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2. klass käis Risti päästekomandol külas ja liiklusolümpial Haapsalus
Indrek Nurka ja Kristofer Selgis

Andra Ring, Indrek, Albert, Hans Väljaste jt koos õp
Maiga Haapsalus, foto Õ. P.-S.

Mida rohkem me
koolitusi saame,
seda vähem on
päästeametil
tööd!

Albert Leht, foto Õ.P.-S.
Õnnela Palmiste-Selbergi foto

Unsere Schüler und Lehrer waren in Berlin

Brigita Rehe

Õnnela Palmiste-Selbergi foto

H. Mäe foto

“Õpetaja—see on amet, mitte isiksusehäire”
(Priit Kruus, 1981-2018)
Kelli Nurm (9.kl) võttis sihikule kolm õpetajat ning esitas neile järgmised küsimused: 1. Miks valisite õpetajaameti? 2. Mitu aastat olete koolis töötanud? Mida õpetate? 3. Mis hobid teil on? Kui kaua olete nendega tegelenud? 4. Kui suur on teie pere? Kas on ka lapselapsi? 5. Kas olete pigem õhtu– või hommikuinimene? 6. Kas järgmise päeva koolitöid meeldib teha pigem kodus või koolis? 7. Millised õpilased teile ei meeldi? 8. Kas peale
tunde õpetamine on meeldiv või ebameeldiv kohustus? 9. Kas õpilasele kahte pannes on ka süümepiinad? 10.
Kas õpilaste nutisõltuvus teeb õpetamise raskemaks? 11. Kui te poleks õpetaja, siis kellena te ennast veel ette
kujutate? 12. Mis on teie lemmiktoit? 13. Kas ananass sobib pitsa peale? 14. Kumb meeldiks teile rohkem—Big
Mac või Caesari salat? 15. Kuhu sooviksite reisida? 16. Üks soov?

Õpetaja Reet Priimägi
1.

Minu lapsepõlve eredaim
mälestus on ema punase tindiga sulepea. Nii tore oli vaa- 9.
data, kuidas lapsed vaikselt
tunnis istusid, kätt tõstsid,
oma vihikuid õpetajale andsid. Ilmselt need esimesed
eredad mälestused andsid
tõuke õpetajatöö valimiseks.

2.

Olen töötanud 42 aastat.
Praegu õpetan ainult matemaatikat, aga erialalt olen
matemaatika-füüsika õpetaja 10.
ning mitmeid aastaid olengi
ka füüsikat õpetanud.

3.

Ristsõnad ja lugemine—kuni
mäletan.

4.

Mul on 4 last ja 4 lapselast.

5.

Absoluutselt hommikuinimene.

6.

7.
8.

11.
Praegu hommikuti koolis. Kui
lapsed olid väikesed, siis
olude sunnil kodus vabadel
momentidel nii õhtul kui 12.
hommikul.
13.

(aastaõpetaja 2003):

N a t u k e
ajaviidet, kui
v a h e a e g
kipub igavaks

aga õpilasel on ka kohustus—õppida.

Ei. Ei pane kergekäeliselt ühtegi puudulikku.
minema!
Kui asi on õppimata,
miks mul peaksid süü1)
mepiinad o lema— H. Mäe foto
Noormees kiitleb
kulbiga kellelegi pähe
oma neiu ees, et järgmisel aastal
panna ei saa. Õppimise võisaab ta juba 17- aastaseks. Ta jätab
malusi tunnivälisel ajal pakun
mainimata, et üleeile oli ta alles 14palju. Kui ei taha, pole mul
aastane. Kas on võimalik, et noormidagi teha..
mees ei valeta neiule?
Muidu ei tee, aga arvan, et
—————————————
see takistab mõtlemisele ja
2)Riinal on kuus venda Riho, Rein,
arutlemisele pühendumist.
Rain, Robert, Raul, Rivo. Riina taKui kohe ei oska, siis on õpihab minna „Kuma“ sünnipäevale.
lasel selle ajaga, mis mõtleVanemate arvates peab Riinaga
misele kuluks, palju huvitakaasa minema vähemalt üks vend.
vamate asjadega ju võimalik
Veel on tingimusteks, et noorim
tegeleda.
vend Riho ei tohi Riinaga üksi kaaEga ei kujutagi. Võib-olla
sa minna ja kaksikvennad Rein ja
vast raamatupidamine oleks
Rain ei tohi koos Riinat saatma minmõeldav.
na. Mitu erinevat valikut on Riinal
Kartulipuder.
vendi kaasa võtta?
Väga, aga söön pitsat harva.

—————————————

14.

Caesari salat.

15.
Kui on asja pärast vaja õpeta- 16.
da (haige olnud, matemaatika pole kõige kergem õpilase jaoks jne), siis pole probleemi. Aga raisata oma aega
laiskadele ja põhjuseta puudujatele—ei näe mõtet. Õpetajal on kohustus õpetada,

Austraaliasse.

