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     Me  oleme Päikese lapsed
                 Me oleme Päikese lapsed.

                   Me isaks sai tuline Tuul

               ja ise me ammeks end pakkus

               Suur, tunnetest pakatav Kuu.

                 Me oleme Päikese lapsed -

                    see kaotatud paradiis!

                Oh, ava vaid kivine kapsel

            las Su hing Sind taas sinna viib!

           Las kannab Sind leekide juurde,

                las sulab Su südamest jää.

           Kui sisemist kutset veel kuuled

              siis Päikese lapseks sa jääd.
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Haapsalus  käik

9 ja 10 klass käisid 27.aprillil Haapsalus 

hoolekande  asutusi  ja  arestimaja  vaatamas. 

Esimesena  käisime  Rehabilitatsiooni  keskuses 

ringkäigul.  Seal  olid  ratastooli  sattunud 

inimesed. Selle asutuse eesmärk on taastusravi 

osutamine  klientidele.  Seal  näidati  meile 

klientidele mõeldud abivahendeid ja nägime ka 

inimesi kes neid kasutasid. Seejärel suundusime 

kodutute varjupaika. Seal pakutakse kodututele 

öömaja ja sooja toitu, kuid oli ka selliseid, kes 

ei  võtnud  toitu  vastu,  vaid  otsis  ikka 

prügikastist  endale  meelepärast.  Peale  seda 

läksime  majja,  kus  elasid  vangist  vabanenud 

mehed. Nad olid selle maja, kus nad elasid, ise 

oma  kätega  ehitanud.  Üks  mees  rääkis  meile 

endast, sellest kuidas ta vangi sattus ja sellest 

kuidas  ta  peale  vangi  sinna  majja  sattus.  Ta 

rääkis, et ei sooviks seda elu, mida tema elanud 

on  mitte  kellelegi.  Viimasena  Haapsalus 

läksime arestimaja vaatama. Kuna kõik kongid 

olid  täis,  ei  saanud  me  neid  vaadata.  Seal 

näidati  meile  vabatahtliku  peal,  kuidas 

kurjategija  käeraudadesse  pannakse  ja  mis 

tehakse,  kui  kurjategija  vastu  hakkab.  Räägiti 

sellest lõhnast, mis on kongides ja kongivaluri 

tööst. Õnneks meil vedas, et me seda lõhna ei 

tundnud.  Sest  selles  kinnises  ruumis,  kus  me 

viibisime ei  olnud üldse õhku. Seejärel  saime 

uues  Haapsalu  Selveris    sisseoste  teha.  Kui 

need  tehtud,  suundusime  Koluvere 

Hoooldekodusse.  Koluvere  Hooldekodus  on 

liikumisravi  keskus,  seal  nägime  kuidas 

kliendid  mängisid  palli  ja  tegid 

võimlemisharjutusi. Sealsed kliendid käivad ka 

kepikõndi  harjutamas.  Käsime  kahes 

osakonnas.  Seal  nägime  lapse  mõistusega 

inimesi, enamjaolt on nad sündinud sellistena. 

Seal  on  ka  selliseid  kliente,  kes  võivad  olla 

ohtlikud nii endale kui ka teistele. Ka sellistesse 

inimestesse  tuleb  suhtuda  mõistvalt  ja 

heatahtlikult.  Šokiteraapia  läbi,  suundusime 

jälle koju. 

Erli Kaseväli

M aavanema va stuvõtt

13. mail  2010 toimus Haapsalus Laine 

spa-hotellis Lääne maavanema vastuvõtt. Koos 

minuga  osales  seal  Kristo  Klementi,  Evelin 

Tamm,  Kustas  Seiman,  Andero  Aruksaar  ja 

Tõnis  Kirsipuu.  Juhendajatest  olid  kaasas 

direktor,  Ervin  Rannik  ja  Mai  Jõevee.  Kõiki 

tunnustavaid  õpilasi,  keda  oli  kokku üle  saja, 

kui  mite  200,  õnnitleti  ja  autasustati  eraldi. 

