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Emadepäeva matk

Matkamine

3. klassi tegemised

3. KLASSI ERINUMBER
Distantsõppe ajal sai välja hõisatud ettepanek hakata lisaks Kõmule välja andma ka
Kõmukest. Elu näitab, et algklassid on väga usinad kirjutajad, aga paraku ei jagu
nende kirjatööde jaoks kooliajalehes alati ruumi. Nii tuligi mõte, et algklassid võiks
enne suvevaheajale minekut koostada oma väikese ajalehe. Üleskutsele reageeris
kõige kiiremini 3. klass, nemad teevadki algust Kõmukese toimetamisega. Tore, kui
see muutuks traditsiooniks – järgmisel õppeaastal võiksid kõik algklassid üheskoos
anda välja juba Kõmukese järgmise numbri. Igatahes jääme ootame.
Heli Mäe

AASTA TEGIJAD LOODUSES
Mia Marta Altmäe ja Freya Smitt

foto: bio.edu.ee
foto: eoy.ee

AASTA LIND 2021 ON
KULDNOKK
Täpilise ja musta sulestiku ning kollase
nokaga kevadekuulutajat tunnevad kõik.
Kuldnokk saabub märtsi alguses üle talve
tühjana seisnud pesakastidesse.
Kuldnoka pesitsusaegne
rohekasvalentselt helkiv sulestik on
tõepoolest silmatorkavalt kaunis.

foto: faminer.ee

AASTA LOOM 2021 ON
ROTT
Eestis on kahte liike rotte. Oletavalt
Lõuna-Hiinast pärit rändrott ilmus
Eestisse 18. sajandil. Eestis elab veel üks
rott, nimelt kodurott ehk must rott.
Kodurott saabus Eesti aladele KaguAasiast juba arvatavalt 13. sajandil.

AASTA KALA 2021 ON
HAUG
Haug on levinud magevees ja nõrga
soolsusega riimvees Euroopas Haugid on
kiirekasvulised ja nad elavad kuni 7
aastat.
Pikim haug on 137 cm (isane) 150cm
(emane).
Suurima kaaluga haug on olnud 28,4 kg.
Pikima elueaga haug on 30 aastat.
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INTEVJUU MEIE KOOLI VILISTLASE CARMEN TREUGA
HENRY TREU
Kui vana sa oled?
Olen 22-aastane.
Kus sa peale keskkooli õppima läksid?
Alguses mõtlesin minna Tallinna Ülikooli itaalia
keelt õppima, aga lõpuks osutus valik hoopis
inglise keele kasuks. Eelkõige tegin selle
otsuse seetõttu, et mulle meeldib tohutult
inglise kirjandus ja Tartu linnana tundus mulle
väga sümpaatne. Seal on eriline atmosfäär,
mida on keerukas sõnadesse panna.
Kuidas sul praegu läheb?
Praegu läheb hästi. Olen lõpetamas
bakalaureuseastet. Kahjuks pole ma viiruse
leviku tõttu küll see aasta palju ülikoolis kohal
käia, aga ülikooliaeg on siiski väga tore olnud.
Kuidas sa kuldmedaliga lõpetasid?
Kõige tähtsam on olla järjepidev ja endale iga
tunni materjalid selgeks teha. Olen alati
tahtnud ka kõiges endast parima anda, mille
tõttu ei suuda leppida kehvade tulemustega.
Kui palju viisi said?
Tunnistusel olid kõik viied, aga jooksvate
hinnete sisse lipsas ka mõni neli, pärast mida
oli mul alati halb tunne, nagu ei oleks endast
kõike andnud.

