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“Muinasjuttu sinilinnust…”
Jätan seekord traditsioonilise ilmateema vahele, Sa näed ise ka,
mis õues toimub. Hakkan hoopis tüüpilist lõpusõna kirjutama.
Minu eelviimane veerand siin koolis on läbi saamas, edasi tulevad unetud ööd või vähemasti väike pabin eksamite ja kooli lõpetamise
ees. Ja… uue elu ees.
Oeh, see leht Sinu
soojade käte vahel on minu
elu viimane hoole ja armastusega toimetatud Kõmu. Annan teateposti edasi Kairi
Arrasele. Et tema algus
tähtsal kohal valutum oleks,
ei kao ma toimetusest täielikult, vaid aitan järgmise
Kõmu valmimisele jõukohaselt kaasa ning jagan Kairiga nippe, mis aasta
jooksul tehtust õpitud.
Loen sõnad peale, lükkan hoo sisse ja juba ma lähengi oma
sinilindu otsima.

Toimetaja: Kairi Arras
Aitäh aitajaile!
Eha Eindorf
Jaanali Koppel
Anni Pea
Heli Mäe
Annika Turbast
Mariel Salumaa
Anni Ratas
Erli Kaseväli
Kristiina Raudnagel
Viive Karnau
Morten Lätt
Lili Pagil
Monika Käärmaa
Nana Ninee Ivonina
Getter Uusmaa
Kadi-Maarija Maripuu
Jolanda Lipu
Hegert Leidsalu
Andreas Vessart
Tairi Kolllo

Peatoimetaja Kadi Kivi
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olnud
pidada

Igal aastal on
meie koolis kombeks
100 päeva
vastuvõttu. See
tähendab seda, et
abiturientidel on
jäänud veel need loetud päevad – siis heliseb nende viimane
kell siin koolimajas.

100 päeva vastuvõtt

Meie vastuvõtt toimus 27. jaanuaril. Alustuseks tegid väikesed
usinad algklassiõpilased
meile ühe toreda näidendi.
Peale seda astus ette
külalisesineja Aivar
Riisalu, kes on omal ajal
Kullamaa Keskkooli lõpetanud. Kui ma kuulsin sellest, et
just tema meile esinema kutsuti, polnud ma eriti
vaimustuses. Kuid hetkel, mil ta oma esimese nalja esitas,
muutus mu arvamus totaalselt. Ta rääkis
päevaprobleemidest ja oma varasematest
koolielamustest. Ta jutustas kõigest nii naljaka tooniga,
et me olekski võinud teda kuulama jääda.
Riisalu jutt kuulatud, suundusime me torti sööma
ning kohvi ja teed jooma. Meile anti kätte ka lõpusõrmused, kuid enne pidime läbima ühe
takistuse. Meile anti puzzle ja me pidime selle kamba peale kokku panema. Kui see tehtud oli,

Kolm päeva Kuutsemäel
17.-19.veebruaril külastasime 12b klassiga Kuutsemäe Puhkekeskust
Valgamaal. Nimetatud puhkekeskus on üks populaarsemaid
talisportimise võimalusi pakkuv ettevõte Lõuna-Eestis. Tegemist
oli varase koolilõpureisiga, kus seitsmeteistkümnest õpilasest oli kohal
üheksa.
Kolmeks päevaks oli meil välja üüritud kaks puhkemaja, mis olid
väga kodused ja hubased. Majas olid kõik, mis vaja: vannituba, WC,
saun, köök-elutuba, kamin, kolm magamistuba. Olemas oli ka igapäevane elektroonika: telekas, makk, kohvimasin, külmkapp,
veekeetja, mikrolaineahi, pliit.
Esimesel päeval kella 15.00-17.00 lõbutsesime snowtubedega.
Tegemist on kelgutamisega, kus mäest tuleb alla sõita kummist kelguga. Teisel päeval käisid enamus õpilasi mäesuuskadega sõitmas. Õhtul oli võimalus mängida
piljardit või vaadata telekat vastasmajas olevas baar-söögikohas. Teise päeva õhtul käisid osad
õpilased Otepääl uisutamas.
See väike väljasõit oli meile kõigile väike lõõgastus keset kooliaastat. Soovitame ka teistel
õpilastel kunagi Kuutsemäe nõlvadel ära käia.