Peale autasustamist oli kaetud Rootsi laud ning 

suur kohupiimatort. Palju oli ka esinejaid ning 

huvitavaid  tegelasi  Läänemaa  vallavalitsusest, 

kes olnud üritusest  rääkisid.  Kokkuvõtteks oli 

täitsa tore vastuvõtt. 

Ariina Haug

-1-



Tutipidu

Oli  ilus  kevadhommik.  Kiire  pilk  kalendrisse 

reetis  kuupäeva,  reede,  30  aprill.  Häguselt 

meenuks nagu peaks täna koolis midagi teisiti 

olema  ja  ma  ei  pea  eksima,  tegu  on  ju 

tutipäevaga.  Päev  mida  iga  keskkooliõpilane 

ootab  peale  rebaseks  ristimist  nagu  usklik 

Jeesuse  lunastust.  Kooli  jõudnuna  täitsime 

koheselt oma veepüssid. Kõik muidugi teadsid, 

et veega pritsimine koolis keelatud on aga ega 

see natuke vett koolimaja ära sulata. umbes sel 

hetkel kui umbes pool kooli õpilastest olid juba 

vett  saanud  helises  kell  esimesse  tundi, 

nooremate  klasside  õpilased  suundusid  oma 

tundidesse  kuid  lapsikult  kirevaisse  riietesse 

riietatud  lõpuklass  on  tundidest  vabastatud. 

valik üheteistkümnenda klassi õpilasi on meile 

välja mõelnud mõned ringmängud, kuid ennem 

peame mängima rongi jaa igast klassist omale 

kaks  liitlast  otsima.  Mängides  rongi  liigume 

klassist  klassi  jaa  laulame  neile:  "Tule  mu 

juurde,  tule  mu juurde."  Kui  igast  klassist  on 

läbi  käidud  siis  suundume  koolimaja  ette 

ringmänge mängima. Ringmängud kestsid kaks 

esimest  tundi  jaa  komandaks  tunniks  oli 

esimene klass ette valmistanud luuletuse, mille 

nad  esitasid  terve  klassiga.  Peale  seda 

suundusime  söögivahetunnile  ja  peale  seda 

vajus enamus lasteks riietatud 12 klassi õpilasi 

kodude  poole.  Kokkuvõtteks  võib  öelda  et 

meeldiv päev oli, kindlasti üks neist päevadest 

mille  31.  lennu  õpilased  oma  mõtteis  ja 

mälestustes edasisse ellu kaasa võtavad.

Verner Lätt

Kooliball 2010

15.  aprillil  2010  toimus  Kullamaa 

Kultuurimajas Kooliball 2010. Sellest üritusest 

võttis osa Kullamaa kooli õpilased ja õpetajad. 

Balli  külalisi  võtsid  kätlemisega  vastu  balli 

peremees Timo ja balli perenaine Mesike. Peale 

seda oli avavalss. 

Loomulikult  olid  ka  ballil 

üllatuskülalised,  nendeks  olid  Black Kaffee 

tantsugrupp.  Nad  tantsisid  ise  ja  õpetasid  ka 

peolistele tantse.

Muusikat tegi Marko, tema laulu saatel 

vihuti tantsu terve õhtu.

Piret  viis  läbi  ka  mängu,  milleks  oli 

nööbimäng.  Kõige  osavamateks  osutus  laud, 

kuhu  kuulusid  Hendry,  Heleri,  Olena,  Mart, 

Jarmo ja Kätlin. 

Kui  tantsud  tantsitud  oli  aeg  balli 

kuninga ja kuninganna valimiseks.  Tulemused 

üle  vaadatud,  selgusid  võitjad.  Nendeks 

osutusid Hendry ja Heleri.

Muidugi lõpetati ball tantsuga!
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Keskkoolimuusikal

10. aprillil oli võimalus minna vaatama 

„Keskkoolimuusikali“.  Sellest  üritusest  võtsid 

osad meie kooli õpilased, õpetajad ja ka mõned 

lapsevanemad.