Mis on su lemmikkeel?
Ilma ühegi kõhkluseta itaalia keel, mille kõla
on nii muusikaline ja väljendusviis nii
poeetiline, et seda võiks kuulama jäädagi.
Õpin seda kõrvalerialana praegu ka ülikoolis,
kus meil on sitsiillasest õppejõud, ning mulle
meeldib see keel iga päevaga üha rohkem.
Kas koolis oli raamatuid lihtne vastata?
Kuigi mulle lasteaias üldse lugeda ei
meeldinud, siis kooliajal sai sellest üks mu
meelistegevusi. Mäletan, et vastasin ükskord
algklassides nii palju raamatuid, et õpetaja
pidi tabelit meie klassi loetud raamatutest
suurendama. Seega on mulle kooliajal alati
meeldinud raamatuid lugeda ja vastata, eriti
põnev oli see keskkoolis, kus sai rohkem
raamatu mõtte üle mõtiskleda.
Kas sa lähed pärast lõpetamist linna või
maale elama?
Kindlasti meeldiks mulle maal elada, aga ma
arvan, et esialgu pärast lõpetamist elan
mõnda aega linnas. Kavatsen aga kindlasti
tulevikus tagasi maale elama tulla.

Mis aine oli kõige raskem?
Kindlat ainet ei oskagi välja tuua, aga
reaalained on pisut keerukamad olnud minu
jaoks, mistõttu olen nende jaoks õppimisele
rohkem rõhku panema.
Mis aine oli sinu lemmik?
Minu kaks kõige lemmikumat ainet olid
vaieldamatult kirjandus ja ajalugu, mis mind
siiani köidavad.

Foto: Facebook
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KALAPÜÜK

II MAAILMASÕDA

kirglik kalamees Randel Reinold
Liivrand
Kalapüük pakub korraga hasarti ja võimalust
loodust nautida. Käisime koos perega särje
püügil. Kalapüük toimus õngega enne särje
kudemisaega.
Särje püügiks kasutatakse söödaks usse ja
kärbsevastseid. Jões, kus on palju särgi sobivad
hästi söödaks ka keedetud maisiterad.
Särg koeb tavaliselt aprillist maini. Kevadine
särg näkkab kõige paremini sooja ja päikselise
ilmaga, siis on ka kalamehel endal mõnus jõe
ääres olla.
Särg on kõige parem kuivatamiseks. Kuivatatud
särge hüütakse voblaks.

Foto: kalafoor.ee

ajaloohuviline Reino Vahtmeister
Teine maailmasõda algas
1. septembril 1939 ja
kestis 2. septembrini 1945.
Sõjas osalesid peaaegu
kõik riigid. Meie
naabritest oli erapooletu
Rootsi, kes aga müüs
teistele relvi.
Peale Rootsi proovis ka
Eesti olla erapooletu, aga
ikkagi toimus meie maal
sõda. Eesti mehed ei
võidelnud Eesti riigi all,
vaid hoopis Saksa, Soome
ja nõukogude võimu all.
Eesti hakkas sõjas käest
kätte käima. Algas see
Nõukogude vägede
baasidega. Pärast
nõukogude vägede välja
löömist hakkas valitsema
natsisaksa kord, Hitleri
juhtimisel. Edasine rinne
idas, mille nimi oligi
idarinne muudkui jätkus.

Kui sõda ükskord lõppes
jäimegi me nõukogude
võimu alla, kes olid taas
ennast kehtestanud. See
kestis kuni 1991. aastani, kui
Eesti taasiseseisvus. huvitav
on see, et Venemaa ütleb
siiani, et me vabatahtlikult
ilma mõjutusteta liitusime
nõukogude liiduga, mis seda
kohe kindlasti polnud.
Osalesin oma suure venna
Rauli ja õpetaja Erviniga 23.
mail Lihulas ajalooklubi
loengul „II maailmasõda“.
Oli väga põnev päev. Jutt,
mida räägiti oli väga huvitav.
Ainult toolid olid
ebamugavad.
Sain enda jaoks päris palju
uut infot teada. Näiteks,
Päev lõppes toredalt.
Õpetaja Ervin viis meid uude
Humalapesa kohvikusse
sööma. Pannkookide
söömise ajal saime ajaloost
veel rääkida.
Ajalugu on väga huvitav!