Anni Pea
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Let´s speak English!
On January 29 there was a little English
course in Kullamaa, in our lovely culture house.
The aim of it was to encourage the last year students to speak English and at the same time to
practise for the national exam. It is pretty ridiculous to speak in English with another Estonian but
we made it this way. We asked the students from
Turba Gümnaasium to join us and we pretended
that we are in a situation where we can understand each other only by using English.
So, there were about 20 students all
together and they were divided into mixed groups.
In the first task the students were asked to introduce themselves to each other. Then we started
with the main
task, which was
a discussion on
the topic “Stray
animals are in
a much worse
situation than
homeless people”. First, the
whole group
tried to find
some for and
against arguments on this
topic and then
all the students
were divided
into two
halves - half of
the students had to protect stray animals and the
others were fighting for homeless people. The
discussion resulted in wonderful posters and humorous presentations.
After the heavy discussion we had a cup of
English tea with cookies and played the Alias
game. Then we watched that famous video film
which was made by Hanno & Co. The students
were asked to retell the plot of the film and to find
out what the message of it could be. To our disappointment the film did not have any serious mess

manuscript, they made this video film because
something had to be done for the Christmas party.
At the end of the course everyone received
a certification proving their participation of the
course. Actually, in my ideal plans it was not me
who had to hand out the certifications. It was
supposed to be Prince Charles (his local look-alike
of course) but as he had his birthday celebrations
on that day, we had to manage without him.
I am very thankful to my students from
grades 10, 11 and 12 for taking part in that little
English evening and for encouraging me to do
something like that next year as well. I am glad
that the students from Turba had found time to
come here. I appreciate the help from Inge Rajaste
who has always supported my ideas and has given
advice how to arrange things successfully.

NB! Dear students, if anyone asks you to
translate this article, please, do it free of
charge. I know that translating is an expensive
job and you will find it an excellent opportunity to earn some pocket money but be human and … love English!

Heli Mäe

according to Karl-Kevin, one of the authors of the
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Muljed inglise keele kursusest
Mariel Kullamaalt:
Inglise keele kursus oli tore võimalus kasutada inglise keelt ka mujal, kui ainult koolitundides. Samuti oli tore kohtuda uute inimestega.
Ei tekkinud kordagi sellist kohmetuse või
piinlikkuse tunnet.
Üritus algas tutvumisega, kus igaüks sai rääkida
endast, oma hobidest ja lemmiktegevustest. Edasi
tegutsesime rühmades, kus arutlesime hulkuvate
loomade ja kodutute inimeste elutingimuste üle ja
valmistasime ette materjali väikeseks debatiks.
Õhtu lõpetuseks vaatasime kümnendike valmistatud
filmi ja püüdsime arvata selle filmi sügavamat mõtet, mida me siiski ei suutnud välja
mõelda.
Üldkokkuvõttes oli see igati tore üritus, mis väärib kordamist.

Annika Turbast:
Seltskond oli lõbus ja rõõmsameelne. Sai inglise keeles rääkimist harjutada, suhelda selliste
inimestega, kellega ei ole varem kokku
puutunud.
Teemad, mida kaitsti ja esitleti, on
tänapäeva tähtsamad probleemid. Ning
ma leian, et selliseid õhtuid võiks rohkem
korraldada. Sellist asja, mis ei meeldinud, ei olnudki:) Võib-olla ainult see,
et oleks võinud rohkem tegevusi välja
mõelda.
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Vastlatrall siin ja seal
Liivi vastlapäev hakkas pihta hommikul vara, kuskil
kella poole kümne ajal. Rahvast oli suhteliselt vähe,
umbes 15 inimest. Seal tehti palju erinevaid mänge ja anti
igasuguseid imelikke auhindu. Alguses lasime liugu,
võitjad said endale
kapsad. Vahepeal
jõime paar tassitäit
teed ära. Siis hakkasime slaalomi
mängu mängima.
Seal tuli visata pall
õhku ja siis kulbi
sisse püüda ning samal ajal rada läbida. Peale seda tuli
saalihoki kepiga palli veeretada ja joosta nii, et kogu
võistkond hoidis aeroobika rõngast kinni.
Hiljem saime me hernesuppi seajalgadega ja magustoiduks vastlakuklit, nagu vastlapäeval ikka tavaks. Siis
läksime laiali ja sellega oligi meie huvitav vastlapäev lõppenud.

