
Šokolaadivabrik 
Elas kord üks mees nimega Martin. Tal oli suur šokolaadivabrik. 

Martinile meeldis šokolaadi süüa ja   talle meeldis eriti valge 

šokolaad. Kord tuli üks varas suure kaubaautoga ja varastas kogu 

šokolaadi. Veel hullem: ta lõhkus  Martini šokolaadimasina. Martin 

oli kurb, aga tema koer Rex oli vihane. Nii juhtuski, et Rex püüdis 

päti kinni ja Martin sai šokolaadi tagasi. Varas aga pandi vangi. 

Martin ja Rex elasid õnnelikult edasi.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minu koer Ginger 

Minu koera nimi on Ginger, aga me 

kutsume teda Giniks. Me saime ta päris 

kutsikana, kui ta elas veel oma 

vendade, õdede, ema ja isa juures. 

Ma olin väga rõõmus, kui ma sain 

endale koera. Ma olen oma koeraga 

väga palju aastaid koos elanud ja ma 

olen väga õnnelik, et ta mul olemas 

on. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mägironijad 

Mina kirjutan mägironijatest. Mägironijaks peab 

väga palju treenima. Minu ema on mägironija, ta 

käib igal suvel mägedes. Tavaliselt käiaksegi suvel, 

sest talvel, kevadel ja sügisel on liiga külm. Aga on 

käidud ka sügisel ja kevadel, aga talvel ei ole 

käidud üldse. Kui oled mägedes, siis pead magama 

igal öösel telgis. Ärgata tuleb kell 5 või 4 või 6 ja 

magama saab minna umbes südaööl. Mägedes 

oles ronitakse terved päevad. 

 

 

 

 

 

 

 Matis Krünberg 
 

Kanna helkurit iga 

päev! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

Gismo 

Gismo on mogvai. Mogvai onväike karvane elukas, kes on 

pärit ühest väga vanast filmist „Gremlins“. Mogvai on hea 

gremlin. 

Gismo on väga armas, osav ja  

uudishimulik.  

Maailmas on veel palju gremlineid.  

Gremnileid ei tohi pärast keskööd  

sööta, neile ei tohi vett anda ja  

nad ei tohi näha eredat valgust. 

Mulle meeldib Gismo. 

 

 

 

Laulan talvelaule        Lasen liugu 

Uisutan jääl         Uisutan jääl 

Mõnus soe tee        Mõnusalt mängin hokit 

Eile käis jõuluvana        Eestimaa valget talve naudin  

Sõi piparkooki        Loen talveõhtutel  raamatuid 

Õun jäi poolikuks        Ootan detsembris jõuluvana 

Doris magas voodis       Sõidan oodates kelguga 

Aabits oli suletud, seda jõuluvana ei lugenud   Sõda lumes mängin sõpradega 
  

Lõbutsen lumes 

Uisutan jääl 

Maitsen lund 

Ehmatan venda lumes 

Inglid lumes, ise neid teen 

Nunnutan koera lumes 

Glögi kuum annab sooja 

Ei taha sulailma 

Laulan talvelaule 
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Matis Krünberg 
 

Kohtumine pimeda inimesega 

3.d klassi õpilaste lood 
Me käisime 25. jaanuaril klassiga Jüri raamatukogus Priit Kasepaluga 

kohtumas. Priit on pime inimene. Ta töötab Eesti Pimedate Raamatukogus. 

Temaga oli väga tore kohtuda. Priit näitas meile erinevaid vahendeid, 

millega ta elab ja hakkama saab. Veel kirjutas ta meile kõigile punktkirjas 

laste nimed. Mulle meeldis Priit Kasepaluga kohtumine väga.  

