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Ole julge!

Kullamaa Keskkooli ajaleht
Meie kool on 51 aastane

Õppeaasta algas
roogade ja reisidega
Kaarel Aavekukk (8.kl) ja õp
Eha Eindorf, 8.kl klj.
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Lehe koostasid kõik autorid ja pildistajad. Fotod on pärit kooli fb
grupist ja erakogudest.
Toimetas H. Mäe
Trükikoda Adograaf AS

Õpetajate päev oli lahe!
Õpilaste muljeid:

telefonis


Kõige ägedam oli muusikatund—muusikavalik oli meile
eakohane, tegime Kahooti,
kõik oli kaasahaarav



Uued õpetajad segasid tundi



Direktor oli jumalakuri



Õpilastele ei saa võimu kätte anda—lähvad bossiks kätte



Kehalises sai ropendamise eest 10
kätekõverdust

Kusjuures ajaloos oli klass
seekord täiesti vait



Õpetaja sosistas, tuli vait
olla, muidu ei kuulnud




Mänguõpsid sõid kommi ja olid

KIKI KALLAKUGA
KULLAMAA KESKKOOL!
Keskkonna investeeringute toel ja
huvijuht Riina eestvedamisel sõidame
läbi kõik Eestimaa
muuseumid ja muud
harivad keskused.
(Loe lk 4, 5, 6 ja 8)

1. september

lk 2

Kaheksandikud kokkavad
Meie, 8.klass, oleme viiendast klassist saadik puutöös olnud õp Veikko
tööõpetuse tundides. Õmmelnud
me Veikkoga veel ei ole, aga kevadel
siis nüüd olime Goldenbeckis ja valmistasime pizzat. Puutöö kõrvalt
oskab Veikko imehästi süüa teha
ning kasulikke nippe jagada. Eelmise
aasta kevadine kokkamine lükkus
selle aasta sügisesse, sest me ei oleks

Retsept:

muidu jõudnud oma arvestuslikku
tööd 7.klassis valmis.
Klassi peale leppisime kokku, kes
mida kaasa toob ning asusime
kokkama. Jagasime end kahte gruppi
ning tööd jätkus kõigile. Mõlemad
grupid valmistasid pitsa. Kõik oli
imehea ja ülimaitsev.

50 g pärmi, 1 klaas ihusooja vett, 2 klaasi
jahu, 0,5 tl soola, 2 tl suhkrut, 2-3 spl õli.
Pärm tuleb ära pudistada, lisada sool ja
suhkur. Seejärel lisada vett ja segada. Siis
jahu, segada lahtise käega kuni tainas on
ühtlane. Lõpetuseks õli, segada nii kaua
kuni tainas tuleb käte küljest ära.
Kelli Nurm ja Mari-Ann Liidemaa, 8.kl
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Eelinfo! 31. oktoobril sõidab
5-liikmeline esindus Vikerraadio miniturniiri salvestusele (kuuendikud Raul, Robin, Marja ning seitsmendast
Maria-Lota ja SandraMartina). Hoiame neile
pöialt!

lk 7

Õpetajate päev
Reedel tähistasime õpetajate päeva nii nagu ikka: kaheteistkümnendikud andsid tunde ja õpsid väljusid majast,
et laadida akusid kusagil mujal. Direktor sättis asjad nii, et
veetsime mõnusa päeva Vigala toitlustus– ja teeninduskoolis. Õppisime tegema furšettsuupisteid. Need on sellised näksid, mille söömiseks pole vaja nuge-kahvleid, kõik
on söödav väikeste ampsudena. Õppisime ka ilusat suupistelauda tegema ja saime nii mõnegi hea idee, kuidas
oma majaski vastuvõtud pidulikumaks teha.
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kaetud, tuli oma uhked road suure kiiruga ära süüa, sest
koolimajas ootas järjekordne kohvilaud—abituurium ja valla
esindajad õnnitlesid meid õpetajate päeva puhul kahe piraka
tordiga. Enne tordi kallale asumist oli traditsiooniline
“lapsed olid toredad, aga ise õpetajaks ei lähe” tagasisidering. Muide,
hoiame pöialt, et
Tambet ikka keskkooli kenasti lõpetaks, sest tema arvas ainsana, et õpetajaks võiks ju täitsa minnagi.
Abiturientidel
abiks olnud Anneli
Riisalu (10.kl) sai sel päeval kinnitust oma elukutsevalikule—
kool on koht, kus tasub töötada. Tunde andsid ka Anita Lipu (10.kl) ja Aleksandra Laane (11.kl)