Muusikali  tähtedeks  oli  Troy(Ott 

Lepland) ja Gabriella(Mari Ronimois ) – kaks 

noort, kes kohtusid koolivaheajal uusaastapeol. 

Taas  kooli  minnes  avastas  Troy üllatusega,  et 

Gabriella oli nende kooli uus õpilane. Üheskoos 

kandideerisid kooli muusikali peaosadesse. See 

aga ei olnud sugugi nii lihtne.

T i n g e l  –  t a n g e l

21.  mail  toimus  Kullamaa 

Kultuurimajas  lauluvõistlus  „Tingel-Tangel“. 

Sellest üritusest võtsid osa Kullamaa Keskkooli 

noored ja oli ka külalisi, kelleks olid Ave-Piia 

laululapsed. Osavõtjaid  oli kokku 25 inimest. 

Need  olid  omakorda  jaotatud  eri 

vanusegruppidesse. Kui laulud lauldud, selgitati 

välja publiku lemmik ja žürii lemmikud.

 Publiku lemmikuks osutus Kadi-Maarja 

Maripuu lauluga „Mõni mägi“.

1.-2.  klassi  arvestuses  sai  žürii  lemmikuks 

Anita Lipu lauluga „Lauluhääl“.

4.-6.  klassi  arvestuses  Kadi  Mäe lauluga 

„Kodus“

7.-9.  klassi  arvestuses  Martin  Taimre lauluga 

„Meloodia“ ja

keskkooli  arvestuses  Kadi-Maarja  Maripuu 

lauluga „Mõni Mägi“.

Aga  loomulikult  olid  tublid  ka  kõik 

ülejäänud  esinejad.  Aitäh:  Anneli  Riisalule, 

Virdžinja Nargla, Laura Aruksaar, Kaila Müür, 

Maarja  Kask,  Pirja  Laanemets,  Marit  Mällo, 

Laura  Kasepõld,  Ben-Ranno  Nõmmik,  Mai-

Roos  Jõevee,  Andra-Liis  Junker,  Jaanika 

Teppan,  Kaija  Ilau,  Sandra  Pärnpuu,  Kätlin 

Selge, Agnes Maasing, Birgit Hallkivi, Heilika 

Veersalu, Kristiina Rogenbaum, Erli Kaseväli ja 

Katriin Jõevee. 
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Õpilaskonverents

31.  mail  toimus  meie  koolis 

õpilaskonverents.  Neid  on  peetud  juba  1994. 

aastast alates. Külaliseks oli Mati Mandel, kes 

rääkis meile arheoloogilistest leidudest.  Saime 

uut ja huvitavat teada kalmistutest. Peale Tema 

esines  ka  meie  kooli  õpilased.  Töödest  ja 

tööriistadest rääkisid meile Ivo Rohula ja Madis 

Aavik.  Saime  teada  mis  töid  vanasti  tehti  ja 

milliseid  tööriistu  kasutati.  Peale  seda  rääkis 

meile Heilika Veersalu, mida vanasti vabal ajal 

tehti.  Viimastena  esitasid  meile  uurimistöö 

Birgit  Hallkivi  ja  Siiri  Vaarpu.  Nad  rääkisid 

samuti, mida vanasti vabal ajal tehti. 

Konverents oli väga huvitav, sellepärast 

et sai väga palju informatsiooni, mida enne ei 

teadnud.

ROOTSIS KÄIK

18.-20.  aprillil  viibis  meie  klass 

klassiekskursioonil Rootsis. Sõitsime 18. aprilli 

pärastlõunal üheskoos oma armsa vallabussiga 

Tallinna  sadamasse.  Sadamas  ei  tulnud  meil 

eriti  kaua  oodata,  kuna  laev  väljus  juba  kell 

18.00. 

