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Jüri Gümnaasiumi 1.-6. klasside koolileht
Teemapäev „Mereaasta“

21. oktoobril, selle õppeaasta esimese õppeperioodi viimasel koolipäeval, toimus Jüri Gümnaasiumi 1.-5. klassides õppepäev ühtse
teemapäevana. Teemapäeva tegevused lähtusid merekultuuriaasta ideest.
Teemapäeva eesmärgiks oli teemapõhiselt tegelda erinevate õppeainete õpitulemuste saavutamisega. Läbi mereteema said õpilased teadmisi
sellest, mida meri meile pakub ja mida inimesel merele anda on. Kogeti õppimist üksi ja rühmas, erinevates õppepaikades, erinevaid meeli
kasutades.
Õpilaste arv, kes tegevustega seotud oli, oli üsna suur – umbes 600.
Sellisele grupile sihipäraste tegevuste koordineerimine sai teoks õpetajate suurepärasele koostööle.
Teemapäeva raames toimusid erinevad tegevused:
 Filmide vaatamine („Kalapoeg Nemo“ ja film Läänemere kaitsest)
 Joonistamine teemadel „Meri ja sport“, „Meri ja puhkus“, „Meri ja toit“, „Meri ja liiklus“, „Meri ja elu“, „Meri ja töö“, „Viikingid“.
 Plakatite koostamine ja esitlemine teemadel „Meri kui elukeskkond“, „Toit, mida meri pakub“, „Liiklus, transport, mis merel liigub“, „Sport,
puhkus, mida merel harrastada saab“, „Igapäevased tööd, mida merel tehakse (ametid, elukutsed).
 Veeteemaliste mängude mängimine.
 Töötubades osalemine: meremehesõlmed, näomaalingud, fotosein, kalad, piraadid, üksik saar.
 Vetelpäästekoerte tööst teada saamine.
 Esitluse kuulamine mereohutusest, merepääste toimimisest ja vabatahtlikust merepäästest.
 Mereteemaliste mudelluuletuste kirjutamine.
 Mereteemaline QRkoodide jahtimine.
 Osalemine Meremuuseumi õppeprogrammis „Muuseum kohvris“.

Fotosein
Meremuuseumi õpituba
QR-koodide jaht
Üksiku saare
koordinaadid

Loeng vetelpäästest

Kunsti ja ajaloo lõiming läbi viikingi teema

Kristin Uuemäe

Kristiina Suigusaar

Helen Loik

1.c klassi klassiõpetaja

Inglise keele õpetaja

Kehalise kasvatuse õpetaja

Mitu aastat oled õpetajana töötanud?
Töötan esimest aastat.
Olen esimest aastat
õpetajana tööl.
Miks Sulle meeldib õpetaja olla?
Mulle meeldib õpetaja
Mulle meeldivad lapsed
töö.
ning ma tahan teha
õppimise neile lõbusaks ja
huvitavaks.
Missugused õpilased Sulle meeldivad?
Mulle meeldivad
Mulle meeldivad
uudishimulikud õpilased.
õpilased, kes on ausad,
sõbralikud,
vastutustundlikud ja
rõõmsameelsed.
Mis Sulle Jüri Gümnaasiumis meeldib?
Jüri Gümnaasiumis on
Mulle meeldib, et Jüri
head võimalused
Gümnaasiumis on
töötamiseks (ruumid,
sõbralikud inimesed.
arvutid, teised õpetajad,
toredad õpilased).
Missugused hobid Sul on, mida Sulle meeldib teha?
Hobideks aega ei jätku.
Mulle meeldib teha sporti,
Peale koolipäeva tegelen eriti poksida ja joosta.
oma laste ja koduste
Lisaks meeldivad mulle
asjadega.
autod, lugemine ning
matkamine.

