
Juba neljandat aastat sõidavad IT tudengid mööda 
Eestit, et tutvustada moodsama tehnoloogia võimalusi 
ka pealinnast kaugemal asuvates piirkondades. Vedas, 
et nad sel aastal sattusid ka meie kooli. Õpilased nauti-
sid seda päeva, sest see on ju nende maailm, seda tun-

nevad nad nagu 
oma viite sõrme. 
Küsisin viiendi-
ke käest nende 
tehnikavidinate 
kohta, mis saalis 
välja oli pandud 

ja ma ei imesta enam, aga ikkagi nii kummaline, kui 
palju nad digimaailmast teavad—kõik need terminid 
ja omadused ja võimalused. Päeva lõpus täitsid õpila-
sed tagasisidelehed. Nende hulgast loositi hiljem välja 
Microsoft Wireless Mobile 1850 juhtmevaba hiir, 
mille võitis Maarja Kask Kullamaalt. Palju õnne! 

13. oktoobril toimus Läänemaal esimest 
korda ohutusalane võistlus ÖÖ KEAT. 
See leidis aset Haapsalus. Ka meie kool 
osales kahe võistkonnaga 10.-11. klassist. 
Kohale jõudes saime kaardi ja ajakava, 
millal me milliseid punkte külastame. 
Punkte oli kokku 12. Igas punktis oli 
meil aega 15 minutit ja ühest kohast tei-
se liikumiseks 5 minutit, mistõttu pidime 
mitmed korrad jooksma, et õigeks ajaks 
kohale jõuda. Esimenepunkt oli Lääne 
Elu, kus pidime ajalehtedest otsima vas-
tuseid küsimustele Kõige meeldejääva-
maks oli kindlasti see kontrollpunkt, kus 
meie ülesandeks oli välja saada autost, 

mis kujuteldavalt oli teelt välja sõit-
nud, rullus üle katuse ning jäi sellele 
seisma. Pidime panema käed ja jalad 
lakke ning seejärel tegema turvavöö 
lahti. Siis pidime autoaknast välja 
tulema. See tundus kõik väga hir-
mus, kuid õpetlik. See demonstree-
ris väga hästi turvavöö vajalikkust. 
Ühes teises kontrollpunktis pidime 

tuvastama vead, et jalgratas saaks 
uuesti sõidukorda, järgmises pidime 
panema selga päästevesti, samuti 
pidime vastama liiklust puudutavate-
le küsimustele. Põnev oli ka see, et 
saime teada oma kaalu kui me istuk-
sime autos ja näiteks 90 km/h kiiru-
se juures toimuks avarii. Kaal oleks 
olnud mitu tonni. Õhtu lõpuks sai-
me auhindu ja sooja suppi ning see-
järel suundusime kodu poole. Kok-
kuvõttes oli ÖÖ KEAT väga tore ja 
õpetlik üritus, mis andis palju uusi 
teadmisi. Carmen Treu (11. kl) 

 

* kaitsemäng “Aita end ja kaitse 
teisi”; korraldatakse üle Eesti 

KEAT* 2016 

Geeks on wheels e nohikud ratastel 

Loe ka seda:  



J.K.Rowlingu loodud võlumaailmast 
jutustavad raamatud ilmusid kümne 
aasta jooksul alates üheksakümnenda-
te keskpaigast. Selle aja jooksul on 
need röövinud miljonite väikeste ja 
suurte lugejate südamed. Kuna võlu-
maailmas on praegu toimumas palju 
huvitavat on paslik sel teemal veidike-
seks peatuda. Harry Potteri nimelisest 
võlurpoisist rääkivas raamatusarjas on 
ilmunud seitse raamatut ning neist on 
vändatud kaheksa filmi. Sel suvel nägi 

ilmavalgust näidend, mis jutustab 
Harry ja tema sõprade elust üheksa-
teist aastat pärast seitsmenda raamatu 
lõppu.  "Harry Potter and the cursed 
child" on inglise keelsena saadav kõi-
gis suuremates raamatupoodides ja 
eesti keelse variandi kirjastamisest ju-
tud juba käivad. 2016 on potterheedi-
dele juba niigi põnev aasta olnud, kuid 
novembris esilinastub kinodes Harry 
Potteri eellugu "Fantastic Beasts And 
Where To Find Them". Filmi stsena-
ristiks on J.K.Rowling, kes teatas hil-
juti, et " Fantastic Beasts And Where 
To Find Them" ei jää ainsaks Ameeri-

