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                                                                           Kooli sünnipäev 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kooli sünnipäeva hommik algas tordi söömisega. Juba hommikul vara askeldasid garderoobis direktor Kaidi 

Uueda ja huvijuht Pirja Laanemets, kõiki saabujaid kostitati maitsva torditükiga. Pärast esimest tundi 

kogunesime juba traditsiooniliselt kooli ette ja moodustasime kooli vanuse, milleks oli 55. Seejärel suundusime 

kultuurimajja, kus meile esines mustkunstnik Meelis Kubo, kes tegi selliseid trikke, mis kõik pahviks lõi. Oma 

trikkidesse kaasas ta ka kooli õpilasi, mis tegi selle show veel eriti kaasakiskuvaks. Kui mustkunstnik oli 

lõpetanud, hakkasime terve kooliga laulma oma kooli hümni. See oli väga hea mõte, tuua see ammu kirjutatud 

laul rahva ette, paljud õpilased polnud sellest laulust midagi kuulnud. Peame hakkame oma koolihümni 

sagedamini üritustel laulma. Kes veel ei tea, siis selle laulu kinkis koolile 1987. aastal õp Ülle lõpuklass, sõnade 

autor on õpetaja Mai Jõevee, viisi tegi meie kooli kunagine õpilane Janne Laanemaa. 

Kooli sünnipäev jätkus riigikaitsepäevaga. Päeva teid vahvaks Kaitseliidu Lääne malev, Politsei- ja 

piirivalveamet, Palivere vabatahtlik päästekomando, NATO sõdurid Tapalt, Kodutütred ja Noored Kotkad ja 

Eesti kaitsevägi. Tegevusi ja uudistamist oleks jätkunud mitmeks päevaks. Päev lõppes jalgpalli mänguga Briti 

sõdurite ja meie kooli noorte vahel, mille võitsid meie kooli noored. Aitäh korraldajatele nii toreda päeva eest. 

Jane-Liis Koppel, 10.kl 

 

Fotod kooli FB lehe pealt. 

Foto kooli FB lehe pealt. 

Kooli kroonikaraamat pajatab: 

*17. september 1966 sai Kullamaa kaheksaklassilise 

kooli sünnipäevaks 

*55 aastat tagasi oli siin 112 õpilast (täna on 110) 

*1968. a sai valmis kooli internaat (praegune 

lasteaiahoone), mis oli tol ajal ainulaadne Eestis – 

ehitatud Leedu üliõpilaste ühiselamu projekti järgi 

*1968. a alustati staadioni rajamist, selleks saadi 

5000 rubla (see on 60 eurot) 

*1969. a istutati kooliaeda 2680 suvelille, kooli 

kasvuhoonest saadi 206 kg tomateid 

*1970ndatel aastatel olid koolipidude sisustajateks 

oma kooli mudilaskoor, lastekoor, poistekoor, 24-

liikmeline puhkpilliorkester, rahvatantsurühmad, 

karaktertantsijad, võimlemisrühm, kirjandusringi 

näitlejad 

 

*1976. a reorganiseeriti 8-klassiline kool keskkooliks, 

õpilasi oli 333 

*1979. a oli õpilasi 369 -  1.klassis 42, 3.klassis 47, 

7.klassis 45 jne 

*koolil oli terve ansambli varustus: trummid, kolm 

elektrikitarri, võimendid, kõlarid, mikrofonid jpm 



Kas sind esitati kandidaadiks või avaldasid 

ise soovi kandideerida? 
Alguses Pirja ütles, et presidendi valimised 

tulevad ning jutusumin oli juba üleval, et Kelli 

saab niikuinii, siis sellepärast ma üldse 

kandideerisin. Kokkuvõttes mind esitati 

kandidaadiks, aga samas ise tahtsin ka saada. 

Mis olid sinu meelest eelmise presidendi 

(Villem Mihk) tugevad omadused ja nõrgad 

kohad? 
Villem oli hästi avameelne, ta suhtles kõigiga 

ning väärtustas kõiki inimesi, olusid ja ta rääkis 

õpetajatega ja õpilastega samamoodi. Nõrk oli 

vist see, et ta ei toonud väga midagi uut siia 

kooli, vaid “täitis seda ametikohta”, ütleme nii. 

