
See kestab umbes kaks tundi. 

Sandra ja Kaija soovivad ka 

tantsupeost osa võtta. Me tee-

me proovi Riina Roosti juhen-

damisel. Me ei ole rahvatantsi-

jad, vaid hoopis naisvõimlejad. 

Nii nagu laulupidu, on ka tant-

supidu väga patriootlik ja tradit-

siooniline sündmus, mis meile 

väga tähtis on. Seega, tulge kõik 

Tallinnasse laulu- ja tantsupeole 

omadele kaasa elama!  

Kaija Ilau ja Sandra Pärnpuu 

Naisvõimlejate debüüt 

Sellel aastal läheb Kullamaalt 
esimene naisvõimlejate rühm 
tantsupeole. Õigem oleks küll 
öelda, et 8 sihvakat võimlejan-
nat üritab peole saada. Tantsud 
ei ole rasked, aga kogemusi ja 
aega napib. Praegu võib öelda, 
et iga korraga, kui me proovi 
teeme, hakkavad tantsud aina 
paremini välja tulema. Juhenda-
jaks on meil Riina Roost ja te-
mal on tantsupidudega juba 
palju kogemusi, nii et me looda-
me väga tema peale. 
28.jaanuaril käisime Haapsalus 
oma tantse ette näitamas ja 
koos teiste Läänemaa rühmade-
ga harjutamas.  
Meie põhitantsu pealkiri on 

„Õhtu ilu” ja sellele vastav on 

ka riietus - tumesinine kleit ja 

mustad tennised ning abivahen-

diks on suur oranz lint, millega 

on väga palju erinevaid liigutusi 

vaja sooritada. Ülevaatus on 

meil 4.aprillil, Loodame väga, et 

meil läheb hästi. Hoidke meile 

pöialt!                                   

Maria Mäe 

Meie võimlemisrühm 
Kullamaa Käbid on 
tegutsenud 5 aastat. Rüh-
ma kutsus  kokku 
õp.Riina Roost, kelle 
juhendamisel oleme käi-
nud erinevatel võimle-
mispidudel ja ka tantsu-
peol. Sel aastal valmistu-
me järjekordseks tantsu-
peoks. Meie kavad on 
alati olnud põnevate abi-
vahenditega- ämbrid, 
pallid, termotekid, tenni-
sepalliga rätikud, seekord 
on meil imeilus kava hii-
gelsuurte mustade tiiba-
dega. 
Meie rühmas on 8 neidu 
ja meil saab proovis alati 
palju nalja, meie õpetaja 
on väga äge, tal on meie-
ga koos väga lõbus. Meie 
õpetaja tantsib ka ise  Me 
teeme ka kõvasti tööd, 
sest konkurss peole on 
ülitugev. 
Mulle meeldib tantsimas 

käia, sest see on lahe ja 

seltskond on hea. Kutsun 

kõiki tantsupeole!  

Anneli Riisalu 

Meie koolis on neli vah-

vat tüdrukut: Pirja ja 

Mery-Liis (10.klass), 

K a i j a  j a  S a n d r a 

(12.klass), kes tänu õpe-

taja Üllele ja naiskoor 

Leelole, püüavad taas-

kord pääseda laulupeole. 

Sellel aastal on juba 26. 

laulupidu. Miks me sinna 

nii väga minna tahame? 

See on lihtne küsimus. 

Meile meeldib laulda, 

meile meeldivad tradit-

sioonid ja see patriootlik 

tunne, mis tuleb ca 40 

000 lauljaga koos lauldes. 

Emotsioonid on lihtsalt 

laes, kui saad olla pisike 

osa sellest suurest koo-

rist. Peale selle on veel 

rongkäik, mis on umbes 

5 km pikk. Seal on paljud 

sugulased ja tuttavad, kes 

ise laulupeost või tantsu-

peost osa ei võta, kaasa 

elamas. See on lihtsalt 

uskumatu kogemus. 

Proovis käime me igal 

neljapäeva õhtul Lihulas. 

KÕIK LAULU– JA TANTSUPEOLE! 