Alustasin õpetajatööd
2016.aasta sügisest, see
tähendab, et olen alles
täitsa roheline õpetaja.
Sellepärast, et õpetaja
töös on iga päev uus, iga
päev on erinev. Ei teki
rutiini.
Head, viisakad,
sõnakuulelikud, aktiivsed,
sõbralikud lapsed.

Vetelpäästekoerad

Fotod õpetajatelt Pille Raudam,
Heidy Siirak, Eleri Troska

Tere tulemast, uued õpetajad!
Küsisime meie kooli uutelt
õpetajatelt mõned küsimused. Ikka
selleks, et paremini tuttavaks saada.
Vastused saime kolmelt õpetajalt.
Kaur Klement
Kelly Saar

Kollektiiv, hea söök,
armsad lapsed.

Mulle meeldib sporti teha,
tegelesin kergejõustikuga
12 aastat ja olen sporti
siiani oma südames
hoidnud. Nüüd tegelen
spordiga kui enda
hobiga.

Kristiina Suigusaar

2.e klassi pudrupäev

Oktoober oli pudrukuu ja 10. oktoober oli rahvusvaheline pudrupäev. Sel sügisel esmakordselt Eestis tähistatati pudrukuud toreda
aktsiooniga, kus lapsed said koolides oma õpetaja juhendamisel ja terve klassiga korraga nuputada ja katsetada oma retsepte
teraviljadest. Ka Jüri Gümnaasiumi 2.e klass viis läbi ühe toreda pudrupäeva.
Pudru retseptid valisime klassis kõik koos välja. Valituteks said kaheksavilja puder šokolaadiga, üks väga hea puder, Trevori
mannapuder ja neljavilja puder jogurtiga.
Peakokad pidid vajalikud toiduained kaasa võtma ja teised lapsed pidid võtma kaasa põlled. Meil oli neli rühma, mille peakokad
olid Rainer, Kirke, Rassel ja Trevor. Igas rühmas oli kuus last.
Tegime oma pudrud Jüri Gümnaasiumi õppeköögis ning kõik läks väga hästi. Kõigile meeldis pudru keetmine – see oli lihtne, kiire ja
tore kokkamise üritus. Pudru valmistamisel olid 2.e klassi õpilastele abiks Patricku isa ja Trevori ema, kes jälgisid, et pudrud algajatel
pudrukeetjatel poti põhja ei kõrbeks.
Kõik pudrud tulid imehead välja ja lemmikuks osutus neljaviljapuder jogurtiga. Pudrupäev andis kindlasti nii mõnelegi lapsele
innustust alustada edaspidi oma päeva ühe tervisliku ja maitsva söögikorraga.

Trevon Roger Kuusk

Lapimaa reis
Käisime augustis reisil. Ema laulab Patika laulukooris. Laulukoor läks kontsertreisile, meie läksime kogu perega kaasa. Kokku oli bussis 50 inimest.
Laulukoor esines kontsertidega, käisin ise ka mõnd kontserti vaatamas- kuulamas. Alguses ma ei tahtnud, aga nüüd juba meeldib.
Reis ise oli Lapimaale ja Saamimaale, Põhja-Jäämereni välja. Nägime üht karukoobast, käisin seal sees. Nägime hulkur põhjapõtru, toitsime
põhjapõtru samblaga. Ühel olid väga suured sarved. Kui tema sarvi katsuda, siis ta võib lüüa. Seega me keegi ei katsunud.
Käisime ühes muuseumis – seal oli igasuguseid lõkse loomade püüdmiseks,
näiteks rebase lõks. Rebase lõksu sisse pandi kala, kui rebane hüppas, jäi ta
lõksu kinni. Karu lõksuks oli tehtud kast, sinna pandi liha, karu pani pea sisse,
kivi kukkus peale.
Käisime ka haskide kasvanduses – seal ei müüdud loomi. Neid kasvatatakse,
et sõita saaniga. Selles kasvanduses oli üle saja looma. Nad elasid puurides.
Väikesed kutsikad olid emaga ühes puuris.
Igal pool olid suveniiripoed. Kõige põnevamad suveniirid, mille kaasa tõin –
Kaur Klement postkaardid, margid, kaisukad (orav, mis teeb häält, ilves, öökull).

