus vajalikud nii enda kui maailma toimimise
mõistmiseks. Ehkki kõik tööd olid eripalgelised jäi
enamus teemavalikust ehk liiga praktilise suunaga.
Kogu klassi peale oli üks uurimustöö. Meeleldi oleks
soovinud kuulda veel mõnda hetkel ühiskonnas
aktuaalset teemakäsitlust ja õpilase arutelu selle
ümber. Samas aga meeldis, et praktiliste tööde
uurimuslikud osad olid leidnud erineva nurga
alt käsitlemist. Nii näiteks puidutöö puhul uuriti
lisaks tööohutust, taaskasutust võis siis hoopis
CO² jalajälje suurust; omaloomingulise maali
valmimisel uuriti eeltööna kuulsa kunstniku eluloo
ja inspiratsiooni tagamõtteid. Siinkohal soovin ma
tänada kõiki juhendajaid ja retsensente, sest tööde
juhendamine ja tööle hinnangu andmine, ei ole
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kindlasti kergete killast, kuid tulemus on alati tööd
väärt.“
Ka koolijuht Sirje Ellermaa hinnangul oli loovtööde
tase väga hea. „Oleme viimastel aastatel loovtööde
korraldusele
rohkem
panustanud,
kogu
õppeaasta kestvat protsessi paremini juhtinud
ning paistab, et see on vilja kandnud. Mulle
meeldis, et üks loovtöödest oli uurimistöö ja
silma paistsid mitmed isikupärased tööd. Näiteks
omaloominguline laul, nii meloodia kui sõnad, ja
noodistus tehti Sibeliuse tarkvaraga. Lisaks leidis
üks tütarlaps võimaluse loovtöös proovida kätt
puidutehnoloogia valdkonnas ja meisterdas endale
kauni käsitöökella. Tegelikult on raske ja tänamatu
välja tuua parimat tööd, sest kõik olid vaeva näinud
ja endast parima andnud,“ rääkis koolijuht.
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Liivas Erasmus+ rahvusvahelise koostööprojekti
Small schools to make future citizens grow raames
Aafrika idaküljel asuval Prantsuse koloniaalsaarel
Réunion. Seal oldi koos Kanaaride saarestikust
tulnud Gran Ganaria saare, Itaalia saarestikust Capri
saare ja Sitsiilia (Itaalia suurim saar) saarestikust
Favignana saare esindajatega.
Projekti põhiidee on luua teiste väikesaartega
võrgustik, et suurendada õpilaste pädevusi ühise
õpetamise kaudu laienenud (digi)õpikeskkonnas.
Niisiis õpiti lähetuses kõik koos, kuidas lugude
jutustamise (storytelling) kaudu õppimist rikastada.
Koolitajaks oli David Heathfield Suurbritanniast.
Teiseks õpiti 3D modelleerimist sellise vabavaralise
veebirakendusega nagu Blender. Kursus toimus
õppeasutuses Institut de L’image de I’Ocean Indien
(ILOI). Lisaks tehti mitmeid erinevaid väiksemaid
ühistegevusi, kus suhtlemine ja koostöö käis käsikäes.
Töö kõrvalt õnnestus käia vaatamas maailma
kõige aktiivsemat vulkaani Piton de la Fournaise,
kus mööda looklevaid mägiteid ehk serpentiine
mitmeid kilomeetreid sai maha käidud.

Rasmus Virves oma loovtööd esitamas
Nähes Emmat peale loovtööde kaitsmist, uurisin,
kuidas tema arvates loovtöö kaitsmine läks. Emma
arvates läks kõigil hästi, aga tunnistas: „alguses oli
väga suur närv sees, sest kartsin, et sõnad lähevad
segamini ning siis on piinlik. Samas nähes teisi enne
esinemas, sain aru, et hullu pole midagi. Pärast
esinemist tundsid kõik suurt kergendust, et nii suur
asi tehtud sai.“ Järgmisel aastal loovtöö kaitsekõne
esitajate julgustamiseks soovib Emma veel lisada,
et kõik ei ole nii raske, nagu esialgu tundub.
Jääme siis ootama, millega järgmine aasta meid
loovtööd üllatavad.
Kaidi Liivas, KPK õppedisainer

Erasmus+ viis Kärla kooli mere taha ja
tõi külalised mere tagant ka siia
20.-27. aprillil viibisid Kärla koolist kooljuht Sirje
Ellermaa, õppejuht Maiu Raun ja õppedisainer Kaidi