selfie
on nüüd

Šokolaadikorvikesed toorjuustuvahuga:
Sulata 100 g šokolaadi vesivannil. Pintselda väikese
muffinivormi seinad seest šokolaadiga ja pane sügavkülma umbes
10 min. Korda
seda veel 2
korda. Täidiseks vahusta
50 g toorjuustu koos 25 g
keedisega.
Eemalda korvikestelt paber,
pane täidis
sisse, kaunista
marjadega ja ongi valmis, umbes 15 tk.
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Viiendikud vastavad
1.

Mis tunne on olla “suur”?

Hea tunne on. Keegi ei saa enam öelda, et ma olen väike jõmpsikas. Ja
uued tunnid ja õpetajad tulid, kõik on
põnevam. Oma õpetaja on tore, klassiruum on suur. Lahe on. Minu arust on
viiendas päris põnev, sest kõik on hoopis teisiti, kui eelmistes klassides. Ma ei
tunne end küll nagu varem, aga suurem olla ei ole midagi erilist. Uued
õpetajad ja klassid on harjumatud,
aga lahedad. Hea on see, et ma ei
pea enam ainult väikeste koridoris
olema. Saab kõiki aidata ja suuremad
ei kiusa.
2. Kuidas õpetajatepäev möödus?
Kõige toredam oli matemaatika tund,

LÖÖ MIND, ARMAS
ÕPETAJA
Löö mind, armas õpetaja,
oma pehme käega!
Häbeneda pole vaja—

päris hästi möödus ka kehaline.
Naljakas oli see, et 12. klass läks
koguaeg õpetajate tuppa. Mulle
ei meeldinud, sest õpetajad olid
ranged. Tunnid olid hoopis teistsugused, nagu oleks teises koolis.
3. Millistes huviringides te osalete?
„ vibu

minna peale Jääaja keskuse?
„ Valgeranna seiklusparki
„ Kihnu
„ ralliparki
„ Pärnu SPA-sse
„ Soome
„ batuudi keskusesse

„ jalgpall

„ Marimetsa matkarajale

„ rahvatants
„ näitering
„ mudilaskoor

Pärleid tundidest:

„ “Minu Tantsukool”
„ muusikakool
„ koolileht
4. Kuhu tahaksite sellel õppeaastal
veel
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Kui keegi saaks kõik saksa keele käänamistabelid
pähe, siis oleks küll
WOW!



Ettevaatust “Libahundi”
lugemisel—libahunt sööb
Tiina ema ära.
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teised nüüd ei näe ka.
Ei sind sega, tee mis teed,
ükski asjalik kolleeg!
Tean, et jalagagi ihkad
vahel mind sa lüüa.
Üksi jäime. Nüüd ehk tihkad?
Pihta saada püüa!
Näen su sügelevast käest:
tahad lüüa kõigest väest!
Ikka kõhkled… Rahul ole—
mööblit ma ei lõhu.
Kodus kardad—olgu nii:
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kaasa matkale mind vii!
Näen su sõrmel tindiplekki …
Pihupessa puhu,
jälle õiget löögi mekki
proovi saada suhu!
Õpetaja, voodi all
ootab nukralt sind su pall!
Ellen Niit

AHHAA keskus pidi olema täpselt selline, nagu lastele vaja, arvasid algklasside
lapsed, eriti need, kellel “läheb koolis juba teine kuu”.