Laeval  viibimine  algas  väikese 

sekeldusega,  kuna  kajutite  numbrid  ei 

klappinud  nimedega.  Kajutid  viimaks 

õnnelikult ära jaotatud, ootas meid ees luksuslik 

õhtusöök. Õhtu oleks meil peaaegu laua ääres 

lõppenud,  sest  pärast  sööki  ei  jaksanud keegi 

meist end liigutada. Viimaks end kokku võttes 

alustasime oma “progammi” laeval. Vaatasime 

latiino  tantsijaid,  külastasime  karaooket  ja 

tantsisime  hommikuni.  Uneaeg  jäi  küll 

lühikeseks,  kuid  ikkagi  ootas  laevalt  väljudes 

meid ees imeilus kevadpäev Stocholmis. 

Kõigepealt  sõitsime  metrooga 

kesklinna, seejärel külastasime Rootsi kuninga 

lossi.  Kahjuks  enamus  meist  läksid  linna 

avastama  ning  seetõttu  jäi  meil  vahtkonna 

vahetus  nägemata.  Tutvusime  ka  teiste 

vaatamisväärsustega ja läbi sai ka “kammitud” 

ostukeskused. Ostud ostetud suundusime tagasi 

laeva peale. Ja kodusõit võis alata.

Tore sõit oli ja meeldejäävaks teeb sõidu 

asjaolu, et samade klassikaaslastega oli see meil 

viimane ekskursioon.

Liisa Hamburg ja Kadi Õunas
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JALGPALL

Jalgpalli  karikavõistlustel  toimus 

kokku 5 etappi. Kolm neist olid saalis, kaks 

viimast  väljas.  Tüdrukuid  osales  4 

võistkonda.

Tulemused etappida kaupa..

1. Lihula  III

2. Taebla III

3. Risti II

4. Martna III

5. Kullamaa III

Üldkokkuvõttes  saavutas  Kullamaa 

Keskkooli tüdrukud III koha.

Võistkonna  parimaks  mängijaks  tunnistati 

meie väravavaht Birgit Hallkivi.

MAIJOOK S

Sel aastal toimus 23. mai jooks, mis toimus 

2. mail. Osales kokku 96 inimest, millest 42 

olid Kullamaa Keskkooli õpilased.

16-st  kilomeetri  jooksus  tulid 

kooliarvestuses  esimesteks  Madis 

Aavik(võitnud  ka  2  eelnevat  aastat),  Keiro 

Jõgisalu ja Hendry Kullamäe.   

JÜRIÖÖJOOK S

Osales  kokku  8  võistkonda.  Kõik  klassid 

alates V pluss Üdruma küla võistkond.

Klasside  arvestuses  võitis  napilt  11.klass  , 

10.  klass  kaotas  võitjatele  1.sekundiga  ja 

kolmandaks jäi seekord 9. klass.

 Kiituskirjaga  lõpetavad  

klassi:

1. klass Maarja Kask
           Orm Adams

2. klass Elen Lehtmaa
       Anita Lipu

                 Virdžinija Nargla
             Anneli Riisalu

3. klass Sandra Laanjõe
                    Pille-Riin Seimann

4. klass Kristjan Kaevats
   Riin Roost

      Carmen Treu

5. kass Janno Allika
                 Laura Kasepõld

              Bruno Laande

7. klass Tõnis Kirsipuu

9. klass Evelin Tamm
                                Kadi Õunas
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Aastaõpetaja  Ervin  

Rannik..

Mis  emotsioonid  sind  valdasid,  kui  said 

teada et oled valitud aastaõpetajaks ?

  Külmaks jättis.  Tundsin, et ma pole seda 

väärt.

Miks see sind külmaks jätab ?

  Mõtleb..piinlik  on.  Sest  üldine  tase  on 

madal. Erand kinnitab reeglit.

Mida peaksid muutma, et tunneksid end 

selle väärilisena ?

 Kui ma suudaksin kõik õpilased tööle panna 

ja  suudaksin  tugevdada  distsipliini, 

tunneksin    end rohkem selle väärilisena.

Keda näeksid ise aastaõpetajana ?

 Elve Nappust või Heli Mäed

Mitu  aastat  olete  töötanud  Kullamaa 

Keskkoolis ?

Sel aastal saab täis 22aastat.

Kui  sa  pole  õpetaja,  kellena  sa  ennast 

näeksid ?