EMADEPÄEVA MATK
Mairold Oks

9. mail oli emadepäev. Ka meie tähistasime oma
emadega seda päeva. 7. mail peale tunde kutsusime

emad Kullamaa järve äärde matkale. Matk algas nii,
et me jalutasime koos emadega kooli parklast läbi
metsa järve äärde. Kui kohale jõudsime, oli Mia
Marta ema juba lõkke teinud ja saime ennast seal
soojendada, sest ilm oli veidi külm ja vihma tibutas.
Lõkke peal küpsetasime vorsti ja vahukomme. Saime
koos klassikaaslastega peitust mängida ja uurisime
veest konnakulleseid. koolis käisime peiulillede
seemned, mis nüüd juba suured olid. Panime koos
lillepottidele ilusad värvilised paberid ümber.
Kui kõhud olid täis söödud, andsime emadele
omatehtud kingitused. Külvasime veebruaris kui veel
Veel tegime emadele T-särgid, millele igaüks ise
peale kirjutas või joonistas. Tööõpetuse tunnis
meisterdasime emadele ka kaardid. Veel oli
kingikotis pildiraam meie pildiga, kus hoiame käes
pildiraami sõnumiga, miks oma emasid armastame.
Emadele meeldisid meie kingitused väga. Ja meile
meeldis koos veedetud aeg.
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HISPAANIA, SOE JA MÕNUS
Danieli tädi Regina elab Hispaanias, seepärast uuris Daniel pisut selle riigi kohta.

Hispaanias elab 46 733 038 inimest.
Hispaania 1214 kilomeetri pikkune
maapiir Portugaliga on pikim piirjoon
Euroopa Liidus.
Hispaania lipu värvid on punane,
kollane ja punane ja kollase osa peal
on vapp.
Hispaanias on väga ilusad rannad ja
soe. Meres võib väga tihti kohata
meduuse. Vesi on seal ilus ja selge.
Seal on palju ilusaid ja uhkeid maju.
Hispaanias kasvavad palmipuud,
sidrunipuud, apelsinipuud, oliivipuud
ja seal on paljuviinamarja istandusi.
Hispaaniat kutsutakse veinimaaks.
Minu tädile meeldib Hispaanias elada,
sest seal on hea soe ja ilusad rannad.
Ka mina lähen varsti tädile
Hispaaniasse külla. Siis saan sellest
riigist pikemalt kirjutada.

Hispaania lipp

Fotod: Wikipedia.org

LIONEL MESSI
jalkafänn Karel Kuuser
Sündinud: 24 juuni 1987 a Argentinas
Pikkus :170 cm
Mängib klubis Barcelona
Rekordarv väravaid oli 2012 a (91 väravat)
Võitnud 34 karikat
Särgi nr 10
Kolme lapse isa
Palk 71 miljonit eurot aastas

Foto: Goal.com
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MIKS MULLE MEELDIB KÄIA
MINU KLASSIS?
Mia Marta Altmäe ja Freya Smitt
Meie klassis on väga tore käia. Kõige rohkem meeldib meile see, et saame koos palju toredaid
asju teha. Näiteks oleme käinud matkadel ja kooli lõpus lähme kahepäevasele reisile koos oma
vanematega.
Meile meeldis väga presidendi vastuvõtu klassiõhtu. See oli natuke naljakas. Meie kätlemisele
tulid ka 10. klassi õpilased, et meil oleks rohkem rahvast. Igaüks pidi mõtlema, millist ametit ta
peab. Kõige rohkem oli sõjaväelasi. Pärast sõime torti ja mängisime mänge. Oli väga tore.
Klassiruumis on meil hea ja kodune olla. Oma klassis koos klassikaaslastega julgeme me eksida
ja olla meie ise. Kui midagi lähebki valesti, siis mitte keegi ei naera meie üle ega ütle halvasti.
Oleme nagu üks pere. Ka klassis juhtub vahest nii, et läheme tülli nagu koduski õdedel ja
vendadel juhtub. Aga siis räägime koos õpetajaga asjad selgeks ja lepime jälle ära.
Meie õpetaja on tore, sest ta kuulab meid alati ära ja ei riidle meiega. Vahest on juhtunud ka nii,
et oleme suures õppimise tuhinas mitu korda öelnud õpetajale emme. Ta ei pahanda selle peale
üldse, vaid vastab hoopis, et kuulen Sind tütreke või pojake.
Klassis peame alati sünnipäevi. Kindlasti laulame sünnipäevalapsele ja tõstame teda tooliga
õhku. Seejärel õnnitleme kõik sünnipäevalast kättpidi ja lõpuks annab õpetaja kingituse.
Meil on klassis ka üks nännikast, kust saame peale raamatu vastamist endale ise auhinna valida.
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3. KLASSI TEGUS ÕPPEAASTA
Riina Gilden