ka võlumaailmast pajatavaks linateo-
seks, vaid neid saab olema koguni viis. 
Mina armusin sellesse mustajuukselis-
se võlurpoissi neljandas klassis ning 
olen neid raamatuid pärast seda liiga 
palju kordi üle lugenud. Ma ei teagi, 
mis mind köidab. Võib-olla see täiesti 
teine maailm, mis ometi tundub nii 
reaalne. Või J. K .Rowling-ule omane 
huumorisoon. Ma ei tea, aga ma soo-
vitan, südamest soovitan, võtta vae-
vaks ja Harry Potteri sarja lugeda. 
Maagia on seda väärt! 

Maarja Kask (8. kl) 

“maja peal” rassib, 
mässab Riina, kes on 
küll Talise seaduslik 
abikaasa, aga samas 
on ta ka ametlik Kul-
lamaa kooli huvijuht 
ja tantsujuht, õpilas-
tega. Seega terve suvi 
läks tantsu ja töölaag-
rite tähe all. 

Kes teeb, see jõuab, 
öeldakse. Aga kui ei 

Tahtsin teha intervjuud meie kooli 
vilistlase Talis Gildeniga, aga see para-
ku ei õnnestunud. “Kiire on. Kogu 
aeg on väga kiire, pole aega niisama 
jutustada. Maja on vaja valmis saada, 
tööl on vaja käia, lapsi vaja valvata. 
Vahepeal tuleb süüa teha ja magada ka 
ju vaja. “ Ma ei hakka parem küsimagi, 
et aga kus siis Riina on. Tean niigi, 
kus. Sel ajal kui Talis lastega suvi otsa 

jõua? Loodus on asjad niimoodi sätti-
nud, et kui sa ise ei märka endale 
puhkust anda, siis keha ütleb ikka, 
millal tuleb paus teha. Sellepärast oli-
megi paar nädalat ilma Riinata, aga 
selle eest said Talis ja lapsed ometi 
kord veeta aega Riinaga. 

Ja õige pea läheb ratas käima  täie 
hooga—taidluspidu, aastavahetuspidu, 
tantsutrennid, suvine tantsupidu, töö-
ja puhkelaager, jne. Ja siis on Talisel 
maja ka juba valmis, nii et üks mure 
ikka vähem. 

Selline lugu sai intervjuust Talisega. 

Vilistlase nurgake 

Kes loeb, see teab! 

Harry Potter— noorte lemmik 

Jälgides kõrvalt 

perekond 

Gildenit, saan 

ma aru, mis asi 

on 

rööprähklemine. 

Paremal käib äge 
Hundimäng. See 
kaardipakk oli lastel 
võimlemispeol igal 
pool kaasas ja nagu 
vaba hetk oli, kohe 
mängisid. Pidi õud-
selt lahe olema, õp 
Õnnela olevat üks-
kord mate tunnis 
õpetanud. 

All vasakul esineb 
töölaagri ansambel 
kodukohvikute päe-
val. 

Katariina ja Talis ehitamas. 

Kristofer ja Riina Tallinnas võimlemas. 

30. oktoobril möödus 90 aastat A.H.Tammsaare teose 

“Tõde ja õigus” 1. osa ilmumisest. See teos on Eesti best-

seller! Iga eestlane loeb selle läbi mingil ajahetkel oma 

elus. 



26. oktoober oli väga lõbus 

päev. Lõbus oli ta just sellepä-

rast, et käisime osade Kullamaa 

kooli õpilastega Tallinnas Euroo-

pa keeltepäeval.  

Kõigepealt sõitsime City-touri 
bussiga Tallinnas ringi, giidi jut-

tu võis igaüks kõrvaklappides 

talle meeldivas keeles kuulata, 

Seejärel tegi õpetaja Ervin 

Rannik meile jalutuskäigu Tallin-

na vanalinnas. Kuulsime ja nägi-

me palju huvitavat. Väga põnev 

oli ära käia Rae apteegis, mis on 

ühtlasi ka muuseum.  

Viimaseks kohaks oli Vabaduse 

väljaku keeltekohvik. Seal saime 

tutvuda erinevate keeltega ter-

vest maailmast. Jaapani ja 

araabia keele lauda oli kõige ras-

kem kohta saada, sinna oli kõige 

rohkem tahtjaid.  

Tagasi sõites korraldas õpetaja 

Heli Mäe meile viktoriini päeva 

kokkuvõtteks. 