Aila Ly Rogatkin  
Me kohtusime Priit Kasepaluga Jüri raamatukogus. Ta on pime. Priit töötab 

Eesti Pimedate Raamatukogus. Ta näitas meile värvi äratundmise 

aparaati, rääkivat kraadiklaasi, punktkirjas töötavat trükimasinat ja 

raamatut. Me saime endale punktkirjas tähestiku ja Priit trükkis kõigile 

punktkirjas meie nimed. Mulle meeldis Priit Kasepaluga kohtumine väga. 

Lilian Luukas  
See pime inimene, kellega kohtusime, oli Priit Kasepalu. Ta töötab Eesti 

Pimedate Raamatukogus. Tal on palju masinaid, mis teda aitavad. Näiteks 

masin, millega ta trükib punktkirja. Saime kõik katsetada värvi äratundmise 

masinat. Panid selle enda riiete vastu ning see ütles, mis värvi su riietus on. 

Mulle meeldis temaga kohtuda. 

Grete Krumm 
 

 

 

 

 

 

 

 

Jüri Gümnaasiumi 1.-5. klasside koolileht 

Hanna Isabel Põhjala 

 

Matis Krünberg 
 

Talv 
Püstise sõna luuletused 

 
 

 Johanna Dora Mätlik 
 

Arian Laas  

 

Greete Kärner 

Kelly Saar 

 

Meribel Pajuri 

 

Kaur Klement 

 



 

Kui kaua Te siin Jüri Gümnaasiumis õpetanud olete? 

Kuues aasta läheb praegu. 

Kas Teile meeldib siin õpetada?  

Meeldib! Siin on toredad lapsed ja käsitööklass on väga ilus. 

Kelleks Te väiksena saada tahtsite? 

Ma tahtsin saada moekunstnikuks või käsitööõpetajaks. Meie 

käsitööõpetaja oli väga tore ja tänu sellele olin 7. klassis kindel, et 

tahan saada käsitöö õpetajaks. 

Millal Te hakkasite tegelema käsitööga? 

Ausalt ei mäleta. Sellest on nii kaua aega möödas. 

Mis Teile selle töö juures kõige rohkem meeldib? 

Mulle meeldib, kui mõni laps käsitöö või kokanduse vastu huvi 

tunneb. See teeb mind õnnelikuks. 

Kas Te olete kogu aeg siin õpetanud? Kui mitte, siis kus veel? 

Esimesena töötasin ma Järveotsa Gümnaasiumis, siis Tabasalu 

Gümnaasiumis ja nüüd siis siin, Jüri Gümnaasiumis. 

Kas Teile meeldib õpetada rohkem nooremaid või vanemaid 

õpilasi? 

Mõlemad on toredad! Noorematega on küll lihtsam, kuid ma ei 

eelista kedagi. 

Kas Teile meeldib rohkem kokandus või käsitöö?  

Võib-olla käsitöö natuke rohkem, aga muidu mõlemad. Praeguse 

seisuga olen küll käsitööga rohkem tegelenud. 
Kui kaua Te tahaksite veel siin õpetada? 

Ei tea! Eks elu näitab. Ma arvan,  

et kuni pensionile jään. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miks Te just selle töö valisite?  

Ma valisin selle töö, sest nägin töökuulutust. 

Mis töid olete Te varem teinud? 

Olen olnud veel info telefoni teenindaja, sekretär ja poetöötaja. 

Mis on Teie töö juures kõige kergem? 

Kõige kergem on kuulata õpilaste etteasteid. 

Mis on Teie töö juures kõige raskem? 

Kõige raskem selle töö juures on õpilaste korrale kutsumine. 

Kas Teile meeldib Teie töö?  

Jah, sest ma saan olla kursis raamatutega. 

Mitu raamatut on terves Jüri raamatukogus kokku? Kust Te neid 

tellite? 

Raamatuid on kokku umbes 49 000, me tellime neid enamasti 

rahva raamatukogu e-poest. 

Kui kaua olete siin raamatukogus tööd teinud? 

Ma olen teinud siin tööd umbes 1 aasta ja 3 kuud. 