2020.aasta oli minu jaoks eriline. Täitus minu
suur unistus - olla klassiõpetaja. Alustasin
septembrist 12 särasilmse ja südamliku
õpilasega. Aitäh õpetaja Heldile, kes jagas
õpilastele kahe aasta jooksul südameheadust
ja oma suurest kogemuste pagasist palju
tarkust!
Meie ühine esimene õppeaasta hakkab lõppema ning on
aeg vaadata tagasi. Võin öelda, et meil on koos olnud väga
tore. Oleme käinud koos matkamas, pidanud klassiõhtuid
ning osanud konkurssidel.
Kindlasti olete koridoris liikudes märganud, et 3. klassi
õpilased on aktiivsed ja liikuvad. Just seepärast oleme
eesmärgiks võtnud võimalikult palju värskes õhus liikuda.
Kohe sügisel käisime Marimetsa rabas matkal. Ilm oli
suurepärane ning vaatamata pikale vahemaale jõudis iga
matkaline rajalt tagasi. Veebruari lõpus käisime jälle
samal rajal. Laste rõõm oli suur, sest suur osa rajast oli
kaetud jääga. Vaatetorni juures piknikku pidades olid
jääga kaetud rabajärved peamine atraktsioon.

Kuna sellel õppeaastal jõulupidu ei toimunud, tegime oma
väikese peo. Käisime Juurimaa tallis loomi vaatamas ja
vankrisõitu tegemas ning seejärel suundusime jahionni.
Meil käis ka jõuluvana, kes kuulas ära kõikide pikad
luuletused.
Lemmikud on loomulikult klassiõhtud. Üheskoos
planeerides on need välja tulnud väga ägedad. Igaühel on
alati ülesanne, mille eest just tema vastutab. Nii saab
igaüks oma arvamust avaldada ja end olulisena tunda.
Veebruaris toimus meil oma presidendi vastuvõtt koos
kätlemise tseremoonia ja kõige selle juurde kuuluvaga. Ei
puudunud ka presidendi kõne.
Oleksime kindlasti veel mitmeid asju koos teinud, aga
kuulus viirus tegi plaanides omad muudatused. Õnneks
saame juuni alguses üheskoos minna koos Jõgevamaale.
Külastame Elistvere Loomaparki, Palamuse muuseumi ja
Türi seiklusparki.
Tahan tänada oma lapsevanemaid, kes on alati nõu ja
jõuga abiks. Mul on väga vedanud.
Ilusat suvevaheaega kõigile! Puhake, magage kaua,
lugege, õppige midagi uut, nautige suve 

Sügisel Marimetsa rabas
Õppekäik Matsalus

Lugemistund
Jõulupidu jahionnis
Klassiõhtu

Presidendi vastuvõtt
Sõbrapäev
Talvel Marimetsa rabas
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KOKKAMISE NURK
Mia Kanatortilla
Vaja läheb:

Valmistamine:

kurk 90 g
kanafilee 120 g
tomat 50 g
salatileht 3 tk
wrapikaste 90 g
paprika 40 g
feta juust (soovi korral)
tortilla lehed 3 tk
broilerimaitseaine
õli praadimiseks

Tükelda kanafilee väikesteks kuubikuteks, prae pannil ja maitsesta.
Tükelda kurk, tomat ja praktika väikesteks kuubikuteks.
Määri tortillale wrapi kaste. Aseta sellele salatilehed, tomat, kurk,
paprika ja kana. Keera tortilla rulli ja kata alumine osa fooliumiga.