Erasmus + külalised koos meie kooli Janelli, Laura
Riini ja Lauretega
Maikuu viimasel nädalal tulid kõik need
samad projektipartnerid koos õpilastega Kärla
kooli. Seekord oli meie kooli ülesanne õpetada,
kuidas LIPDUBi videot teha. See on teatud tüüpi
muusikavideo, mis eeldab huulte liigutamist heli
järgi. Selle tegemiseks filmitakse muusika saatel
liikuvaid ja huuli liigutavaid üksikisikuid või inimeste
rühma, seejärel helindatakse video järeltöötluses
laulu originaalheliga. Antud meetodit kasutatakse
õppetöös meeskonnatöö ja planeerimisoskuste
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arendamiseks. Lisaks saab videoga anda edasi
olulisi sõnumeid.
Peale LIPDUB’i õppimise tehti rahvusvahelist
koostööd ka isemoodi Olümpiamänge mängides,
Hallikivi seikluspargis turnides ja Saaremaal
ringi tuuritades. Eesti kevad oli sõbralik ja võttis
külalised vastu lopsaka rohelusega. Külalisi üllatas
see, et me elame nii siledal maapinnal, sest nemad
on harjunud oma kodukohas elama mäenõlvadel ja
koolis käima mööda mägiseid külateid.
Järgmiseks ongi meid külla ootamas Itaalias asuv
Favignana saar, kus oktoobris toimub järgmine
projektipartnerite kohtumine.
Kaidi Liivas, KPK õppedisainer

Ettevõtlikult Ettevõtluskülas ja
teadushimuga AHHAAs
28.-29. märtsil käisid Kärla kooli 4 õpilast - Emilia
Ait, Marileen Seli, Lisette Avik ja Laurete Avik Ettevõtliku Kooli võrgustiku õppereisil Tartus,
saatjaks õppedisainer Kaidi Liivas. Bussi mahtus
veel teistegi koolide õpilasi Lümandast, Astest,
Leisist, Valjalast, Orissaarest ja Muhust. Tartusse
jõudes jagati õpilased kahte gruppi, ühed läksid
AHHAA-d avastama ja teised ettevõtluskülla
majanduse simulatsioonimängu kogema. Pärast
vahetasime asutusi, et kõik saaks kõike näha ja
kõike tundma õppida.
Ettevõtluskülas toimus mäng ,,Ettevõtlik
kodanik’’. See kujutas endast väikest linnakut,
kus olid erinevad asutused: pank, linnavalitsus,
kliinik, meediamaja, kauplus ja ilusalong, mille
vahel mängijad ära jagati. Osad töötasid kliinikus
arstina, osad olid pangatöötajad, linnavalitsuse
töötajad jne. Mängus täitsime erinevaid ülesandeid
ja teenindasime teisi õpilasi. Näiteks äriettevõtted
pidid linnavalitsuselt tegevusluba taotlema ja
panka maksuraha viima, koostama arveid ostetud
teenuste eest ja pärast raamatupidamises kuludtulud kokku arvestama. Mängu mõte oli saada
kogemus majanduse ja ettevõtte toimimisest ja
sellest, kuidas olla oma tegemistega kasumis.
Oli väga tore ja me saime ettekujutuse, kuidas
ettevõtlus peaks toimima.

Ettevõtluskülas

majandussimulatsiooni mängu
mängimas

AHHAA teaduskeskus oli vahvaid avastamisi
täis, sest seal sai vaadata erinevaid eksponaate
ja näha olid ka Tartu Ülikooli ajaloolilised
meditsiinikollektsioonid, kus vanim eksponaat on
aastast 1803.
KPK õpilased
Emilia Ait, Lisette Avik, Marileen Seli

Osta postkaart ja toeta!

Joonistused, millest said postkaardid
Kärla Põhikool kutsus õpilasi ja täiskasvanuid
osalema postkaardi joonistamise konkursil.
Konkurss sai nimeks “Rõõm ja rahu minu südames”
ning see kuulutati välja vahetult enne kevadist
koolivaheaega.
Konkursi lõputähtajaks oli laekunud kokku 33
tööd 25 autorilt. Osalejaid oli nii meilt kui mujalt,
isegi välismaalt - nimelt meie rahvusvahelise
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koostööprojekti „Small schools to make future
citizens grow“ partnerkoolidest võtsid kolm õpilast
samuti konkursist osa.
Žürii otsusega valiti 33-st esitatud tööst välja 11
joonistust, mis saavad loodetavasti juba lähiajal
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postkaartideks. Postkaartide müügist laekuva tulu
plaanime annetada Ukraina sõjapõgenikele Eestis.
Aitäh kõigile osalejatele! Võtame teiega peagi
ühendust!
Arnek Grubnik, KPK huvijuht