 

Intervjuu koostas Kaspar Tugevus 

     

 

 

 

 

Kas Te olete Jüri Gümnaasiumis töötanud ainult direktorina?  

Tööle tulin ma ikka direktorina ja direktorina läheb mul 13. aasta, 

aga esimesed 9-10 aastat töötasin ma ka keemia- ja 

matemaatikaõpetajana. 

Palun nimetage kolm kõige vastutusrikkamat ülesannet oma ameti 

juures. 

Töö inimestega, teine on õppimiseks ja töötamiseks sobiva 

keskkonna loomine ning kolmas on töö selle nimel, et õppekava 

saaks täidetud, et kool täidaks oma eesmärgi. 

Milline nendest ülesannetest on kõige aeganõudvam? 

Töö inimestega, see ei lõpe kunagi. 

Kas Teil on jäänud meelde mõni naljakas olukord nende 

ülesannete lahendamisel?  

Nalja saab ikka palju, aga minu meelest pole nali oluline, vaid 

oluline on see, et ma õpetajana või direktorina seda huumorimeelt 

ei kaota. Alati tuleb igas asjas positiivset poolt näha. 

Kas ja kui palju kaasate oma ülesannete täitmisesse 

koolitöötajaid? 

Ega üksi ei saa midagi ära teha. Ega koolitulemused tulene sellest, 

et direktor istub laua taga, vaid ikka sellest, et kõik annavad oma 

panuse. 

Kas Teil on tulnud ette olukordi, kus töötajate kaasamine on toonud 

negatiivseid pooli?  

Jah, ikka. Muudatused toovad ikka vastasseisu. Isegi kui sajast 

töötajast üks seisab mingile teemale vastu, siis ka see on vastasseis, 

millega tuleb tegeleda. 

Kuidas Teile tundub, kas Jüri kooli õpilased on meie kooliga rahul? 

Millest Te seda järeldate? 

Tundmise pealt ei ole mõtet öelda, tegelikult me viime igal aastal 

läbi rahuloluküsitlusi ja sealt on näha, et viiepallisüsteemis on hinne 

alati üle nelja olnud. Ja need kommentaarid, mis lisatakse, 

näitavad ikka seda, et ollakse rahul. 

Nimetage kolm positiivset asja, mille pärast Te igal hommikul tööle 

tulete. 

Õpilaste ja õpetajate arenemine, siis see, et ma saan panustada 

igasuguste probleemide lahenemisesse ja ka sellepärast, et meil on 

tore kool ja siia on alati tore tööle tulla.  

Kas Teile meeldib oma töö? Miks? 

Ikka meeldib. Ma ei kujuta ette tunnet, kui see töö mulle ei meeldiks 

või kui ma ei tahaks tööle tulla. Mulle meeldib mu töö. 

 
 

 
Marge Korman 

 

 

Kui kaua Te olete siin koolis töötanud? 

Kuus või seitse aastat. Mul ei tule aastaarv praegu meelde, aga arvan, 

et jookseb kuues aasta. 

Miks Te otsustasite meie kooli tööle tulla? 

Esiteks mulle meeldib õpetaja roll, mulle meeldib noortega tegeleda ja 

sel hetkel oli just vaba koht siia Jüri Gümnaasiumisse ning ma otsustasin 

kandideerida. 

Millal algas Teie huvi matemaatika vastu? 

Juba algklassides. 

Kust olete pärinud oma range, kuid samal ajal humoorika olemuse? 

(Puhkeb naerma) Issand, seda ma küll ei tea. Arvatavasti oma emalt. 

Kas Te arvate, et jätkate matemaatikuna või lähete üle mõnele muule 

õppeainele?  

Matemaatikaga, kindlasti matemaatikaga, sest see ikkagi jääb alatiseks 

minu lemmikaineks võrreldes muude ainetega, näiteks eesti keelega. 

Ütleme ausalt, et eesti keel mulle ju kunagi meeldis, aga kui hinded 

hakkasid allamäge minema, siis otsustasin minna üle reaalainetele. 