3)Arvuta rooma numbritega ja anna
vastus rooma numbrites:

Valetajad, võimekad laisad
eriti ning lihtsalt “kulgejad”.

Ilusat õppeaasta lõppu, hästi
tehtud lõpueksameid ning
mitte ühtegi suvetöölist!
(Soove tuli küll 3, aga kõik
omavahel seotud)

MMXIII-MIM=
—————————————
4)Rein ja Ats läksid kooli. Rein oli
50 sammu ees. Rein astus minutis
80 sammu, Ats 90. Mitme minutiga
jõudis Ats Reinule järele?

Õpetaja Ervin Rannik

(aastaõpetaja 2018):

1.

Täiesti juhuslikult, polnud
soovi õpetajaks saada.

2.

31 aastat. Ajalugu, ühiskond,
kunsti ajalugu, kodulugu ja
usundiõpetus.

9.

3.

Numismaatika + vanad esemed ja raamatud. Kooliajast.

10.

Ikka segab.

4.

Ma olen peretu.

11.

Kuskil arhiivis või mingi töö
muuseumis.

5.

Suisa öö-inimene.

12.

6.

Kodus, ei suuda koolis keskenduda.

Ahjukartul ja ahjuliha—
krõbedalt praetud.

13.

Pole proovinud, aga arvan, et
sobib.

7.

8.

Mulle ei meeldi ükskõiksed
õpilased, kes mitte millestki
ei huvitu, vaid kuulavad
tümpsu ja muust ei huvitu.
Ebameeldiv, sellel pole väga

Tähelepanu!

kasutegurit, kuna õpilane
on väsinud selleks ajaks.

14.

Jah, sest ma tunnen, et ma
pole õpilastele asju selgeks
teinud/õpetanud.

Caesari salat, ei suuda Big
Maci einet käte vahel süüa.

15.

Itaalia ja Šveits.

16.

Et tervis oleks hea.

H. Mäe foto

Natuke ajaviidet, kui vaheaeg
kipub igavaks minema!
1)Mitu aastat tagasi ilmus tänapäeva
inimene (homo sapiens)?
2)Kes on ainus rüütliks löödud eestlane?
3)Üks Eesti linnadest sai 1939. a endale
nimeks Lahe. Milline linn?
4)Kui pikk on Tallinna vanalinnas asuv
tänav Pikk jalg?
5)Kas Eesti krooni pangatähti ja münte
saab veel vahetada eurosularahaks?

IX kooliolümpiamängud Kullamaal

4.juunil on kokku kutsutud Lääne-Nigula valla 5. - 8.
klasside õpilased kaheksast koolist. Lubanud on tulla Risti, Palivere, Taebla ,
Nõva ja Kullamaa. Osalejaid on oodata 180.
Eelnevalt toimuvad spordiviktoriin ja kunstikonkurss “Teel olümpiale“.
Olümpiapäeval võisteldakse järgnevalt: Kullamaa näidisala maastikuvibu,
discgolf, tuletõrje takistusriba, noolevise ning klassikalised alad nagu jooksud,
kaugushüpe, pallivise, kuulitõuge.
Koolid on loositud erinevatesse riikidesse: Soome, Norra, Rootsi, Venemaa ja
Leedu. Iga riik püstitab olümpiakülasse telgi, valmistab maskoti. M. Jõevee

6)See Inglismaa valitsejatest on tuntud
muuhulgas selle poolest, et ta ei sallinud
nalja ja lõbutsemist. Kuigi tava nägi ette,
et valitseja ja tema tegemiste üle tohib
teha nalja vähemalt õuenarr, siis olevat
ta viimase õuenarri lahti lasknud ja see
samm olevat olnud eeskujuks teistele
Euroopa valitsejatele. Mees olevat pannud kinni ka teatrid, keelanud tantsu ja
karistanud isegi jalgpalli mängivaid lapsi.
Valitses 1653-1658. Kes oli see mees?

VÕRKPALLURID RUULIVAD
Veebruaris korraldasime Kullamaal põhikooli segavõistkondade võrkpalliturniiri, kus osalesid Virtsu, Taebla ja Kullamaa
võistkonnad. Võitis Kullamaa. Võistkonnas mängisid: Reneti Priimägi, Mari-Ann Liidemaa, Sandra Martina Nagelman,
Reelia Merisalu, Robin Reesar, Raul Reesar, Kaspar Kirsipuu, Andres Ring, Jaagup Kask ja Jan-Erik Schults. Võrkpallureid juhendas Romet Priimägi.
Märtsikuus kutsuti meid Virtsu turniirile, kus osalesid Lihula, Lõpe, Virtsu ja Kullamaa. Taas läks korda Kullamaal rändkarikas koju tuua. M. Jõevee (tekst ja foto)

Robin Reesar

Raul Reesar

Kaspar Kirsipuu

Andres Ring

Mari-Ann Liidemaa

Reneti Priimägi

11.
Ma arvan, et ma tean. Ma
kujutaksin ennast ette kuskil rahvamajas taidlust korraldamas.

Õpetaja Heli Mäe ( aastaõpetaja 2019 ):
1.