PEREPÄEV TÕI KÜLALISI NII LÄHEDALT KUI KAUGEMALT

Kärla põhikooli 1. ja 5. klassi õpilased koos lastevanemate ja klassijuhataja Maret Rei’ga. Foto: Marileen Seli
27.mail toimus juba kolmandat aastat
traditsiooniline Kärla Perepäev. Perepäev toimus
armsas Kärla pargis, kuhu kogunes üle 420 inimese.
Perepäev algas Minu Tantsukooli noorte
esinemisega. Esitlusele tuli kaks tempokat ja
rõõmsat kava, noorte esinemine tõi kõigile
naeratuse näole. Noori juhendab Margared Saar.
Siis astus lavale Kärla Muusikakooli õpilane Jaagup,
kes esitas mitu keerukat lugu karmoškal. Tema
juhendaja on Ülle Vallaste. Südamlikud avasõnad
lausus abivallavanem Koit Voojärv. Ning siis läks
lustimiseks. Kohal oli batuut, politsei, päästeamet,
Minni hobutegevus, kaitseliit, naiskodukaitse,
noored kotkad, kodutütred, Keskaja Elamuskeskus
oli kohal vibulaskmise ja küülikutega. Lisaks
sai lasta endale teha näomaalinguid, toimus
orienteerumine, proovile sai end panna
mudelautode rallil, ronimisseinal ja Mono bussi
põgenemistoas. Kohal oli ka vahva tegelane SummMumm Marru, kellega koos oli võimalik oma pere

pildile jäädvustada ja pildi sai kohe endaga kaasa
võtta.
Lisaks oli võimalus nautida noortebänd
„Jõe“ suurepärast etteastet. Kõhtu täitsid Kärla
põhikooli 1. ja 5. klassi kohvik „Linnupesa“, Sume
smuutikohvik ja Emmi minipannkoogid.
Meie sündmusel oli hulgaliselt toetajaid, kes
aitasid täita Kärla Perepäeva vabatahtlike ja
loosiauhindade kotid. Aitäh Aura, Alecoq limonaad,
G-Sushi, Premia jäätis, Apollo Kino, Karujärve
Kämping, HOIA homespa, Johan SPA Hotell, Sume
smuutisegud, Kanalawings, Pidula Wakepark,
Minipannkoogid Saaremaal.
Lisaks tuhat tänu kõikidele korraldajatele ja meie
tublidele abilistele, sest just tänu teile sai see tore
päev toimuma.
Õhtut juhtis Saaremaa Noorsootöö Keskuse
juhataja Tiina Luks.
Soovin teile ilusat suve ja kohtume jälle.
Kadri Järvalt, noorsootöötaja
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RAHVAMAJA TEGEMISI

Segarühm Tõmba, Jüri ning naisrühmad Kadaka mari ja Kadrid üheskoos Saaremaa tantsupeol kärlatriibulise
rõuguredeli taustal. Foto: Erakogu
Vaatamata ebakindlale hooaja algusele, on meie
Sügisel, kui algab uus hooaeg, on kõikidesse
rahvamaja kollektiivid olnud väga tegusad.
kollektiividesse oodatud ka uued huvilised.
24.04. esietendus Kärla näiteseltsil krimikomöödia Kohtumisteni!
„Külalistemaja laibaga“ (lavastaja Marika Paas). Kes
Virge Varilepp, Kärla rahvamaja juhataja
veel näinud pole, võib juulikuus sama etendust
näha Kihelkonna rahvamaja laval.
Meie noorte Jöe Bänd (juhendajad Maria ja
Juulikuu lõpuni on rahvamajas võimalik vaadata
Marika Aarnis) astus üles perepäeval ja teeb oma
etteaste ka Kärla Triibul. Ühes Kaali noortebändiga Made Balbati digigraafika NÄITUST.
R, 15.07. kell 20 Kärla rahvamajas Viljandi
korraldati vahva pillilaager, mis lõppes toreda
teatritrupi Poolvillased etendus „Veidike õrnust“.
kontserdiga lapsevanematele.
Sel aastal said lõpuks teoks kaks suurt pidu - Vaheajal töötab kohvik.
N, 4.08. kell 18 Kärla pargis KÄRLA TRIIP:
Saaremaa tantsupidu „Tuules“ ja Saaremaa
laulupidu „Teel“. Kärla kihelkonda esindasid nendel peaesineja ansambel Justament.
P, 7.08. kell 15 Kärla pargis (vihma korral
pidudel segarühm Tõmba, Jüri ja naisrühm Kadaka
mari (juhendaja Virge Varilepp) ning koguduse rahvamajas) KONTSERT Meri siin ja meri seal:
rahvatantsurühm
Valla-alune
ja
naiskoor Kargell (juhendaja Ülle Vallaste). Nii esinevad
tantsurühmadel kui laulukooril on suve jooksul rahvamuusikaansambel Pirita. Tule lustima!
K, 10.08. Kärla RAAMATUKOGU ja RAHVAMAJA –
mitmeid esinemisi, enne kui pääsevad pärisJUBA 5! Sel päeval ootame kõiki meie majja külla.
suvepuhkusele.
Kõikide ürituste kohta saad infot Kärla rahvamaja
blogilehelt – karlaklubi.blogspot.com

SUVEÜRITUSED
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Pereõe puhkuse ajal 11.07-07.08.2022 Kärla
arstikabinetis abiõe vastuvõtt tööpäevadel 09-12.
Arsti vastuvõtule (Kuressaares Tallinna tn 29)
registreerida telefonil 45 55 485

Toimetaja: Triin Aksalu
5362 7280
triin.aksalu@saaremaavald.ee