Õpetajaks  saamine  oli  suur  juhus.  Pidin 

alguses  minema  ajalooarhiivi  aga  kuna ma 

polnud parteilane siis pidin sellest loobuma . 

Näeksin  ennast  pigem  isenokitsejana 

muuseumis või arhiivis.

Kas  soovitaksid  õpilastel  õppima  minna 

ajaloo õpetajaks ?

Ajalugu soovitan õppida aga mitte õpetajaks. 

See on raske ja tänamatu töö.

„Õpilaste  juures  teeb  murelikuks  see,  et 

nad  ei  tunne  millegi  vastu  huvi,  mis  siin 

ilmas  toimub.  Vanasti  veel  tunti  aga 

tänapäeva  noored  tunnevad  huvi  väga 

väheste asjade vastu“
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Aastaõpilane  Kristo  

Klementi  

Kas oskasid seda oodata ?

Ma juba eelmine aasta vaikselt  lootsin aga 

siis  mul  polnud  mingeid  olümpiaade  ega 

muidu tegemisi millega silma paistaks. See 

aasta aga tõesti lootsin ja ootasin.

Kas sa tunned end selle väärilisena ?

Tunnen  ennast  küll  selle  väärilisena.  See 

aasta oli väga tegus ja tulemusterohke

Mille poolest see õppeaasta on sinu jaoks 

eriline olnud ?

Palju õppimist on olnud nii olümpiaadideks 

kui  eksamiteks.  Võrkpalli  sai  ka eelmistest 

aastatest rohkem mängitud. 

Millised on sinu harrastused ?

Harrastusi  väga palju ei  ole.  Meeldib kalal 

käia, joosta ning vahete-vahel isegi lugeda.

Millised on sinu plaanid lähitulevikus ?

Plaanis  on   Tallinna  Tehnikaülikooli  sisse 

astuda  ja  seal  vastu  pidada  õppides 

tootearendust.

Mida  soovitad  teistele  õpilastele  uueks 

tulevaks kooliaastaks ?

Soovin neile järjepidevust õppimises !
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Kuhu suunduvad edasi meie 

abituriendid...

Nana Ninee Ivonina:  Kui 

ma saan meditsiinikooli 

sisse, siis jään eestisse, aga 

kui ei saa, siis lähen 

sugulaste juurde Venemaale. 

Kui ma saan keele piisavalt 

selgeks, proovin seal kooli 

saada. 

Timo  Rohula:  Plaan  on 

minna  õppima 

keskkonnakaitset  Tartu 

Ülikooli Türi kolležisse.Suur 

osa  sellest  oleneb,aga 

eksamitulemustest.Vastavate 

tulemuste  mittesaavutamisel 

on  plaan  jätkata  õpinguid  nõrgema  tasemega 

kooli,erialaks igal juhul keskkonnakaitse.

Mart Vaarpu: Kui saab siis 

sõjaväkke  või  Pärnusse 

Paikuse Politseikooli.

Jarmo  Koppel:  Plaan  on 

minna  Tallinna  Ülikooli 

kehakutuuri õppima, aga siis 

kui  eksamitulemused 

lubavad.

Kätlin  Käärmaa:  Edasised 

plaanid viivad juuksuri ameti 

juurde.  Kahte  kooli  üritan 

sisse  saada.  Tallinna 

Tööstushariduskeskusesse  ja 

Kuressaare Ametikooli ja siis 

näeb kumba sisse saan ja kui 

peaks mõlemaga õnnestuma,siis valin Tallinna.

 Andre  Hamburg:  Jätkan 

oma  kooliteed  kutsekoolis, 

kuna praegused tulemused ei 

luba midagi enamat.

 

Mary-Liis  Moorbach:  Kui 

hästi läheb ja Kullamaa kooli 

ilusti lõpetan on plaan edasi 

minna M.I massaži kooli. Ja 

kui  peaks  väga  hästi 

minema,  tahaks  ka  kooli 

kõrvalt tööl hakata käima.