Köitvad tšellistid
16. veebruaril käis Kullamaal esinemas tšellokvartett nimega C-Jam. Vastupidiselt enamuse eelarvamusele osutus kontsert nii mõnelegi üllatavalt meeldivaks.
Kvartett mängis lugusid, mis tuttavad nii raadiost
kui ka filmidest. Kõige tuntumad palad olid James
Bondi filmidest pärit “Colden eye”, Queeni repertuaarist “Sail away sweet sister” ja The Bugglesi
lugu “Video killed the radiostar”. Muidugi ei
puudunud ka rahvuslik muusika. Mängiti ühe
liikme kodumaalt pärit lugu ja üks Vene muusikale
omane teos.
Kontserdi jooksul testitisid mängijad oma võimeid
ja see pakkus lõbu ka kuulajatele. Võib arvata, et
kontserdiga jäädi rahule. Usun, et see elamus
muutis nii mõnegi inimese ekslikku arvamust, nagu
mängitaks klassikaliste instrumentidega vaid klassikalist muusikat.
Loodan, et meil on ka edaspidi võimalik kuulata nii andekaid muusikuid ja huvitavaid kontserte.

Lili Pagil
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Meie tublid sportlased

Suusavõistlused

13. 01. saavutas meie kooli
võistkond I koha maakondlikul 7.-9. klasside
poiste võrkpalliturniiril
Haapsalus
Koosseis:
Keiro Jõgisalu
Madis Aavik
Aleks Vaarpu
Hendry Kullamäe
Keijo Leino
Ivo Rohula
Kert Klementi

20.02. toimusid maakondlikud suusavõistlused
Paliveres
Oma vanusegrupi
maakonna meistrid:
Johanna Leht
Marten Jõevee
Madis Aavik
Kristiina Raudnagel
2. koht
Mai-Roos Jõevee
Kadi Õunas
Hando Ratas
Grete Lätt
3. koht
Kadi Kuuser
Tõnis Kirsipuu
Andres Kirsipuu
Rando Hallkivi
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Kooli suusavõistlus
Klasside parimad:
Anneli Riisalu
Margo Turu
Sandra Laanjõe
Mai-Roos Jõevee
Kristjan Kaevats
Kadi Kuuser
Kevin Saar
Johanna Leht
Marleen Kuusk
Marten Jõevee
Andres Kirsipuu
Anni Ratas
Martin Klimenko
Madis Aavik
Kertu Priimägi
Jaana Lepik
Rando Hallkivi
Getter Uusmaa
Andre Hamburg
Kristiina Raudnagel
Tanel Valk