 Selliseid huvita-

vaid ja õpetlikke 

väljasõite võiks 

rohkem olla. 

Raul Reesar  

(5. kl) 

 

 Vene ja saksa keele päev; 

 Keeltekontsert; 

 Ameerika rokkar Michael Miley rää-

gib õpilastele inglise keele tänapäe-

vasest kasutusest. 

 

 

 Külla tuleb ameeriklane! Loengud ameerika 

haridussüsteemist, vaatamisväärsustest ja 

riigikaitsest; 

 American Drama Group esitab etenduse 

Dracula Tallinnas, meilt sõidab 33 last vaa-

tama; 

 Ülekooliline inglise õigekirja võistlus Spel-
ling Bee, osalevad 3.-12. kl; 

 Üleeuroopalisest Best in English olümpiaa-

dist osavõtt, 20 õpilast; 

 Jõuluõhtu vene moodi+laulud saksa ja ingli-

se keeles; 

Võõrkeeled korraldavad 

Euroopa keeltepäev 



Õpetajate päeva hommikul kiirustasime õpsidega kultra poole, poe vastas pargis tegi 
üks noormees aega parajaks, hüüdsime talle “Tere!” ja läksime edasi. Aga mitte 10. klas-
sijuhataja Viive. Tema seadis 
sammud otsejoo- nes kahupäise 
poisi suunas ja nõudis valju-
häälselt puudumis- tõendit eelmise 
päeva kohta. Poiss sattus segadusse, 
aga kogus end kii- resti ja selgitas, 
et ta ei käi enam siin koolis. “Nii, 
nüüd võttis veel paberid ka välja. 
Millal ta seda juba jõudis teha?” 
mõtles Viive ja ütles: “Pärast 
räägime, mul pole praegu aega.” 

Pärast nad rääkisid muidugi, aga hoopis teisel lainel. Nimelt oli Viive segamini ajanud 
oma klassi  uue poisi Maigerti ja suvel meilt ära läinud Maareki, kes tuli oma endistele 
klassikaaslastele appi õpetajate päeva korraldama. 

Naljad elust enesest 

Järjekordselt on tegu väga omanäoli-

se lennuga. 11 noort ja tegusat ini-

mest jõuab palju korda saata, kui 

oma jõud ühendatakse. 

1.septembri aktus oli südamlik ja soe, 

aga samas ka väikse vimkaga — Pipi 

kaasamine tegi olemise vabamaks ja 

lõbusaks. Ma usun, et tema trikitami-

ne võttis väikestelt aabitsa omani-

kelt kooliärevust vähemaks. 

Õpetajate päev möödus rangelt 

reegleid jälgides. Direktor Janno ei 

teinud mingeid järeleandmisi — tun-

nid olid sama 

pikad kui tavali-

selt, distsiplii-

nirikkumistele 

reageeris karmilt, ühtegi tundi ära ei jäetud, koduseid töid anti rohkem kui mul-

lu. Noored pedagoogid näisid nautivat oma tööd. Hoolimata pisikestest ootama-

tutest raskustest olid nad rahul ja ikkagi väga positiivsed, kui pärast kohvilauas 

oma muljeid meile jagasid. Meie olime ka rahul, muretseda polnud vaja, kuhugile 

tormata polnud vaja. Võisime kohvitada ja kooki süüa nii palju kui tahtsime, hom-

mikust õhtuni, ja seda me ka tegime. Päeva lõpetasime koos valla esindajatega 

Pärnu teatris, kus vaatasime etendust “Olga, Irina ja mina” ning pausi ajal nauti-

sime loomulikult kohvi ja kooki, mille traditsiooniliselt teeb meile välja vallavalit-

sus (loodan, et ka haldusreformi järgselt kordub sama sügise). Heli Mäe 

Küsin 7. klassi käest, kuidas 

tõlkida DJ eesti keelde. 

Vastus on, et ikka DJ. Eesti 

keeles ei pidavatki muud 

sõna olema plaadikeerutaja 

kohta kui DJ. Selline sõna 

nagu diskor ei ütle tänasel 

päeval noortele enam mida-

gi, sest pole kedagi, kes 

seda kasutaks. Vot nii. Jälle 

targem. 

Lehe toimetasid Aleksandra Laane, Hannes Välis, Carmen Treu, Raul Reesar, Maarja 

Kask ja õp Heli Mäe. Fotod erakogudest ja kooli fb lehelt. Trükkis Adograaf OÜ. 