Mis on sinu tugevused? 
Ma olen hästi hea suhtleja enda arust, see küll 

oleneb, aga enamus ajast suudan toime tulla 

uutes olukordades ning suhelda erinevate 

inimestega. Üks omadus on veel see, et ma 

arvestan kõigiga ning minu jaoks on kõik 

inimesed võrdsed. 

Kes on sinu nn parem käsi selle töö juures? 
Hetkel peaks ütlema, et Mariette (10.kl), sest 

tema on asepresident, aga ma olen alles nii vähe 

olnud presidenditööl. Kuid juba varem, kui ma 

olin alles asepresident ning mul oli vaja mingi 

asjaga abi, siis sain ma palju nõu Mari-Annilt, 

sest ta oskab alati aidata ning ta ei jäta kunagi 

vastamata. 

Mis on sinu kõige suurem soov või unistus 

selle presidendiaasta juures? 
Kuna ise saan olla president ainult aasta, siis 

tahaksin näidata kõigile, kes praegu on 

õpilasesinduses, mida see presidendi koht üldse 

tähendab, mida tegema peaksid, et järgmistel 

aastatel oleks rohkem kandidaate ja samuti 

tahaks, et kooli tuleks mingi uus traditsioon või 

projekt. 

Mida sa ootad ÕE liikmetelt? 
ÕE liikmetelt ootan rohkem seda, et inimesed räägiksid 

kaasa ning näitaksid välja, et nad tahavad olla 

õpilasesinduses. 

Millist abi või nõu sa ootad õpetajatelt ÕE töös? 
Ootan rohkem tuge õpetajatelt  ning, et nad päriselt 

mõtleksid oma südames ja peas, et ÕE tegeleb asjadega 

päriselt ning see on äge, mis nad teevad. Et õpetajad oleks 

rohkem vastutulelikumad, et õpetajad päriselt lubaksid 

meil koosolekuid teha, mitte et las nad siis teevad, kuigi 

ma mõistan ka neid, et tundide ajal on päris halb neid teha. 

Läbirääkimisi direktori ja õpetajatega võiks ka olla, et ÕE 

saaks jagada neile oma ideid ning õpetajad annavad omalt 

poolt nõu. 

Kas kooli pulm tuleb? 
Minu arust ei tule, sest see tuleb iga 3 aasta tagant, aga 

teoorias võiks küll tulla, sest 12. klassil pole selliseid 

üritusi väga sel aastal (välja arvata jõulupidu) ning meie 

klassis on perfektne paar olemas. Asi on selles, et kuna õp 

Mai on kooli pulmaga alati tegelenud, siis tuleb temalt 

küsida, et kas üldse võib teha ning kus kohast toetusi 

saada. Muidu arvan, et kui Mai on nõus, siis see võiks 

toimuda küll ning see pidu võiks olla 8.-12. klassile 

mõeldud. 

Mirabelja Kuurmann, 8.kl 
 

 

 

 

Intervjuu ÕE presidendiga 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nagu igal aasta, toimusid ka seekord õpilasesinduse presidendi valimised. Valituks 

osutus Kelli Nurm (12.kl). Vaatame, mida mõtleb ja arvab meie uus president. 

Millal ja kuidas toimus uue presidendi valimine? 
President valiti 7. septembril muusikaklassis. See toimus nii, et esitati kandidaadid 

ning ÕE liikmed kirjutasid paberile ühe kandidaadi nime. Pirja luges hääled kokku 

ja presidendiks tulin mina, aga ma ei olnud väga üllatunud, sest enamus juba aimas, 

kes presidendiks saab. 

Kui palju oli kandidaate? 
Kaks kandidaati oli, mina ja Raul (12.kl). Raul kandideeris üpris viimasel minutil. 

 

Foto omanik K. Nurm 

janiking.com 



Gerda Ansel 

Carolina Treu 

Mirabelja Kuurmann 

Paula-Marie Ojaver 

Grete Ansel 

Viburingi juhendab Aare 

Lauren. 