Maakondlikud
lauatennise
võistlused
C-klassi tüdrukute 3. koht:
Johanna Leht
A-klassi poiste 3. koht:
Egert Eilaste
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Intervjuu vilistlase Monika Käärmaaga
1. Kus koolis Sa käid ja mida õpid?
Käin Tallinna Majanduskoolis ja õpin raamatupidamise
eriala I kursusel.
2. Miks just seda eriala õppima läksid?
See mõte tekkis paar aastat tagasi. Olen alati arvanud, et raamatupidamisalased teadmised tulevad
elus kasuks. Kuigi mul selle tööga varem pole kokkupuudet olnud, siis mingi pilt on mul sellest ikkagi silme
ees ja nüüd üritan selle poole püüelda.
3. Kas oled oma valikuga rahul?
Jah, olen küll. Mida aeg edasi, seda rohkem ma
mõistan, et just see ala sobib mulle. Väikese tagasilöögi
on küll andnud praegune majandusolukord, mille tõttu enamik ettevõtteid ei soovi praktikante.
Aga tuleb vastu pidada veel veidi üle kahe aasta, lootes, et selleks ajaks on üldine olukord paranenud.
4. Mille võrra erineb uues koolis hariduse omandamine keskkoolis õppimisest?
Praegu on koolinädal võrreldes keskkooli omaga hulga lühem. Käin koolis kolm päeva nädalas.
Loomulikult on seetõttu koduseid töid rohkem. Mulle meeldib praeguses koolis see, et paljusid õppeaineid on 3 aasta asemel 20 või 40 tundi. Sellise lühikese ajaga ei jõua ühestki ainest tüdineda.
Kogu informatsiooni jagamine ja õpetajatega suhtlemine käib läbi Interneti, millega hakkan nüüd
juba harjuma.
5. Kas igatsed Kullamaa kooli ka? Kui, siis mida?
Loomulikult igatsen. Kullamaal tulid iga päev kooli peal vastu tuttavad näod. Linnas tundub, et
koolis oleks nagu iga päev uued õpilased. Üks, mida igatsen, ongi sõbralik ja tuttav keskkond.
Muidugi igatsen ka koolitoitu. Linnas ei viitsi ja pole aega, et sooja toitu süüa või valmistada.
6. Mida Kullamaa kool sulle pakkus? Millest siin vajaka jäi?
Ma sain Kullamaa koolist tugeva aluspõhja, et uues koolis hakkama saada. Kui ma Tallinna Majanduskooli püüdsin sisse astuda, siis kirjandi eksamitulemus pani mu sisseastujate nimekirjas 43. kohale
(kokku oli 183 sisseastujat). Peale sisseastumiseksamit, mis koosnes põhiosas matemaatikast, tõusin
ma 8. kohale. Siinkohal saab igaüks oma järelduse ise teha. Kullamaal võiks veidi rohkem rõhku
panna arvutiõpetusele. Uute grupikaaslastega võrreldes olid mul küll üsna head arvutialased teadmised, aga nüüd, olles saanud uues koolis aasta arvutiõpetust, mõistsin, et ma ei teadnud sellistest
tuntud programmidest, nagu Word ja Excel, eriti midagi. Kui osata, siis need programmid teevad elu
hulga lihtsamaks. See, et Kullamaal on selline õppeaine nagu ettevõtlus, on mulle küll kasuks tulnud.
7. Mis Sa arvad, missugune on Sinu elu viie aasta pärast?
Ma arvan, et olen aastase lapsega kodus. Kodu jääb maale. Tegelen samaaegselt ka mõne väikese
ettevõtte raamatupidamisega.

Intervjueeris Kadi Kivi
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Ei suitsule!
Õpetaja Mail tuli plaan teha selline võistlus nagu "Ei
suitsule" ning valis mind selle läbiviiaks. Võistlus oli mõeldud
5.-9. klassile. Kuigi võistkondi oli palju, võtsid sellest tegelikult
osa vaid vähesed.
Esimeseks ülesandeks oli teha luuletus või mingi jutt teemal "Kas suitsetamine on koolis popp?". Sellega sai enamus
hakkama. Teiseks ülesandeks oli teha pilte suitsetajatest. See
ülesanne osutus aga veidikene keerukamaks ja siis prinditi
netist pilte ning anti minu kätte. Kolmandaks ülesandeks oli
teha plakat, nagu ikka, suitsetamise teemal. Neljandaks ülesandeks oli vaja valida neli suitsetajat ja teha neile küsitlus
ning hiljem teha sellest kokkuvõte. Viiendaks ja viimaseks ülesandeks oli vaja teha loetelu suitsetamise kohta, näiteks, miks
see halb on, mida see teha võib.
Kõik ülesanded oli vaja tuua minu kätte ja ma vaatasin
need läbi ning panin hinded ühest kolmeni. Viimase ülesande
eest said 10 kiiremat lisapunktid. Selline oligi see võistlus. Oleks
oodanud aktiivsemat osavõttu, aga suured tänud neile, kes
osa võtsid.

