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Publiku lemmikud– tantsupaar Janno ja
Riina ning lauluduett Reneti ja Piret
Välis (žürii lemmikud). Züriisse
kuulusid: Ilona Noor (Kivi-Vigala
põhikooli huvijuht ja tantsuõpetaja),
Ave-Pia Rohtla (Lihula G muusikaõpetaja), Eve Kuld (Laukna lasteaia
muusikaõpetaja), Raul Roosileht
(Hopsani tantsija), Pille Saatmäe
(Lihula lastemuusikakooli õpetaja),
Margaret Kodusaar (näitleja), Andrus Eelmäe (näitleja). Vilistlane
Ergo Kuld säras õhtujuhina. Heli
Mäe

13. 02. toimus teist korda
saade ―Laulud ja tantsud
tähtedega”. Nii võimas on
see sündmus, et nii asjaosalistele kui pealtvaatajatele
tundus nagu olekski tegu
suure telesaatega. Ja mingis
mõttes ju ongi, sest mitte
kõik üritused ei pääse TV 3
uudistesse, meie kooli oma
pääses. Kuna tegu on heategevusüritusega, siis laulsid
ja tantsisid 20 inimest meile
selleks, et saada koolile
kitarrid. Oma lemmikut

hääletades
annetas publik 503.73 eurot.
Tantsisid: Pille-Riin ja Meelis
Seimann (valsivooru võitjad),
Merle Humal ja Toivo Kollo,
Merili Salumaa ja Riho Pohla,
Rait Roosileht ja Maria Mäe
(ladina tantsude võitjad), Janno
Allika ja Riina Gilden (publiku
lemmikud). Laulsid: Anneli Riisalu ja Veikko Hallik, Reneti ja
Piret Priimägi (publiku lemmikud), Anita Lipu ja Kätlin Korjas, Pirja Laanemets ja Liina
Kukkur, Maarja Kask ja Meelis

Me armastame
Eestit
(ja Daniel
Levi)

3. klass luuletab

Gerd Kanter on meil tubli
mees, võistlustel on võidumees.

ja toredad ilvesed on pehmed kui pilveksed.
Hundid on kurdid ja kitsed
on kitsid,

Erki Nool on kiirem veel,
põder on nõder, va nastik
mul on sellest rõõmus meel. on vastik.
Mart Poom on väravas,
Ja kes teab, kes metsas veel
nägu laialt säramas.
on, sinul metsatee peal ees
Ragnar Klavan jalkaäss, ka
on. Raul Reesar
mina tahaks olla äss. Robin
Reesar
Tanel Padar kõva säga, kõigile ta meeldib väga.
Kui ta sõber oleks Laar, siis
ta parlamenti saaks.
Savisaar on kõva mees, kõike teisiti ta teeks.

9.– 12. kl õpilased
koos Riina Gildeni ja
Meelis Välisega käisid Tallinnas osalemas telemängus ―Me
armastame Eestit‖.
Põnev oli näha saate
tegemist. Peeter Oja
hiilgas oma naljadega, bänd eksis mitu
korda ja siis tuli

Meil metsas on karud, kes
on väga marud

Mikser ära annab pea, sellega teeb suure vea. Kevin
Metsar

TORDIOKSJON

Seekord koguti oksjoni
abil raha lauluklassi uue
muusikakeskuse ostmise
jaoks. Torte oli pikk rivi,
uhke ja maitsva välimusega, suuremaid ja väiksemaid. 2. klass tegi ühe
kalleima ostu– 25.50
eurot maksid nad suure
isamaalise tordi eest.

uuesti laulda, saatejuhi tekst jooksis ekraanil kokku ja kõik
saate osalised olid vaimukad: Contra, Daniel Levi, Allan
Roosileht jt . Võitis sinine e Mihkel Raua võistkond, auhinnaks oli terve hulk igasugu ―chicken‖ näkse. Saadet
näeb telekas 17. aprillil. Vaadake kõik! Riina Gilden
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Meeldib, sest see on mulle väga koduseks muutunud ja ma tunnen end juba nagu kala vees.
Vahel on ikka takistusi ka, aga ma olen õppinud nendest üle olema ning nendest üle
saama.

Intervjuu sotsiaalpedagoogiga
Tegin intervjuu meie kooli noore
õpetajaga. Kuna noori õpetajaid tuleb harva kooli, siis tekkiski mõte
küsida, miks ta siin on. Saage tuttavaks meie sotsiaalpedagoog Maria
Mäega.

Väike Lisandra koos emme—issiga.

Tutvusta end veidi, kui noor oled
ja kust tuled?

Mida saaks koolipere teha selleks, et muredega laste protsent
meie koolis oleks minimaalne
või üldsegi puuduks?

Kus oled varem töötanud?
Kui ma käisin ülikoolis, siis töötasin
Sportlandis ja Netospordis, olin seega spordipoodides klienditeenindaja.
Elasin siis elukaaslasega Tallinnas,
aga kuna kolisime varsti maale ning
koolis oli ka palju tegemist, siis ei
jõudnud enam tööl käia.

Tööpakkumine tuli just õigel ajal,
kui olin ülikooliga lõpusirgel. Võtsin
pakkumise kohe vastu ning osalesin
konkursil, sest tahtsin hakata kohe
enda erialaga tegelema ja ma olen
siiralt õnnelik, et kool, kus ma ka ise
õppisin, andis mulle selle võimaluse
alustada enda karjääri just siin.

Kas Sinu arust on meie koolis
palju muredega lapsi?
Tundub, et ei ole. Muresid on kindlasti kõigil, aga kõik ei räägi oma
muredest ja on neid, kes tahaks rääkida, aga ei tea, kuidas ennast avada.