Kuidas oli Teie enda kooliaeg õpetajate, õppimise ja reeglite suhtes? 

Ütlen ausalt, et seal austati õpetajaid palju rohkem. Vastuhakku ja sellist 

ei lubatud. Isegi kodus, kui õpilane, oletame, et mina läksin emale 

kaebama õpetaja kohta, siis hoopis mina sain riielda, et ma julgen veel 

kaebama minna õpetaja peale. Ütleme niimoodi, et õpetaja oli A ja O. 

Kas keegi Teie perest veel tegeleb või on tegelenud matemaatikaga? 
Ei ole. Minu keskmine vend, kes on ka reaalainetes tugev, on hetkel 

hoopis autotööstusega seotud. 

Kas kavatsete jätkata meie koolis? 

Ikka, jah. 

Mis Teile Teie töö juures kõige rohkem rõõmu teeb? 

Noored, kui neil on samamoodi sära silmis ja just see, kui nad saavad 

teemast aru, siis on ka õpilased õnnelikud ja samuti ka mina. Ütlen 

ausalt, et mulle ei meeldi vingumine. 

 

 

 

 

Hanna Lisette  Kloren 
 

Elis Grauen 
 

 

Gerly Leibenau 
 

 Gregor Pank 
 

Maria Tiro 
 

 

 

Hairi Laurand õpetab muusikat 6.-9. klassides. Ta annab veel Rae 

Huvialakoolis solfedžot ja juhendab Jüri Gümnaasiumi lastekoori.  

 

Kus koolis Te käisite? 

Käisin Põltsamaa Keskkoolis. 

Mis oli kooliajal Teie lemmiktund? 

Mu lemmiktund... (meenutab) No muusika kindlasti oli ka, aga mulle 

meeldisid väga keemia ja füüsika. 

Kui kaua olete Jüri Gümnaasiumis töötanud? 

Mul sai eelmisel aastal 30 aastat Jüri Gümnaasiumis tööl oldud. Nii et 31. 

aasta läheb. 30 on täis. Mulle meeldib. Täna, muide, just oli juttu, keegi 

küsis minu käest seda, et kas ära ei tüüta, et ikka seesama seltskond, aga 

kõik vahetub ju. Õpilased vahetuvad, kolleege ka vahetub. (muheleb) 

Nii vahva, et mõned on jäänud ja on rohkemgi olnud, kui mina siin 

majas. Aga midagi on ikka uut. 

Mis Teile Teie töö juures kõige rohkem meeldib? 

(Mõtleb pikalt) Hmm. Vat meeldibki see, et kui ma olen midagi põnevat 

teada saanud, see minu sees üldse ei püsi. Ma pean kohe edasi rääkima 

ja õpetama. Pean tulema sellega lagedale ja arutlema koos. Oi kui 

põnev, vat see põnevuse tunne mulle meeldib kangesti. 

Kui kaua olete muusikaga tegelenud? 

No terve elu, võiks öelda. Lasteaias juba. Mul on üks pilt, kui mul on väike 

akordion süles ja viieaastaselt näärivanale mängin. (naerab) Ju ma siis 

pidin oskama ikka midagi mängida. 

Milliseid pille oskate mängida? 

Klaverit, akordionit, nüüd tasapisi õpin plokkflööti juba koos õpilastega. 

Siis kannelt vast. Mis sinna veel tuleks? Kitarr ka, jah. 

Mis on Teie lemmik muusikainstrument? 

No ikka klaver vist. Tundub nii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hairi Laurand 
 

Brigitta Pallum 
 

6.c klassi õpilaste poolt 

läbiviidud intervjuud 

õpetajatega 
 

1.-2. klasside KiVa ühistund 

 

Katri Roosimägi 
 

Katri Roosimägi on 

raamatukoguhoidja Jüri 

raamatukogus. 

 

Kaspar Tugevus 

 