Getter Uusmaa

Õpilasfirma laadal
13.-14. veebruaril toimus järjekordne õpilasfirmade laat, seekord Tallinnas Kristiine kaubanduskeskuses. Peale Eesti õpilasfirmade oli külas ka õpilasfirma Moldovast. 13.veebruar oli
koolituspäev Kanutiaia noortemajas. Õpilasfirmad jaotati
gruppidesse ja vastavalt nende alusel käisime koolitustel teemadega “Turundus ja müük” ning “Ettevõtlus ja konkurents”. Päeva lõppedes saime kätte tunnistused selle kohta,
et olime koolitustel osalenud.
Järgmisel hommikul sõitsime juba kümnest Kristiine poole
ning seal hakkas pihta müügikoha ettevalmistus. Peale seda
oli laada pidulik avamine. Müük läks seekord palju paremini
kui esimesel korral Pärnus. Meil oli nüüd ju palju rohkem kogemusi ja julgust. Laat lõppes ametlikult 17.00, kuid meie
lõpetasime oma laada pisut varem.

Kadi-Maarija Maripuu
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Ei suitsule !
Siis, kui lõppeb mata tundi,
esta tundi, inka tundi.
Tõttab ruttu klassist välja,
suur on tema suitsunälga.
Trepist alla jope järgi,
kui ei saa, siis läheb närvi.
Ruttu Tobiase pargi poole,
või siis vana söökla poole.
Taskust välja suitsupaki,
tobitamine ju ei saki.
Paneb suitsu põlema,
et saaks ruttu minema.
Poe juures Priimägi,
õnneks mina teda nägin.
Koni ruttu pihku peita,
et vastupidist ei saaks väita.
Teepeal mendi auto sõitis,
meie tähelepanu köitis.
Mendid meie poole teel,
veri meie soontes keeb.
Pollar tinti välgutab,
trahvitðekki kirjutab.
Mammadel on suured palgad,
lahti rahakoti rauad.
Käsa välja annab dire,
püksis neil nüüd kusenire.
Nalja nende üle palju,
naeru kisa väga valju.
Siit ka elu õpetus,
luuletuse lõpetus.
Kui ei tõmba suitsu sa,
püksid ei sul märjaks saa.

Prima
LK 9

Create PDF with PDF4U. If you wish to remove this line, please click here to purchase the full version

Jõulupidu
Selle aasta jõulupidu oli vägev. Iga klass sai endale
loosi teel ühe telesaate, mida pidi järele tegema. Üle pika
aja sai näha palju lõbusaid ja särtsakaid esitusi. Eriti hea
imitatsiooni tegid minu arvates 12b õpilased, kes matkisid
tüüpilist seebiseriaali.
Aga oli teisigi häid esitusi. Väga tubli oli ka esimest
aastat suurte jõulupeost osa võtnud 7. klass, kes esitas telesaate “Targem kui 5b” ja sai väga hästi hakkama. Veel esitati saateid, nagu “Tõehetk”, “Tantsud tähtedega”, “Laulud
tähtedega”, “Eesti otsib superstaari” ja “Saladused”. 12a
esitas aga näidendi „Vigased pruudid“, mis oli natuke
tänapäevasemaks tehtud.
Oli näha, et asja oli tõsiselt võetud ja selle kallal töötatud. Iga järgnevat
esitust oli huvitav oodata, kuna ei osanud ette kujutadagi, millega lavale tullakse. Lahe oli vaadata, kuidas esinejad ise nautisid seda, mida nad tegid. Igatahes olid kõik klassid väga tublid, et suutsid meid kõiki üllatada millegi orginaalse ja vägevaga.
Kuid üks asi, mis sel korral väga hästi välja ei kukkunud, oli disko. Loodan, et järgmine kord läheb sellega paremini.