Aastal 2000 korraldasime esimesed 
kooliolümpiamängud.  
Oleme teinud nii oma kooliperele kui ka Läänemaa 
algklassidele piirkondlikke mänge. 
On olnud antiikolümpiamängud, kaasaegsed ja ka 
tuleviku olümpiamängud.  
Seekordsed juubelimängud olid esialgu kavandatud 
Lääne-Nigula kaheksa kooli algklassiõpilastele, kuid 
kuna koroona seadis piirid, siis tegime seekord 
Kullamaa kooli I-IX klassi õpilastele ja X-XII klass olid 
kohtunikud. Sponsoriteks olid Lääne-Nigula vald, 
Eesti Olümpiaakadeemia. Osales kogu koolipere, 
kõik õpetajad olid abiks.  
Toimusid konkursid kunstis, maskoti tegemises, 
sportlikuma õpetaja leidmises. Sportlikuma õpetaja 
tiitli sai Armas Merevoo, talle järgnesid Õnnela 
Palmiste-Selberg ja Riina Gilden. Osales 18 õpetajat. 
 

Mängude näidisala oli maastikuvibu. Treener Aare 
Lauren koos oma treeningu tüdrukutega tutvustas 
seda ala. 
Võistlusalad olümpial olid: jooks, kaugushüpe, 
pallivise. Selgitasime iga klassi parima tüdruku ja 
poisi kolmevõistluses. 
Takistusraja läbimine, noolevise, discgolfi raja 
läbimine – ka nendes tegevustes võisteldi. 
Parimatele sportlastele anti karikad, medalid, 
diplomid. Kohtunikele meeneks erimärgistusega 
võtmehoidjad. 
Taas oli meil abiks vilistlane Katrin Eha, kes viis läbi 
liiklusohutuse töötuba. 
Olümpiamängud viisime läbi traditsioonilise kava 
järgi. 
Mai Jõevee, projektijuht 
 

 

 

 

 

 

 

Kooli olümpiamängud 
 

 

Olümpiamängude medalistid kolmevõistluses: Karmen Urb, Meinhard-Mattias Cramer 

(1.kl), Elisabeth Rääk, Kenneth Urb (2.kl), Ada-Ly Uueda, Samuel Leht (3.kl), Freya Smitt, Randel-Reinhold 

Liivrand (4.kl), Rea Varik, Kristofer Selgis (5.kl), Eva-Lotta Allika, Raigo Roost (6.kl), Paula-Marie Ojaver, 

Kevin Matteus (7.kl), Mirtel Post, Gert Koppel (8.kl), Getter Tõnstrem, Janek Ling (9.kl) 

Foto Meeri Seiman 



Shakespeare ja tema 37 näidendit 
 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Intervjuu Roger Andrega 
Ma olen väga suur stand-up komöödia fan. Tegin 
Kõmu jaoks intervjuu  toreda ja lõbusa noore Eesti 
stand-up koomiku Roger Andrega, kes oli meelsasti 
nõus minuga vestlema Eesti stand-up 
comedy’st.  Ta rääkis mulle, kuidas ta jõudis stand-
up`ini ja üleüldiselt Eesti stand-up`ist ja natuke ka 
Comedy Estoniast ja Eesti koomikute podcastidest. 
Comedy Estonia on grupp koomikuid, kes käivad 
laval nalja tegemas. 
Kuidas sa, Roger, jõudsid stand-up`ini? 
Ma gümnaasiumis vaatasin  hästi palju välismaa 
koomikuid YouTubest. See hakkas mind väga 
huvitama. Gümnaasiumis kaks kuud järjest üks 
klassiõde utsitas takka, et kas ma olen juba 
esimese nalja kirjutanud. Kirjutasingi ja panin 
ennast ka kirja erinevate  koolide avatud mikrofoni 
üritustele,  ja sealt alates jäigi see pisik külge. Ma 
mõtlesin, et ma olen ainuke, kes seda Eestis teeb, 
siis netist otsides leidsin Comedy Estonia ja 
kirjutasin neile ja nad olid meelsasti nõus mind 
endaga punti võtma. Nüüdseks on Comedy Estonia 
koomikud minu parimad sõbrad.  