Olen 24 aastane, kuni 15. eluaastani
elasin Lauknal, siis tulime Kullamaale elama. Praegu elan perega Nissi
vallas Turba asulas. Meil on väike
tütar Lisandra, kes saab 2. märtsil 3
aastaseks. Mul on lapsega muide
ühel ja samal päeval sünnipäev.

Miks valisid Kullamaa Keskkooli
enda töökohaks?

et see õpilane käib minu juures ja
nad kindlasti ootavad, et asjad lahenevad kiiresti paremuse poole, kuid
kahjuks ei toimu need muutused
üleöö, mõne õpilasega lähebki aastaid aega.

Kus sa oma ametit õppisid?
Õppisin Tallinna Ülikooli Pedagoogilises
Seminaris sotsiaaltööd.
Mis on Sinu töö ülesanded ja vastutused?

Probleemsete õpilastega tegelemine ja nende vanematega koostöö tegemine. Korraldan ümarlaudu, kus koos arutame, kuidas
probleeme lahendada Tunnen väga suurt
vastutust nende õpilaste ja vanemate ees,
Kas sulle meeldib siin töötada? kellega ma tegelen. Ning õpetajad ju ootavad kogu aeg mingit tulemust. Nad teavad,
Miks?

Pancake race
Tähistasime 6. klassiga vastlapäeva inglise
moodi. Moodustasime 2 võistkonda ja siis
tuli joosta kahe käega pannist hoides ühest
koridori
otsast
teise nii,
et kook
ikka peal püsiks. Vahepeal pidi kooki üles viskama ja siis jälle edasi jooksma. Teine mäng on nii,
et kokk (seekord inka õps) viskab koogi panni
pealt kõrgele teisele pool mingit eesriiet ja õpilased proovivad kinni püüda. Kes saab suurima
tüki on võitja, auhinnaks on veidike raha (seekord
inglise naelad A4 peal). 6. kl

See on hea küsimus. Üks lihtne soovitus on, et õpetajad võiksid rohkem keskenduda kiitustele. Hästi
lihtne on anda märkusi, kirjutada ekooli kaebusi - õpilane ei käitunud
hästi, pole asju kaasas, ei tööta kaasa jne. Raske on vist tähele panna,
et too õpilane oli täna tunnis ilusti,
seda tavaliselt kirja ei panda. Õnneks mõned õpetajad siiski ka kiidavad e-koolis õpilasi. Ma arvan, et
need õpilased püüavad siis edaspidi
ka tublid olla..
Mis on Sinu tulevikuplaanid üleüldiselt?
Kui ma ülikooli läksin, olid mul
päris suured mõtted, kuhu ma jõuda
tahan. Enda unistustest ma kunagi
ei räägi, sellepärast, et siis nad ei
lähe täide. Võin vaid öelda, et tahan
ikka jääda enda eriala peale, aga täpsemad tulevikuplaanid jäävad saladuseks.
Mis on Sinu elumoto?
Õnnelikud tahavad olla kõik, aga
ikka mõtleme oma muredele ja elame enda elu keeruliseks. Olen õppinud seda, et mida ma sihiks võtan,
siis selle poole ma liigun. Kõik need
takistused, mis mu tee peale ette
satuvad, jätan kohe kõrvale. Tegelikult need just annavad mulle hoogu
juurde selleks, et minna edasi ja edasi. Takistuste ületamine annab hoopis hoogu juurde. Mari Pea (12. kl)
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Vennad Kirsipuud tegid ajalugu

Seekord on tegu Kirsipuu juunioritega– Kaspar ning Andres ja Tõnis koos oma sõpruskonnaga (MK Rutskavennad,
kuhu kuuluvad veel meie kooli endised õpilased Siim Silk ja Mihkel Elias) korraldasid 15. 02. Kullamaa järve peal
ülivinge krossipeo. Ametlik nimetus oli Kullamaa jäärada 2015. Tegu oli Eesti meistrivõistluste ja Eesti karikavõistluste 2. etapiga, sõideti kaheksas erinevas masinaklassis. Kõige nooremad kihutajad olid 7-8 aastased—rajal
olid nad täiega ässad, pärast mängisid kõrkjates nagu lapsed ikka.
Loomulikult oli meie poistel abiks väga palju inimesi, kuid siiski… koolipoiste algatusel ja eestvedamisel see suur
sündmus ikkagi teoks sai. Sügav kummardus poistele!

MK
Rutskavennad

Andres Kirsipuud ei õnnestunud poseerima
saada, sest ta oli pidevas liikumises. Hetkel
kihutab ATV-ga korrastama järjekordset ohtlikku kohta.
PS MK Rutskavennad ootab lahkelt juurde
kõiki motospordihuvilisi. Kiirustage, eriti kui
vastav sõiduriist on ka olemas!

Õnnitleme
Õpetaja Ülle Tammearule omistati
tiitel Läänemaa kultuuritegija 2014.

Parkimist korraldas
Kaspar Kirsipuu

Tõnis Kirsipuu ja Siim Silk tegid kõike,
mis vaja.

Lehe sisustasid: Kõik autorid, 6., 10., 12. kl, Heli Mäe
Fotod: Kaja Nargla, Piret Priimägi, Kadi Mäe, Maria Mäe, Kadi Kuuser, Merili Salumaa,
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Õpetaja Ervin Rannik tegi jälle puhta
töö– ühiskonnaõpetuse olümpiaadil
said tema õpilased Pille-Riin Seimann
1. koha ja Carmen Treu 2. koha.