Kairi Arras
Jõuluvana kiidab!
Tublid õppurid:
1.kl. Anneli Riisalu
2.kl. Sandra Laanjõe, Pille -Riin Seimann, Kadi Vahtmeister
3.kl. Carmen Treu, Kaisa Õunas
4.kl. Janno Allika, Bruno Laande
5.kl. Grete Lätt
6.kl. Tõnis Kirsipuu, Marleen Kuusk
Tublid sportlased:
Lele Pagil, Mesike Elias, Rainer Kula, Jarmo Koppel
Mälumäng:
Hegert Leidsalu, Birgit Hallkivi, Anu Riisalu, Evelin Tamm
Kooliajaleht:
Kadi Kivi
Raadiopoisid:
Hanno Ratas, Verner Lätt, Kert Klementi, Martin Klimenko
Muusika:
mudilas- ja lastekoor
Kunst:
Tairi Kollo, Kaija Ilau, Kadi Õunas, Liisa Hamburg, Sandra Pärnpuu
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Pedagoogid võtavad
sõna

KÕE nädal
2.-4. veebruaril toimus meie koolis õpilasomavalitsust tutvustav nädal. Selle raames korraldasime juturinge, kus kõik
soovijad said avaldada oma arvamusi toimunud üritustest,
puistata südant neid koolis häiriva kohta ja abistada KÕE
(Kullamaa õpilasesinduse) liikmeid ideede leidmisel.
Kooliraadio vahendusel
toimusid ka jutusaated,
milles edastati informatsiooni tulevate ürituste
kohta.
Suurimaks ürituseks meie
tutvustusnädalal oli
tordiralli. Iga klass või
sõpruskond valmistas
tordi, mille hind selgus
oksjonil. Kutsusime sinna
ka vallavalitsuse töötajaid. Kõik klassid võtsid
tortide ostmisest osa.
Kokku kogusime üllatavalt palju raha - üle 1000 krooni. Selle
eest viisime varjupaigas elavatele koertele krõbinaid. Osavõtlikud kooliõpilased tõid ka vanu tekke ning patju, et
loomadel kuutides pehmem oleks. Üheskoos tegime suure
heateo!
Kokkuvõttes oli kogu KÕE nädal väga edukas.

•

“Tead, tagumine ots, ma viskan
su klassist välja!”

•

“Ma suga ei vea üldse kihla, sest
ma nagunii võidan.”

•

“Mu g jukerdab”

•

“Issand, issand, tuleb jälle mingi
jäme lollus sealt välja!”

•

(Oota, ma panen pluusi eest
kinni!)
- “Pane, pane,… sest see on raudselt riigieksami ülesanne.”

•

“Külma sõja käigus — vait, tütarlaps! — vältisid USA ja N-Liit
teineteise ründamist.”

•

“Lk. 44 – seedige läbi!”

