
õppetööga paralleelselt on väga 

keeruline leida aega uue raamatu-

kogu sisustamiseks. 

Ma muretsen tagantjärele sellepä-

rast, et mind polnud alati raamatu-

kogus olemas, kui lapsed vajasid. 

Raamatukogutädi peaks olema iga 

päev hommikust õhtuni käepärast, 

aga täiskohaga õpetajal sellist aega 

pole.” 

Aitab muretsemisest. Loodame, et 

remont saab õigeaegselt valmis ja 

1. septembril ootab meid tuliuus 

raamatukogu kõigi nende asjadega, 

millest õp Inge on unistanud. 

Lõpuks on see hetk käes—meie 

kooli raamatukogu läheb re-

monti. Praegune olukord on 

end ammendanud, seal pole hea 

istuda ega astuda, ei taha seal 

lugeda, õppimisest rääkimata. 

Õp Inge Matteus saab nüüd 

oma unistused ellu viia, saab 

kujundada kõik oma maitse 

järgi. Juba mitu kuud käibki ta 

pliiats ja paber käes ning teeb 

pikki nimekirju asjadest, mis 

uues raamatukogus olla võiks. 

Edasi jätkabki Inge ise: 

“Hetkel muretsen ma aga selle-

pärast, kuidas vana mööbel saaks 

võimalikult kiiresti laiali lammu-

tatud ja kõik raamatud ja muu 

kraam välja tassitud. Sellega on 

juba kiire, sest kooliaasta lõpp 

läheneb kohutava kiirusega ja see 

omakorda tähendab, et kallis 

tööjõud lahkub majast. 

Kallid õpilased,  kui te soovite 

teha oma tööpraktikat või aia-

töö päevi juunis ja augustis, 

siis võtke minuga ühendust. 

Palun. Siin on vaja raamatuid 

pakkida ja tassida ning isegi prü-

gikonteinerisse vedada. 

Mahakandmisele minevaid 

raamatuid võib endale päri-

seks saada. Tulge uudistage. 

Loodan, et saame juurde uudiskirjan-

dust. Juba aastaid pole midagi uut saa-

nud tellida, sest raha ju pole olnud.  

Kui saame uue mööbli, siis tahan teha 

ka sellise vabaaja nurgakese, kus on 

hea kotttoolidel lösutada ja uusi raa-

matuid uurida. Tuleb ka ümmargune 

laud ja sinna juurde pehmed toolid 

tundide või koosolekute tegemiseks. 

Loomulikult oleks hädasti vaja ka tark-

vara. Peaaegu kõigis raamatukogudes 

on olemas arvutiprogramm, mis aitab 

sisestada kõik raamatud ja lugejad ning 

jälgib laenutamist ja tagastamist. 

Räägin oma muredest ka. Mul on 

hirm, et remont ei lähe kohe käima, 

vaid venib augustisse ja siis lükkub 

kõik omakorda edasi sügisesse, aga 

Kõik, kõik on uus septembrikuus, eriti raamatukogu 

 

Uusi riiuleid on hädasti vaja. 

Loomulikult ka uusi raama-

tuid. Põnevaid raamatuid! 

Saaks uue vaiba ka. Teeks 

lebonurga, kus on kotttoolid, 

lilled, projektor ja ekraan.  

Äkki ma nüüd saan ka 

arvutiprogrammi raamatu-

kokku. Hädasti on vaja. 

Robootika on jõudnud Kullamaale, ja 

hea, et veel enne, kui lapsed vaheajale 

lähevad. On, mida suvi läbi oodata.  

Õp Riina Leidsalu tellis vastavad 

vidinad ja hakkab sügisel lastele õpeta-

ma programmeerimist.  

 

 

 

 

 

 

 

Programmeerimistund on tõeline arengu-

vapustus (raamatukogu juubelil kuul-

dud väljend). 
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Aprillikuu on südamekuu, 

aprillis on ka ülemaailmne 

tervisepäev. Aprillis on Kul-

lamaa koolis olnud juba üle 

25 aasta tervisepäev. See-

kord V-VIII klassi õpilaste-

le. 

Töötas 4 töötuba: Irene 

Luts õpetas Annekese peal 

elustamist—õpilased said 

praktiliselt proovida, kui 

kerge või raske on elustami-

se kunst. Õpetaja kiitis väga 

poisse, kes olid eriti asjali-

kud olnud. 

Klara Altmets viis läbi meis-

terdamise töötuba, kus tüd-

rukutega valmistati kauboi 

paela ja poistega meisterdati 

kartulist, porgandist huvita-

vaid asju, mis jõudsid lõpuks 

ka ühisele näitusele spet-

siaalselt valmistatud alusele. 