Otsus sündis pikkamööda—5.klassis
tahtsin saada lasteaiakasvatajaks, siis
äkki 6. või 7. klassis hakkas mõte kooli
poole kiskuma ja ühel hetkel, kui ma
järjekordselt imetlesin, kuidas saksa
keele õpetaja graatsilise liigutusega teeb
lahti oma pinali luku, siis oli mul selge,
et minust saab saksa keele õpetaja. Mõnes mõttes oli see asjade loomulik käik,
sest ka mu isa õppis õpetajaks. Ja põhiline mäng oli mul kodus nukkudele
etteütluse tegemine.

2.

31 aastat. Õpetan saksa ja inglise keelt.

3.

Sel aastal sain jälle üle pika aja tegeleda
oma lemmikhobiga, milleks on võimlemine. Valmistusime juubelitantsupeoks
oma võimlemisrühmaga. Ei saanud
peole. Tegelesin iluvõimlemisega keskkooli ajal (laupäeviti Haapsalus trennis)
ja rohkem ülikoolis. Teine hobi on rahvatants. Järgmisel aastal saab 30 aastat
tantsitud. Terve aasta tantsisime ainult
juubelipeo tantse. Ei saanud peole. Kolmas hobi on võõrkeeled. Ega ma neid
eriti palju pole vabatahtlikult ära õppinud, aga mul on ülimalt hea meel, et sel
aastal õnnestus mul minna prantsuse
keele kursustele. Õpetajaks on päris
prantslane ja meil on seal nii tore huviliste grupp, et ma ei raatsinud vahele
jätta ühtegi tundi.

4.

Kui ma korteris ringi vaatan, siis pole
seal kedagi peale minu ja Maša (kass).
Aga tegelikult on mul suur pere—isa,
õde, vend, kaks tütart, kaks väimeest ja
kolm lapselast. Me suhtleme hästi tihedalt.

5.

6.

Ma olen väga õhtuinimene. Hommikul
ma tahaks rahulikult H. Mäe foto
omaette olla, kool
võiks alata umbes 11.00 ja minugi
poolest võiks kesta kella kuueni
14.
õhtul.
Kõik paljundamistehingud tahan
ära teha kohe peale tunde, aga
muud asjad mõtlen välja kodus ja
teel koju ja kooli ja isegi teel klassi,
ning klassi jõudes tuleb hoopis uus
mõte.

7.

Kohusetundetud. Ja kohe üldse ei
meeldi mulle kiusajad.

8.

Kuna ma olen üsna aktiivne ja
pidevalt väga hõivatud, siis mulle
meeldiks oma kallist isiklikku aega
võimalikult vähe “loodrite” peale
kulutada. Kõigi teiste jaoks olen
alati rõõmuga olemas.

9.

10.

Sõltub. Mõnele “ülbikule” lajatan
kahe ära ja ei teki mingeid tundeid.
Kahju on halba hinnet panna siis,
kui tead, et õpilane tegelikult
püüab väga, aga ei tule välja. Siis
leiame koos aja, et järele aidata.
Õpilaste tähelepanu on raskem
saada, sest pidevalt peab neil silm
jälgima, mis “Postimehes” toimub
või CNN-i uudistes või ma ei tea,
mida nad seal telefonis kogu aeg
vaatama peavad:)

Meie kooli digiseis:
2016. aastal

2019. aastal

12.
Oma isa tehtud ahjukartulid.
Ükskõik kui suure pannitäie ta neid
teeb, ikka saavad kartulid enne otsa
kui isu.
13.
Värvi poolest mitte, aga
maitse poolest küll, sest muidu ongi
pitsa nii kuiv mu meelest.
Rämpstoit mulle meeldib, seega Big
Mac, aga kui seda pole saada, siis
järgmine valik on Caesari salat (kui
just sefiiritorditükk ei juhtu ka sealsamas leti peal olema).

15.

Pariisi.

16.

Ein bißchen Frieden, ein bißchen
Sonne… Ja et tervis oleks korras.

Natuke ajaviidet vaheajaks!
1)Mis juhtub, kui sõna SWIMS keerata peapeale?
2)Sõna girl ei tähendanud alguses tüdrukut.
Mida ta tähendas?
3)Umbes mitu uut ingliskeelset sõna lisandub iga aasta sõnastikku?
4)Milline on kõige vanem sõna inglise keeles,
mis on samal kujul ja samas tähenduses ikka
veel kasutuses?
5)Millises hoones on Londonis keelatud
surra?
6)Milline on maailma vanim kuninglik residents, mis on siiani kasutuses?
7)Esimene telefoniraamat Inglismaal avaldati
1880. aastal. Selles oli 248 nime ja aadressi,
aga mitte ühtegi telefoninumbrit. Kuidas
nendele inimestele siis helistada sai?