Mis on sinu kõige lemmikum nali, mis sa teinud 
oled? Mis on kõige populaarsem bit? 
Mu lemmiknali on hetkel see, mida ma teen 
koomik Sandri kava soojenduseks. Mu kõige 
populaarsem bit on “Politsei käis külas”. Aga ma 
veits kartsin seda üles panna, sest ma rääkisin seal 
enda kogemusest politseiga. Üks mu koomikust 
sõber ütles, et sa harjutasid seda nalja terve 
suvetuuri ja sa nägid sellega nii palju vaeva, miks 
seda mitte üles panna. Olin lõpuks nõus ja see 
muutus väga popiks.  
Kui palju sul naljast on eelnevalt kirja pandud ja 
kui palju tuleb laval improviseeritud teksti? 
Suurtel tuuridel on ikka enamasti läbi harjutatud 
kõik, aga open mic’idel on kirjas ainult mõte, 
millest ma laval räägin. Ma enamasti ei kirjuta nalju 
läbi, aga kui nali nt ei tööta, siis ma kirjutan nalja 
välja, sest äkki on mul midagi kahe silma vahele 
jäänud ja nii näen paremini tervikut pilti ja saan 
nalja paremaks muuta. Ma panen kirja ainult 
märksõnu, sest ma ei taha, et tekst oleks nagu 
kivisse raiutud.        Intervjuu jätkub……… 
 

Käisime keskkooliõpilastega Haapsalus vaatamas Kuressaare teatri etendust „Shakespeare’i teosed“. 

Mängiti ette kõik  tema 37 näidendit, ja seda kõigest 2,5 tunni jooksul ning kolme näitlejaga. Huumorit oli 

rohkem kui mõnes stand-up lavastuses. „Hamleti“ näidendis sai ka publik osaleda, meie Andres Ring 

(11.kl) tegi ka oma näitlejadebüüdi – kohe Hamleti tükis teha esimene ülesastumine – tekib küsimus: 

„Kuhu veel on siit edasi minna?“ 

Foto Meelis Raimet 

Hoiatus! Tekst sisaldab palju noorte kõnepruuki. 



Kui palju tuleb sul ette seda, et publik hüüab 
boo!? Mis on esinemise juures kõige raskem?’ 
Ma ei oska täpselt öelda, kui palju mul tuleb ette 
boombimist. Aga neid on erinevaid, üks on nt see, 
kui publik ei naera, aga on ka neid, kus inimesed 
naeravad, aga endale tundub, et ma boombisin, 
sest ei teki seda mõnusat tunnet, et kõigile 
meeldis. Boombimine on stand-up`i juures väga 
loomulik osa. Toon võrdluse kooliga -  stand-up`iga 
alustades  on need esinemised nagu eksamid, aga 
mida rohkem ma esinen, seda rohkem on see nagu 
oleks koolis  lihtsalt tunnis või mõni tunnikontroll, 
ja minu meelest kõige raskem osa on esinemise 
juures, kuidas oma mõtet viia  publikuni nii, et nad 
saavad sellest samamoodi aru nagu mina. 
Kas sa oled mõningaid nalju proovinud mitmeid 
kordi ja siis ikkagi ei tule välja, kas sa oled need 
naljad siis sahtlisse pannud? 
Jah, kindlasti. Nüüd suvetuuri poole peal ma 
vahetasin oma seti täiesti ümber, sest ma sain aru, 
et ma ei ole veel seal tasemel, et neid nalju 
rääkida. Mõtted olid naljakad, aga ma ei osanud 
neid õieti rahvani viia. 
Kuidas sa jõudsid sinna, et teha podcasti? 
Me elasime mõlemad Danieliga Tartus ja me olime 
tudengid. Tahtsime midagi veel teha ja koomikutel 
on see tavaliselt väga loogiline samm, et teha 
podcasti, sest meie nö relv on rääkimine. Just 
olid  ka alustanud Ari Matti ja Mikael oma 
podcastiga ja nad rääkisid sellest väga palju. 
Esimesed 10 episoodi me salvestasime niisama ja 
ei pannud neid ülesse. Me mõtlesime, et kui meil 
on lõbus seda tehes, et alles siis  hakkame ka neid 
postitama spotify’sse.  
 