 

Meie vilistlane Anni Ratas omandas jalgpalliliidu noortetreeneri kutse. 

Palju õnne! 

Ajalehe  selles numbris 

näete killukesi kooli   

üritustelt 
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Lisaks koolis õppimisele meeldib mulle 

sporti teha. Minu lemmik spordiala on 

maadlus, sest see teeb tugevaks ja osa-

vaks. Maadlustrennis käin koos vend 

Rauliga juba viiendat aastat. Trennid 

toimuvad Märjamaal. Minu treenerid 

on Harri Koiduste ja Jüri Nisumaa. 

Osalen maadlusvõistlustel, kus olen 

võitnud 7 karikat ja 21 medalt. Mulle 

meeldib käia ka sumovõistlustel. Minu 

unistuseks on osaleda maailmameistri-

võistlustel ja olümpiamängudel. 

Peale maadluse tegelen veel ujumise, 

jalgpalli, suusatamise, jalgrattasõidu, 

kergejõustiku ja triatloniga. Mulle meel-

dib sporti teha koos oma vendade Rau-

li ja Brunoga.  

Robin Reesaar, 4.kl. 

 

RAMBO ALLUVAD 

Olen teie kampa juba mitu aastat 
jälginud ja mulle tundub, et te os-
kate kokku hoida ja sõprust hinna-
ta. Kui suur teie sõpruskond täpse-
malt on? 
Meid on 7: Rasmus, Kevin, Janno, 
Janar, Renee, Markus ja Jacob. 
On teil ka oma pealik või vaimne 
liider? 
Ametlikult ei ole, me oleme kõik 
võrdsed inimesed. 
Koolis on mul mingi ülevaade sel-
lest, milega te tegelete, aga mida te 
teete vabal ajal, peale kooli? 
Käime jõusaalis, mängime võrkpalli, 
sõidame WAZ 2103-ga või ATV-ga, 
püüame kala iga ilmaga, vahepeal käi-
me niisama poest läbi ja ostame mõ-
ned lihapirukad. 
Suvel on aega laialt käes, mida te 
siis teete? 
Ujume hästi palju, telgime järvekal. 
Kui väikesed olime (eelmine suvi), siis 
telkisime ka kuuskedes. Aitame hädas-
olijaid. Ükskord pidi Mati T. poe trepi 
pealt pea ees alla kukkuma, aga Kevin 
reageeris kiiresti ja püüdis ta kinni. 
Kas teil on ka selliseid olukordi 
ette tulnud, kus te peate üksteist 
hädas aitama? 
Kevinil läks ükskord krossikas puruks 
Rassi mäel, Rasmus tuli ATV-ga järgi 
ja vedas koju. Janar jäi oma ATV-ga 
ükskord dispetsheri tee peal hätta- 
kere läks pooleks- Rasmus oma ATV-
ga lohistas minema. Renee päästis Ke-
vini ühe kolge käest, kes tahtis talle 
molli anda, aga Renku oli kiirem ja 

lahendas olukorra. 
Mida te arvate Kullamaa teismeliste 
elust? 
Kehvavõitu. Noorte peale pole mõel-
dud, noortekeskus ei tegutse. 
Mis mõttes ei tegutse? Jõusaal on 
ju. 
Nädalavahetusel on uksed kinni ju, 
õhtul pole kuskil olla, tahaks niisama 
istuda, LAN-i teha, pinksi, koroonat 
või piljardit mängida. 
Mis plaanid teil tulevikuks on? 
Lõpetan üheksanda ära ja olen siit läi-
nud. Janno:”Mina lepin olukorraga.” 
Mis te arvate, kui kaua teie sõprus 
veel kestab? 
Elu lõpuni. 
Ja lõpetuseks, on teil mõni soov? 
 