Toredad päevad tädiga

Minu Tuutu

Ma ootasin oma Inglismaa tädi külla. Ja ta
tuligi! Me läksime Tallinna Loomaaeda
terveks päevaks. Järgmisel päeval käisime
Tallinna Teletornis ja siis Lennusadamas.
Mulle meeldis kõige rohkem Lennusadam,
mu tädile aga loomaaed. Talle meeldisid
kitsed, lõvid ja paljud teised loomad.

Mul on kodus väike kass Tuutu. Tema värvus on valge ja ta ei kuule, kuid on ikkagi armas.
Aga alustame. Kui ma hommikul ärkasin, siis nägin, et Tuutut pole. Ema magas ja minu väike
õde ema tema kaisus. Ma läksin ema juurde ja küsisin: „Kus Tuutu on?“
„Ma ei tea,“ vastas ema.
Kui mu ema ja õde ärkasid ja nägid, et ma nutan,
küsis Natali: „Mis on?“
„Ma ei leia Tuutut.“
Ema ütles: „Lähme siis kassi otsima!“
Me panime riidesse ja läksime välja. Kui õue jõudsime,
siis ütles ema: „Ma jätsin autovõtmed maha.“
Läksin tuppa ja kuulsin, et keegi oleks nagu kuskilt
hüpanud. Nägin koridoris kassi!
Johanna Dora Mätlik
Hüüdsin emale ja õele õnnelikult: „Tuutu oli kogu aeg toas!“

Arian Laas

Minu koer Cätu

Kuidas käituda bussis?

Kirjutan oma koerast. Nagu te pealkirjast aru
saite, siis ta nimi on Cätu .
Minu koera täispikk nimi on Kätriin. Ta on
yorkie terjer. Ta on üheaastane ja ma ütlen
ausalt: ta on väga armas.
Mul on ka kass Miia Miisu. Cätuga saab ta
väga hästi läbi.
Sandra Sinivee

Kodutunde reis

Meil oli bussikoolitus. Seal räägiti, kuidas bussis käituda.
Näiteks ei tohi bussis püsti seista, vaid tuleb istuda. Bussis
ei tohi ka süüa ega juua. Kui on janu, siis võib pudelist vett
juua.
Üldse tuleb käituda viisakalt, istuda rahulikult, rääkida
vaikse häälega.
Kelly Saar

Sügis
Meribel Pajuri

Mina olen Matis Krünberg. Ma olen 9aastane ja mulle meeldib uusi asju teha. Ja
näha.
Sel suvel käisin ma oma emaga ja kodutundega ühes väga toredas külas. Meil läks
kaks päeva vannitoa tegemiseks ja sinna vee saamiseks. Vee majja saamiseks pidid
töömehed kaevama kaugele ja väga sügavale ja ma sain katsuda ka päris savi.
Mina ja mõned teised pidime magama ühes väga veidras kohas, mis ei olnud hotell
ja seal oli väga külm.
Ma sain endale uue sõbra, kelle nimi on MariHelen. Sellel tüdrukul oli kaks kassi, kaks koera ja
kaks lindu. Koerad magasid ühes vanas laudas,
kassid magasid, kus ise tahtsid ja linnud magasid
toas puuris.
Mary-Helena vanaema oli kunagi laulja ja nüüd
soovib ka Mari-Helen lauljaks saada. Ta ema ei
saa väga hästi kõndida, kuid kui ta nägi, mida
kodutunne oli teinud, siis ta lausa nuttis suurest
rõõmust.
Minu arvates on väga lõbus ja huvitav käia koos
Matis Krünberg
kodutundega uutes kohtades.

Leia täheruudust spordialade nimetusi.
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Ristsõna koostas
Hanna Isabel Põhjala
Kuulutuse koostas
Bianca Sinivee
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