Freya ühepajatoit
Dasha plov

Cassandra pannkoogid
Valmistamine:
Sega koostisained omavahel kokku
Ning küpseta pannil kuldsed koogid.
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ERRUMINEVA ÕPETAJA MÕTISKLUSED
Mai Jõevee

Viiskümmend kolm aastat on koolis tööl
oldud, siin mitmesuguseid ameteid peetud
ja erinevaid ainetunde antud.
Aeg, riigikord, inimesed, väärtushinnangud
on muutunud. Minu arvates on asju, mis
peaks jääma ikka endiseks – nimelt
väärtushinnangud. Kas me austame ja
toetame üksteist, kas meile on oluline klassi,
kooli, oma pere, kodukoha hea nimi?
Iga pere sätib oma elu nii nagu tema ise
õigeks peab, aga teinekord tuleb kooli
soovid ettepoole nihutada.
Mis siis minu hinge kriibib? Kui on vaja kooli
esindada, siis kahjuks ei leia me alati kõigilt
õpilastelt tuge ja eriti kurb on see, kui ka

lapsevanemalt ei tule toetust. Näiteks
aineolümpiaadidest osavõtt on igale koolile
auasi, tegelikult ka õpilasele. Olümpiaadiks
tuleb aga valmistuda, palju tööd teha. Lihtne
on öelda, et pole aega. Õpetajad, valige
hoolega, kellega te raske olümpiaadide
teekonna ette võtate! Õnneks on mul olnud
palju
töökaid
ja
kohusetundlikke
„olümpiaadilapsi“.
Kui on vaja koolis korraldada nn. heakorravõi ühistöid, siis koos lastega ootaks
lastevanemate kaasalöömist. Osake leida
aega ja tahtmist minna koos lapsega
kontserdile, ühisüritustele, olgu see kultuur,
sport, heakorratalgud. Vanemate eeskuju
maast madalast on see, mis mõjub.
Nüüd sellest aitab! Keerame lehte! Palju on
imetoredaid õpilasi ja kooli toetavaid
lapsevanemaid, kellega on lust koostööd
teha. Palju toredaid, traditsioonilisi üritusi
oleme teinud, mis kestavad ja leiavad
toetust.
Kullamaa kooli head taset näitab ka see,
kuidas me suudame kooli esindada
väljaspool, olgu see õppetöö, tants, muusika,
laul, sport. Meil on häid näiteid.
Loodan, et kolleegidel jätkub jaksu ja indu
vedada eest seda tööd, õpilastel soovi kaasa
lüüa ja lastevanematel tahtmist meie
ettevõtmisi toetada.

TEATED
 Viimase koolipäeva aktus toimub 11.juunil kell 9.00. Seejärel toimub klassijuhataja tund ja
bussid viivad koju 10.30.
 Direktori vastuvõtt kiituskirjalistele ja kooli edukalt esindanud õpilastele toimub 11. juunil
kell 10.30.
 9. klassi lõpuaktus toimub 17. juunil kell 18.00 Kullamaa kultuurimajas
 12. klassi lõpuaktus toimub 20. juunil kell 15.00 Kullamaa kultuurimajas

NB!
 Palun too kooli ära rahvariided! Anna need Riina Gildeni kätte.
 Head lapsevanemad! Palun aidake lastel kõik asjad
garderoobidest koju ja kodust kõik õpikud kooli.

Lehe koostasid: 3. klassi õpilased ja klassijuhataja Riina Gilden.
Fotod: internet ja Riina Gilden
Trükitud trükikojas Adograaf OÜ
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