Palju sa saad tagasisidet, kas podcasti või stand-
up`iga seoses? 
Seda ikka tuleb. Tuleb nii head, kui ka halba, mind 
ei mõjuta halb tagasiside üldse, aga konstruktiivset 
kriitikat ma võtan alati kuulda ja proovin midagi 
järgmine kord teistmoodi teha. Ma enamasti saan 
oma tagasiside laval. Põhimõtteliselt peale igat 
esinemist keegi ikka midagi positiivset kirjutab ja 
seda on väga tore lugeda. 
Kas sa oled mõelnud teha enda soolotundi?  
Ma pidin alguses tegema see kevad, aga siis läks 
kõik lukku jälle. Jõudsin teha kaks prooviesinemist 
koos publikuga. Ma mõtlesin, et proovin  järgmine 
kevad uuesti teha. Ma olen teinud stand-up’i ainult 
4-5 aastat ja mul ei ole olnud erilist vajadust, et 
oma soolotundi teha. 
Millised on peamised nalja teemad, millest sa 
räägid? Millest üleüldiselt räägitakse? 
 Üleüldiselt räägitakse kõigest, aga kõigil on 
erinevad stiilid. Mina räägin stiili poolest pigem 
rohkem lugusid. Ma räägin lugusid endast ja enda 
elust ja mida ma ümberringi tähele panen. Eestis 
räägitakse rohkem lugusid, kui mujal maailmas 
räägitakse rohkem lühikesi nalju. 
Kuidas sulle tundub - kas Eestis on stand-up 
koomikute üleküllus? 
Ma ei saaks öelda, et on üleküllus. Aga ma olen 
selles asjas ise nii sees, et ma ei saa publiku 
seisukohalt öelda, kas neile tundub  liiga palju. 
Kes on sinu meelest parim koomik Eestis ja mujal 
maailmas? 
Mulle meeldivad kõige rohkem välismaalt Bill Burr, 
Dave Chappelle, Mark Normand ja neid on veel. 
Eestist on raske valida, sest nad kõik on mu väga 
head sõbrad, aga stiililiselt meeldib mulle kõige 
rohkem Mikael Meema. Jane-Liis Koppel, 10.kl 

 

 

Kõikidel stand-upi huvilistel soovitab Roger open mic’idel 

üles astuda: „Kui sa päriselt tahad, siis tule – seal ei ole 

midagi karta. Ja kuigi me teeme kogu aeg üksteise üle nalja 

ja see keskkond tundub alguses nagu hundikari, kus igaüks 

kisub ja võtab, siis tegelikkuses oleme hästi toetavad.“ 

(https://www.piletilevi.ee/est/noortegija/rogerandre/) 

Foto omanik J-L Koppel 

Fotol on Roger Andre ja Jane-Liis Koppel. 

Jätkub intervjuu Roger Andrega … 



Õpetajate päev 
 

Hommik algas lühikese aktusega, kus direktor Kaidi 
Uueda andis õpilasesinduse uuele presidendile, 
Kelli Nurmele üle presidendiketi ning peale seda 
läks kooli juhtimine üle Markos Ehale. Lisaks sellele 
jagasid kõik ülejäänud asendusõpetajad päris 
õpetajatele lilled. Seejärel algasid tunnid. 
Õpetajateks olid: Kelli - eesti k ja kirjandus, Mari-
Ann - matemaatika, Mattias - ajalugu ja ühiskond, 
Henrik -muusika, Markos - direktor ja algklasside 
õp, Rando - algklasside õp, Raul - bioloogia, Eliise - 
inglise k, Moona - kehaline kasvatus. 

Tunnid olid täiesti tavalised. Õpetajad olid oma 
tunnid ilusti ette valmistanud ning said 
suurepäraselt hakkama. Mõnes tunnis sai nalja, 
mõnes tunnis oli tõsine töö, olenes siis sellest, kes 
parajasti meile tundi külla tuli. Ja kui nüüd päris aus 
olla - kui Henrik muusikaõpetajaks ei hakka, siis 
pettumus on küll suur! 