Noortekas lahti! 
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Anti Roosileht 

1. Oma õpinguid jätkan 
Sisekaitseakadeemias polit-
sei ning teenistuskoera juh-
timise erialal. Ega see otsus 
lihtsalt ei tulnud.  
2. Eelkõige panustasin siis-
ki näitleja erialale ühes hoo-
pis teises koolis, paraku jäi 
see seekord veel unistuseks. 
Aga ma lohutan ennast 
sellega, et mitte kunagi ei 
ole hilja, alati jõuab juurde 
õppida.  
3. Ärgates hommikuti kell 
6.30 ning kiirustades rüh-
maga jooksma keerles mul 
alati peas mõte – Miks ma 
siia tulin? Tahaks magada! 
Paar kuud hiljem on saa-
nud sellest aga rutiin, see 
on normaalse päeva algus. 
Praeguses olukorras  tun-
nen ennast isegi üsna rahu-
likult ja võib öelda, et targa-
na. Mulle on taas meelde 
tulnud, mida tähendab õp-
pimine, logelemine on sel-
letõttu jäänud tahaplaanile. 
4. Soovitusena praegustele 
õpilastele oskan öelda, et 
nähke keskkoolis rohkem 
vaeva, õppige. See tuleb 
teile endile kasuks. Mina 
sain sellest alles peale kesk-
kooli kahjuks aru ja tõesti 
on raske uues koolis õpin-
guid jätkata, kui oled 3 aas-
tat looderdanud. Õpetajate 
jutt, et kui keskkoolis ei 
viitsi õppida, siis pärast 
läheb raskeks, vastab tõele, 
kuigi ma alguses seda väga 
ei uskunud.  
 
Lisanna Lipu 

1. Elan Tartus ja õpin Tar-

tu Ülikoolis romanistikat, 

täpsemalt hispaania keelt ja 

kirjandust. 

2.Tunnen ennast siin väga 

hästi, mulle meeldivad nii 

Tartu linn, kui ka ülikool. 

Olen leidnud palju uusi 

tuttavaid ja uued kursuse-

kaaslased on väga toredad. 

3. Alguses oli väga raske 

harjuda sellega, et loengud 

on 1,5h pikad ja enamus 

meie kurusest üritas alguses 

lihtsalt mitte magama jääda. 

Tartu Ülikoolis on loengud 

vabatahtlikud, aga mõned 

praktikumid on siiski ko-

hustuslikud. Kuna tunni-

plaani saab endale ise koos-

tada, siis on mul enda aja 

üle palju suurem kontroll, 

vaba aega on küll palju roh-

kem ja päevad on enamasti 

lühemad kui keskkoolis, 

aga iseseisvat tööd on kõ-

vasti rohkem. 4. Mulle tun-

dub, et sain Kullamaalt 

ülikooliks piisavalt hea ette-

valmistuse, nii et õpetajate-

le ütleks, et jätkake samas 

vaimus! Õpilastele soovi-

taks, et üritage koolis tublid 

olla ja eksamiteks õppida, 

sest isegi, kui te hetkel ei 

mõtle ülikooli minemisele, 

siis kunagi võib teil see 

soov ikka tekkida. 

Hegert Leidsalu 

1. Praegu elan Tartus ja 

õpin Tartu ülikooli õigus-

teaduskonnas, bakalaureu-

seõppe 2. kursusel. Lisaks 

sellele tantsin Tartu Üli-

kooli Rahvakunstiansambli 

noorterühmas ning korral-

dan Ülikooli Kultuuriklubis 

festivali Tartu Tudengipäe-

vad (Kevad- ja Sügispäe-

vad).  

2. Kuivõrd ma juba pool-

teist aastat olen Tartus ela-

nud ja õppinud, siis ei ole 

see olukord minu jaoks 

enam väga uus. Alguses tundus, et kooli on ikka nii vähe ja 

vaba aega on nii palju. Siin algasid loengud nt kell 10, mõnel 

päeval isegi kell 14 ja üsna tavaline oli, et üle kahe loengu-

seminari päevas ei olnudki. Esimesel semestril oli küllaltki 

sageli ka selliseid päevi, kus kooli üldse ei olnud.  Kuna au-

ditoorse töö maht on üsna väike, on sellevõrra rohkem ise-

seisvat tööd. Meil õigusteaduses tähendab see kaasuste la-

hendamist ning riigikohtu praktika ja muu õiguskirjanduse 

lugemist.  