Terviseõpetaja Riina Gilden 

oli arvutiklassis, 

kus õpilastega 

mängiti liiklus-

t e a d l i k k u s e 

mängu ja tehti 

lotomängu ter-

viseteemal. Siin 

selgitati klasside 

parimad: V 

klassist Marja 

Järv ja Kristjan 

Kaljuste; VI klassist Maria-

Lotta Nikulina ja Kaspar 

Kirsipuu,;VII klassist Kelli 

Nurm ja Kaarel Aavekukk 

ning VIII klassist Kätlin 

Pehtla ja Villem Mihk. 

Võimlas tegid õpetajad Viive 

Karnau ja Peep Jõevee õpi-

lastele nn tervisevõimekuse 

teste. Huvitav oli tasakaalu 

test.  Ka siin toodi välja mit-

me ala kokkuvõttes klasside 

parimad: V klassis Helina 

sootalu ja Kevin Metsar.;VI 

klassis Maria-Lota Nikulina 

ja Jaagup Kask ; VII klassis 

Mari-Ann Liidemaa ja Kaa-

rel Aavekukk    ning VIII 

klassis Laura Aruksaar ja 

Villem Mihk. 

Õpilased said tunniväliseid 

teadmisi ja praktilisi osku-

si .Usun, et päev läks korda. 

Mai Jõevee 

konnas mängisid: Tiina Põlma, 

Sirle Suuster, Aleksandra Laa-

ne, Mai-Roos Jõevee, Merle 

Humal ja Meril Topper. 

Kõik võistlejad said diplomi, 

medali ja auhinna! 

Mis saab tuleval aastal? Tiina, 

Sirle, Merle, Meril lõpetavad sel 

aastal keskkooli ja vaevalt neil 

enam on aega meie saalis võrk-

palli mängida. Kas on uusi tüd-

rukuid juurde tulemas? M. Jõe-

vee 

26. aprillil peeti maha tradit-

siooniline võrkpalliturniir. Vas-

tastel oli natuke raskusi Kulla-

maa kooli väikese võimlaga har-

jumisega, kuid nad tulid vapralt 

toime.  

Kohal oli 3 naiskonda, kahjuks 

Noarootsi ei saanud tulla. Iga 

naiskond sai ühe võidu ja ühe 

kaotuse. 

Parima seisuga lõpetas LÜG, 

jättes teiseks Kullamaa ja kol-

mandaks Lihula. Kullamaa nais-

Mis saab võrkpallist? 

Kullamaa Keskkooli vaprad võrkpallurid 

Tervisepäev 
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Hea, et Mai meid 

tervise teemadega 

ikka kursis hoiab. 

Ma sain täis-

mõõdulise kala!!! 
Gert Koppel püüdis 

mind koridoris kinni ja 

jagas oma suurt uudist. 

Nädalavahetusel püüdis 

ta kinni 40 cm kala. 



 

 

Akna taga söögimaja. 

Toit on võtta kogu aja. 

Hommikul, kui tõuseb päike, 

kohal sulissõber väike. 

 

Istub oksal ja aru peab. 

Kõht nii tühi ning toit on hea. 

Vilksab pilku siia, sinna - 

vurr! Nüüd aeg on sööma minna!   

Haarab nokka seemne maitsva, 

otsib varju kuuselt kaitsvalt. 

Sepatöö seal läheb lahti, 

passida ei ole mahti! 

 

Vilgas lend käib akna taga. 

Sööjaist tekkinud on saba. 

Kordamööda—vurr! Ja näh! - 

Kõht on täitsa täis—”Aitäh!” 

 
H. Leidsalu 

Õpetaja Heldi osales hiljuti 

Ingvar Luhaääre korraldatud 

konkursil “Luulekevad 

2017” ja pääses edasi järg-

misse vooru, mis toimub 

11.juunil Kirna mõisas. 

Hoiame pöialt! 

Eesti korvpalliliit käis 9. märtsil Kullamaal korvpalli propageerimas. Õpetati igasuguseid 

vigureid palliga tegema ja peeti maha ka väike võistlus. 

Koolile 

kingiti 10 

palli, 10 

tähist ja 10 

särki. 

100 kooli projekt 

Sinilillepäev 

et  lapsevane-

maid teavitataks 

s in i l i l l emärg i 

ostmise võima-

lusest, Grete 

Luts käis vahe-

tundide ajal kor-

janduskarbiga 

ringi, klassijuha-

tajad aitasid 

õpilastel aru 

saada veterani-

päeva tähtsusest.  

Loe: http://www.naiskodukaitse.ee/

Sinililled_Kullamaal_3352   

 Ostes sinilille-

märgi tunnustad 

veterane ja aitad 

toetada vigasta-

tud võitlejate 

taastusravi. 