Järgmise aasta õpetajatel ma soovitaks veidi 
energilisemad tunnid teha, et kõik ikka õnnestuks 
kiiresti ja hästi. Ning väikestele võiks teha 
vahetunnis mänge, et nad nii palju mööda 
koolimaja ringi ei jookseks. Uurisin 12.kl õpilaselt 
Kellilt selle päeva muljeid: 

Kas sa teeksid väikese kokkuvõtte, kuidas sa 
õpetajate päevaks valmistusid? 

Alustasin valmistumist juba kuu aega varem, 
planeerisime, kes meist tunde annab. Muidugi oli 
meil kohe teada, kes meie direktor on, see oli meil 
juba aastaid teada, et Markos. Tulime Moonaga 
pool kaheksa kooli, et stendile lipikuid lõigata ning 
lilledele lõikasime sedelid juurde.  

Millised on su muljed? Ja kuidas ise päevaga 
rahule jäid? 

 

 

 

Tunnid läksid vaikselt, õpilased olid rahulikud ja 
kuulasid ilusti sõna. 8. klass sai oma töö nii kiiresti 
valmis, et pidin neile kiiresti midagi välja mõtlema 
ning lõpuks mängisime Kahooti. Mulle väga meeldis 
ja õpilased austasid ka ja ei hakanud üldse vastu. 
Pärast sõime koos õpetajatega kooki. Väga tore oli, 
muljetasime palju, tundsime end väga vabalt, me ei 
pidanud end nii ametlikult tundma kui tavaliselt. 
Lisaks tahan ma lisada, et kui aktusel meie päris 
direktor mainis kogu kooli ees, et majas on täna kaks 
tähtsat inimest - direktor ja ÕE president - siis 
tundsin end väga uhkelt, ÕE presidendi tiitlit kogu 
kooli ees saada on uhke tunne. 

Artiklis paluti mul anda mõned soovitused ka päris 
õpetajatele. Arutasin koos klassikaaslastega ja pean 
ütlema, et oleme oma õpetajatega rahul, ei oska 
paremaid tahtagi. Väike soovitus lihtsalt, et võiks 
rohkem rühmatöid teha. Ning võiks ka rohkem 
väljasõite teha seoses ainetundidega. Leidub ka 
mõningaid väga igavaid tunde. Ning vahetundides 
võiks olla mingisuguseid tegevusi nii väiksematele 
kui suurematele klassidele. Henriette Väljaste, 10.kl 

(Vahetundide sisustamisse saaksid ÕE liikmed oma 
panuse anda - H.Mäe) 

 

Üks lõbus pildike noorte õpetajatega.  

Foto Kelli Nurm. 



Rebaste retsimine  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rets oli ülivinge. Meie jumalad polnud karmid ja meie jäime nendega väga rahule. Osa võtsid enamus 

meie klassist, mis tegi asja veel lõbusamaks. Tunneme sisimas, et olime piisavad tallaalused. Tegime 

sõnaotseses mõttes tainast oma peas, mille pagariks oli meie austatud jumal Erki. Nädala outfitid olid 

vingemast vingemad ja me nägime kõik välja väga kaunid. Laulusõnad pole siiani peas, aga koos laulda 

oli väga vahva. Me isiklikult tunneme, et see nädal oli meie klassile väga vajalik, kuna see ühendas 

meid kõiki üheks ja me tunneme ennast mugavamalt üksteise seltsis. Miinus oli see, et meie jumalad 

ei andnud meile piisavalt hagu. Meie klassi suur boonus on see, et me oleme väga julged ja oleme alati 

valmis kõike kaasa tegema. Rets ei ajanud meid nutma, vaid naerma. Soovitame soojalt panna ennast 

valmis järgmisel 10. klassil. Mariette Liigend, Mary-Ettel Lauli (10.kl) 

Fotode omanik Liis Salumaa. 

Meie kool sai suvel 

uue ilusa välimuse, 

uued aknad, 

soojustuse, 

sundventilatsiooni 

igasse klassi ja 

sööklasse ning 

uued välisuksed. 

Tuhat tänu 

ehitajatele, 

Kullamaa 

osavallale, Lääne-

Nigula vallale. 