3. Näiteks oli alguses harjumatu see, et keegi ei korda igasu-

gu nõudeid ja õppekorraldust mitu korda üle. Esimeses 

loengus natuke räägitakse ja ongi kõik. Tuleb ise vaadata, 

kuidas hakkama saad. Sellega harjub üldiselt ruttu. Samuti ei 

saa ülikoolis ühte raamatut kasutada terve aine läbimise 

(poole aasta) jooksul, sest paljusid õpikuid on vähe. Seetõttu 

tuleb mõnda raamatut küllaltki kaua oodata, sel ajal kui mõ-

ni teine raamat on käes ainult 14 või heal juhul 30 päeva, 

mistõttu tuleb seda võimalikult palju kasutada. Ja muidugi 

üks asi veel. Nimelt, kui sa süüa tahad, siis sa pead seda ise 

tegema või siis kuskil kohvikus sööma.  

4. Liikuge ringi, külastage teisi koole, vaadake kuidas seal 

õpitakse ja mis asju kasutatakse. Vaadake saadet „Rakett 

69“, et näha, mida ja kuidas oskavad teha teie eakaaslased. 

Üks asi veel: kui midagi muuta tahate, siis tegutsege. Õpeta-

jatele soovitan ka seda, et liikuge ringi ja vaadake, mida tee-

vad teie kolleegid. Osalege võimalikult palju koolitustel ning 

erialaseltside ja -liitude töös. Olge järjekindlad.  

Kadi Mäe 

1. Mina õpin Tallinna 32. keskkoolis. Minu koolis on võima-

lik valida 5  õppesuuna vahel ning mina õpin ajaloo-õiguse 

kallakuga 10 A. klassis.  

2. Uues koolis oli algul väga raske - kohanemine uute õpeta-

jate ning klassi- ja koolikaaslastega. Minu klassis käib 20 

õpilast, koolis õpib üldse ligi 900 last. 

3.Esiteks on meil õppeainete jaotamine perioodidesse, aas-

tas on 5 perioodi ja perioodis on 7 nädalat. Nimelt meil oli 

1. perioodil nt. keemiat, füüsikat 5 korda nädalas, kuid järg-

nevatel perioodidel mitte ühtegi. Erinev on, et õpilased ei 

vaidle siin õpetajatega, õpetajaid austatakse. Täiesti erinev 

on ka see, et ma õpin nüüd ka prantsuse keelt ja seda õpe-

tab ehtne prantslane. Vahemaa kodust koolini on nüüd pal-

ju pikem, pean ärkama 6.00, sest kool hakkab kell 08.00. 

Kooli sõidan trolliga ning umbes 15-20 minutit. Vahepeal 

trollid ka hilinevad, siis läheb ikka väga kiireks. 

4. Oma Kullamaa kooli õpetajatele soovin palju kannatlik-

kust, eriti siis, kui õpilased rumalaid küsimusi esitavad, jääge 

ikka rahulikuks. Õpilastel soovitan tegeleda lisaks muudele 

asjadele ka õppimisega, sest kool selleks ju ongi.  

EX-KULLAMAALANE RÄÄGIB 
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1. Kus sa hetkel elad ja õpid? 

2. Kuidas sa ennast uues 

olukorras tunned? 

3. Mis oli alguses kõige raskem? 

4. Mida sa soovitad ?
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1. Kelleks Te õppinud olete? 

V: Ma olen õppinud Kuressaa-
re Ametikoolis turismikorral-
dust. 

2. Kas Teile meeldib Teie 
amet? Miks? 

V:Turismikorralduse eriala oli 
minu jaoks huvitav just seetõt-
tu, et sealt sai mitme selle ala 
alused (giid, hotelli admin., res-
toran, kokandus, reisibüroo). 

3. Kus koolis Te õppisite? 

V: Ma olen lõpetanud Kulla-
maa Keskkoolis põhikooli ja 
Rapla Vesiroosis Gümnaasiumi 
ning seejärel Kuressaare Ameti-
kooli. 

4.Kas Te tahtsitegi sekretä-
riks saada? Miks? 