Meie kool on 

alati osa võtnud 

sinilille kampaa-

niast, eriti kiiresti 

ostetakse ära 

käepaelad. See-

kord oli veteranide austamise akt-

sioon  hoolikamalt läbi mõeldud. Õp 

Riina Leidsalu hoolitses selle eest, 

Kas sa teadsid, et õp Heldi Leidsalu ei armasta kala, aga selle eest kirjutab luuletusi 

kauneid nagu pärleid. 
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Kui kellelgi tuleb suvel 

(iial ei tea ju) 

luuletamise tuhin 

peale, siis saatke oma 

luuletus mulle 

Facebooki. Sügisel 

avaldame ajalehes. 

H. Mäe 

TIHASTE HOMMIKUEINE 

http://www.naiskodukaitse.ee/Sinililled_Kullamaal_3352
http://www.naiskodukaitse.ee/Sinililled_Kullamaal_3352


nud vahendeid arvutipargi mit-

mekesistamiseks, värske ilme 

saab kooli raamatukogu jne. 

2.Millega ei jäänud rahule? 

Kõige ausam ja õiglasem on ra-

hulolematu olla iseendaga. Ma 

arvan, et järjest raskem on moti-

veerida iseennast, kui sa oled ju-

ba küllaltki pikalt ühel töökohal 

olnud. Mõtled küll, et kõik ju toi-

mib, aga see kõik võib toimida ka 

teisiti. 

3. Mis on murekohad? 

Murelikuks teeb see, et inimesed 

on tihtipeale kärsitud ja pealis-

kaudsed. Asjade üle otsustakse 

kiirustades, ei uurita ega kontrol-

lita fakte ning sellisel viisil on 

konfliktid lihtsad tekkima. Ei mä-

leta enam sellist juhust, et keegi 

tuleks lihtsalt kooli ja ütleks, et 

see või teine asi tuli teil hästi väl-

ja. Vahel tekib selline tunne, et 

kõik mis sa teed, teed valesti. 

Direktor Meelis Välis leidis kii-

rel ajal mahti vastata “Kõmu” 

küsimustele.  

1.Millega jäid sel õppeaastal 

rahule? 

Kõige rõõmustavam oli see, et 

üle mitme aasta kasvas koolipere 

jälle suuremaks. Õpilasi lisandus 

sügisel 14 ja see on maakooli 

kohta päris suur ja arvestatav 

muutus. Lisaks sellele oli meie 

koolil tähtis juubel, täitus viis-

kümmend aastat kooli avamisest 

Kullamaal. Vilistlastega tähistasi-

me seda sündmust juba eelmise 

suve hakul, aga tänaste õpilaste ja 

õpetajatega septembris. Kallista-

sime oma koolimaja, moodustasi-

me koolimaja ette sünnipäeva 

numbri ning õpilastele valmistas 

üllatuse laulja Daniel Levi Viina-

lass. Toimunud on palju üritusi, 

väljasõite. Õpilased ja nende ju-

hendajad on edukalt esindanud 

kooli olümpiaadidel, konkurssidel 

ja spordivõistlustel. Oleme saa-

4.Mida tuleks järgmisel aas-

tal teha teisiti? 

Rohkem tuleb teha koostööd, 

ühiselt tehtud asjad kukuvad 

paremini välja ning rahulolu 

tehtuga on suurem. Sel juhul 

kaob vähemaks asjatut kriitikat 

ning kõik tunnevad, et nad on 

ühtemoodi panustanud. Roh-

kem tuleb tegeleda eneseana-

lüüsiga, mitte teiste analüüsimi-

sega. Tuleb veelgi rohkem tege-

leda nendega, kes seda vajavad. 

5.Kaua meie keskkool veel 

kestab? 

Loodan, et kaua. Kui on õpila-

si, kes soovivad kodukohas 

koolis käia, siis peab see kool 

ka säilima. Praeguseni on neid 

soovijaid olnud, küllap edaspi-

digi. 

6.Mida soovid kooliperele? 

Soovin ilusat kooliaasta lõppu. 

Tahan, et kõigil oleks sisukas 

suvi, kuhu mahub palju põne-

vaid ettevõtmisi, reise jm. Loo-

dan, et tuleb soe ja päikseline 

suvi, siis saavad ka kõik korrali-

kult ennast välja puhata. Seega 

ilusat suvevaheaega! 

Meelis Välis, Kullamaa 

Keskkooli direktor 

Õpetlikud sõnad meile kõigile 

Läheks aeg ometi kiiremini, sest tahaks juba lennata Lk 6 

38. 

20. juunil on 38. lennu lõpuak-

tus, aga päeval leidke, palun, ae-

ga külastada Goldenbecki maja. 

Õpilased annavad sisuka nuti-

seadmete näidistunni, kohtume 

kirjanik Ilmar Tomuskiga, kooli-

lapsed laulavad, tantsivad, õpilas-

firma kaupleb oma toodanguga, 

kohvik kutsub lõõgastuma, jne. 