Järgmisena 

võetakse ette saali 

suurendamine. 

Hakkasime rebaste ristimist planeerima juba 

septembris, üritasime olla unikaalsed ja mitte 

kopeerida varasemate klasside pealt. Terve nädal tuli 

ära sisustada – iga päev erinev riietus, erinevad mängud 

ja ülesanded. Rebastel oli keelatud kanda ehteid ja 

meikida ennast, pähe tuli õppida kaks laulu. Meie 

imestuseks laulsid nad täitsa vabatahtlikult ka siis, kui 

käsku polnudki. Pakkusime neile omaarust väga 

vastikut möksi, aga nemad hoopis sõid maialt. Tore oli! 

Keidy Tamm, Liis Salumaa (11.kl) 



 

Kümnendikud räägivad 
Värske kümnendik Jane-Liis Koppel viis läbi väikese 
küsitluse oma klassikaaslaste seas. Avaldame 
kokkuvõtte vastustest: 
Miks s valisid just Kullamaa Keskkooli oma koolitee 
jätkamiseks? 
Oli vaja keskkooli minna; see kool on mu kodu 
lähedal; tahtsin jätkata samade klassikaaslastega; 
see on lahe ja seiklusi täis kool; mu sõbrannad on 
siin eelnevalt käinud ja kiitnud; mul on vaja 
keskharidust, kuna tahan saada juuksuriks; mulle 
meeldivad selle kooli õpetajad ja suund; olen siin 
käinud 9 aastat; kodu on lähedal ja õde käis siin ja 
ema käis siin ja miks mitte tulla siis ise ka ja vaadata 
asi üle; õhkkond on siin meeldiv. 
Kirjelda oma esimesi muljeid keskkooliõpilasena. 
Väga fun, natukene keeruline, aga see ongi just hea; 
no mis seal ikka, eriti hull ei ole, suht normaalsed 
vennad on siin ju, väga ei kurda; huvitav on, ma 
poleks kunagi arvanud, et ma nii kaugele jõuan; 
veits raskem kui põhikoolis, aga erilist vahet pole ka, 
sest samad õpetajad; väga toredad ja sõbralikud 
klassikaaslased; lahe on, et saab jälle sõpradega 
koos olla; kokkuhoidev kool, sõbralikud õpilased, 
toit on kõige parem; kooli jaoks on tähtis laste 
mentaalne tervis; kõigest informeeritakse hästi, 
korraldatakse palju üritusi; õpetajad on siin 
paremad kui Tallinnas. 
 

Kuidas sulle meeldivad meie kooli suunaained? 
Rahatarkus meeldiks, kui oleks tavaline koolis 
õppimine nii, et näeks päriselt õpetajat; kõige 
rohkem meeldib projektiõpe, sest seal teeme palju 
rühmatöid; ettevõtlus on normaalne, sest saan 
asjast aru; rahatarkus on jube, sest vahel ei saa 
midagi aru, tahaks õpetajat päriselt näha; 
projektiõpe on väga lahe, sest õpetaja on väga hea 
ja me teeme palju grupitöid ning seal tunnis saab 
nalja ka; kõik need tunnid on suht normaalsed, 
puudu pole mul millestki. 
On sul veel mingeid soove? 
Lisaks olemasolevatele ainetele võiks olla ka loovust 
arendavaid aineid ja psühholoogiat; keraamikaring 
ja maalimine võiks koolis olla; olen rohkem 
riigikaitsest huvitatud; soome keelt tahaks õppida ja 
programmeerimist; rohkem rõhku tuleks panna 
reaalainetele; rohkem väljasõite; magustoiduks 
palun pannkooke. 
Uued õpilased, võrrelge veidi oma endist kooli 
praegusega. 
Õpetajad on paremad, toit on parem, koolis on 
vähem segadust (siin on iga aine jaoks kindel klass); 
siin on vähem vägivalda ja draamasid, õpilased 
tahavad õppida ja koolis käia ja üksteise kallal ei 
vinguta; eelmises koolis algasid tunnid kell 8, vot see 
oli rets; spordisaal oli suurem kui siin; siin on palju 
parem klassijuhataja ja parem direktor. 
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