V: Kui aus olla, siis ma polnud 
enne üldse sekretäri töö peale 
mõelnud, kui mulle tuli võima-

lus siia kooli Anne asemele 
tulla. Aga muidu mulle täitsa 
meeldib, sest töö on mitme-
külgne ja päris huvitav. 

5. Kas sekretäri töö on raske 
või kerge? Miks? 

V: Kui paberimajanduse sel-
geks saad, siis ei ole. Alguses 
oligi kõige hirmutavam doku-
mentide vormistamine ja meel-
de jätta, mis paber kuskil käib. 
Kuna ma pole sekretäri ametit 
õppinud, siis tuleb mul kõik 
käigu pealt selgeks saada. 

6. Kui suur pere Teil on? 

V: Mul on kaks last ja mees. 

7. Mida Te hindate oma töö 
juures? 

V: Seda, et see on kodu lähedal, 
ei pea kaugele sõitma; sõbralik-
ke kaastöötajaid ja et töö, mida 
teen ikkagi meeldib mulle, sest 
raske oleks päevast päeva teha 
midagi, mis sulle ei meeldi. 

8: Mis kogemusi on Teie 
amet Teile juurde andnud? 

V: Kogemusi on palju juurde 
tulnud just paberimajanduse 
poole pealt. 

9: Kas Te tahate oma ameti 

juurde jääda või on 
soov kaugemale pürgida? 

V: Kindlasti on mul soov en-
nast edasi arendada, aga mis 
suunas, seda pole ma veel ot-
sustanud. 

 

KAS TE TEADSITE, ET... 
 

 16. jaanuaril olla 
Koluveres suusa-
tajat nähtud (isik 
on toimetusele 
teada). 

 

 Leiti kaka! (väike 
tüdruk kirjutas 
oma lemmiklaul-
jast Lady 
Gagast). 

 

 Pikk päev on pi-
devalt pekkis! 
(algklasside pika-
päevarühma 
tund on 
Goldenbeckis). 

 

 Sotsiaalpeda-
goog on see, kes 
räägib siis, kui on 
pereprobleemid 
(muul ajal ta ei 
räägi). 

KES ON MEERI SEIMAN?   Stephanie Kerdi intervjuu kooli 

sekretäriga 

21.jaanuaril käisid 6., 7., 8. ja 10.klassi õpila-

sed koos õp. Mai, Viive ja Heliga Tallinna 

lennusadamas Titanicu näitusel. Algul 

uudistasime niisama muuseumis ringi. Hil-

jem tehti meile ekskursioon Titanicu näitu-

sel. Giid oli väga asjalik ja rääkis palju põne-

vat ja uut Titanicu kohta. Kas te teate, et 

Titanic oli pikkuselt sama suur kui Eiffeli 

torn, et neljas korsten oli ainult ilu pärast, et 

luksussviit maksis seal peal tänapäeva rahas-

se umber pannes 80 000 eurot, et Titanic 

võttis esimesena narivoodid kajutis kasutu-

sele (kõige odavamad kajutid!). Pärast tehti 

meile kõige kohta viktoriin. Ka sealt jäi pal-

ju huvitavat meelde, näiteks, et Titanicu 

pardal olnud eestlastest pääsesid pooled, 

ehk ainult 1 inimene, sest seal 2 eestlast 

oligi vaid, ja see pääsenu oli muide Titanicu 

elektrik. Pärast viktoriini võisime veelkord 

kogu näituse omapead läbi käia ja ookeani 

põhjast toodud asju vaadata– briljantidega 

pross, kuldkõrvarõngas, kuldnööbid, saa-

pad, nõud, püksid, jne.  

Ja loomulikult saime kuulsa trepi peal pil-

distada, Kristjanil oli selleks kohe spetskaa-

mera kaasas ja ta tegi meist seal palju pilte. 

Kokkuvõtteks näitus oli väga põnev ja an-

dis palju teadmisi.  

Carmen Treu 

 

Kullamaa Kõmu 
otsib sponsoreid. 

Järgmine leht  
ilmub mais. 

TITANICU KÜLASTUS 
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