Verner  Lätt:  Praegu  on 

keeruline  öelda,  kuna  mu 

eksamitulemused  ei  tule 

sellised nagu ma neid lootsin 

ja ilmselt tuleb oma eelnevad 

valikud ümber mõelda.

Kristo  Klementi:  Tallinna 

Tehnika  Ülikooli  plaanis 

minna,  kui  eksamid  kõik 

plaanipäraselt lähevad.
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Jaanika  Leinpere:  Lähen 

ülikool.

Kairi Gilden: Suund on mul 

tallinna  poole,  aga  ootan 

tulemused ära ja siis otsustan 

täpsemalt,  kuhu  ja  mida 

edasi.

Mari-Liis  Umalas:  Pole 

aimugi mis edasi teen 

Kristi  Burmeister:  Võtan 

kosmeetika  kursuse,  mis 

kannab nime make-up store.

Anni  Paaret:  Tahaks 

õppida  juuksuriks  Tallinna 

Tööstushariduskeskuses 

pluss  kosmeetika  ja 

küünetehnika kursused.

Getter  Uusmaa:  Plaan  on 

minna  õppima 

suhtluskorraldust või turismi. 

Aga mis  kooli,  seda veel  ei 

tea .

-9-



IV veerand, Saksamaal St. Hildegardis Gümnaasiumis, 

Duisburgis

Aprillis olid meil eksamid matemaatikas, saksa keeles ja inglise keeles. Kõige toredam oli 

see, et mu nime poldud aasta ajaga ikka selgeks õpitud, niisiis oli eksamilehel kirjas „Sirü Varbu“.

Saksamaal käiakse koolis 1.juulini ja suvevaheaeg kestab ainult 6 nädalat. Ekskursioone ei 

ole ja koolilõpuaktust ka mitte. 

Mõni päev enne Eestisse tagasisõitu(juuni lõpp 2009) toimus Berliini lähedal Werbelinseel 

nelja  päevane  YES-Seminar.  Sinna  oli  kogunenud  üle  500  vahetusõpilase,  kes  kõik  olid  oma 

vahetusaasta  veetnud  Euroopas.  Eestlasi  oli  seal  kõige  rohkem,  üle  50.  Muide,  YFU Eesti  on 

paremuse poolest 2. maailmas(Esikohal YFU Saksamaa).

Kui  keegi  tahab  veel  infot,  et  mis  Saksamaal  toimus,  külastage 

http://siirixxxv.blogspot.com/.  Ning  kui  tekkis  huvi  ise  vahetusõpilaseks  saamise  kohta,  minge 

KINDLASTI http://www.yfu.ee/.

1 kooliaasta, mis kordama peab, on seda aastat välismaal 100% väärt :)

Tschüssie!

Siiri Vaarpu
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A A R R H E T A A B I T S R A

D P A E A F G L U S P I B Ä P

A R K S H O N J D K L I A Ä A

P O K R I N I U A S A B E K D

A T T A I K V U T U N V D V I

H O K A N A A U S U I R E O K

A O V A A R K S A K P A L K I

R M U S T E I B A K A S R A V
Leia need sõnad üles:  PASTAKAS ; JOONLAUD ; SULG ; KALJU ; AABITS ;  TELEFON ; 
PÄEVIK ; KÄÄRID ; RAHAPADA ; PINAL ; RAHAPADA ; KONN ; MAASIKAS ; KARP ; 
VARSAKABI ; HIINA ; KOOLIKOTT ; MOOTORPAAT ; SERBIA ; KUSTUKUMM ;  TIIB ; 

KARTUL ; JALAKAS ; LIND ; KUUSK ; MULD ; KASS ; POOLA ; KING ; MUST ; TAI ; NIRK 
; KANA ; VING ; AASTA ; KOOR ; REHA ; PALK ; KULD ; PADI ; KASK ; KOER ; PIIM ; 

PALAVIK ; KRAAV

ILU S AT  S U V E VA H EA E G A!!!

Soovib toimetus: Kairi Arras, Mesike Elias, Riina Leidsalu
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