Jolanda Lipu

KÕEd puudutavatele küsimustele vastavad meie kooli õpilased
1. Milliseid üritusi on korraldanud KÕE?
Tordioksjon (15), Vihmavarjupidu (7), kooliball (6), peod/diskod (3), suhtlemine naaberkoolidega (2),
moeshow/Koolimood (2), leivaviktoriin, filmiõhtu, leivanädal, kooli sünnipäevadisko, suvepäevad.
2. Kas oled ÕE tegemistega rahul? Mis võiks paremini olla?
Jah (7), enam-vähem (2), ma ei ole rahul (1).
Võiks olla: rohkem üritusi (2), rohkem diskosid (2).
3. Kes on KÕE president?
Maila Alpius (12), Jaanus Ratas (1).
4. Milliseid üritusi sa vajad?
Pidusid/diskosid (7), spordiüritusi (2), muusikaüritusi, kostüümipidusid, orienteerumisi, kinoõhtuid,
koolilaagrit, lõunauinakut, rohkem väljasõite (kino, uisutamine jne), huvitavaid üritusi, oksjone,
suhtlemist naaberkoolidega.
5. Mõni tähelepanek või mure, mille ÕE saaks lahendada?
WC-des pole sooja vett (5), topsiraha (2), Tüdrukute WC-s ja söökla ukse juures pole seepi (2), väikesed
jooksevad ringi, rohkem toole koridori, 2.söögivahetunnil võiks olla soojem toit, Silla kooli pilt on seinalt
puudu, pole joogivett ega topse.
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Maakonnas teised!
Lõpule on jõudnud Läänemaa Koolinoorte Mälumängusari. III voorus, mis toimus 14. jaanuaril Lihulas, oli teemaks “Mehelik maailm”, kuhu alla kuulusid sport, tehnika, teadus ja teised mehelikud
elualad. Võitis seekord Lihula Gümnaasiumi 8. klassi II võistkond, teise koha saavutas Haapsalu Gümnaasiumi 9b klassi võistkond. Kullamaa võistkond, koosseisus Hegert Leidsalu, Birgit Hallkivi, Anu Riisalu
ja Evelin Tamm, saavutas tubli III koha.
10. veebruaril Haapsalu Linnavalitsuse saalis toimunud ja Haapsalu 730. juubelile ning kogu
Läänemaale pühedndatud IV voorus oli Kullamaa võistkond teine, kuid jäi võitjale taaskord alla vaid
ühe punktiga. Esimeseks tuli Haapsalu Wiedemanni Gümnaasiumi 9b. klassi võistkond. Teisele kohale oli
Haapsalu linn välja pannud Vanalinna Bowlingu külastuse.
Viiendas ja ühtlasi ka viimases voorus, mis toimus 4. märtsil Taebla Gümnaasiumis, olid käsitlusel
kõik teemad. See oli teistest erinev voor, kuna see toimus individuaalselt. See tähendab, et kõik võistlesid
enda eest ja pärast liideti võistkonna punktid kokku. Kümnele parimale olid ka auhinnad välja pandud,
milleks olid mälumängule kohaselt raamatud. Kullamaa võistkonnast tulin kümne sekka mina ning
valisin endale Urmas Nemvaltsi karikatuuridega Postimehe välja antud raamatu “Uusajaloo
käsiraamat”, kus kirjeldatakse Eesti rahva kannatusi aastatel 1994–2004. Kokkuvõttes tuli sarja üldvõitjaks Haapsalu Wiedemanni Gümnaasiumi 9b klass 76 punktiga. Kullamaa võistkond jäi 74 punktiga
teiseks. Selle eest saime kõik Karl Shaw raamatu “Võimuhullus,” mis räägib pöörastest diktaatoritest.
Kolmas oli Haapsalu Gümnaasiumi 9b klass 67 punktiga.
Loodan, et võtame ka järgmisel aastal sellest osa.

Hegert Leidsalu
Kõmus oli kunagi rubriik, kus avaldati lustakad keelevigu, mida õpilased olid tundides teinud. Siin
on mõned 10 aastat tagasi

kogutud lollused
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Paljud lähevad metsa, et puusi langetada.
Näen, kuidas mõni Orav käbi pureb ja näritud käbi maha kukub ning hüppab puult puule.
Juhuse tahtel sai Isak endale ka abilise, kellest sai hiljem ta naine ja laste isa.
Ema tuli mulle pusivasta.
Ta sõitis Lõua-Eestisse.
Kokkuhoidlik inimene ei viska ära väärtuslikku prügi.
Sauna aknast tuli nähtavale suur rusikas ja karjus: ”Te tapate inimesi!”
Palun mulle pool kilo bordelli.
Oma täide ja nende lastega on mul väga head suhted.
Tal oli ravimadu haigus.
Kreeka sõduritel olid jalas skandaalid.
Elas kord Jaanus, kes oli kodus.
Hakkame ehitama aega ümber vanaema aiamaa.
Mis vahe on tiibklaveril ja pianiinol? Tiibklaveril on külje peal tiivad.

Aastaid tagasi ilmunud Kõmudega on võimalik tutvuda aadressil: http://ester.nlib.ee/search~S1*est?/.b1922714/.
b1922714/1,1,1,B/l856~b1922714&FF=&1,0,,1,0
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