
5.b klass 
Esinejana õppisid lapsed  seda, et suure rahva ees polegi hirmus 

esineda. Esinejad kinnitasid, et said julgust ka järgmisel korral esineda. 

Aga seda peab arvestama, et lugeda tuleb kõva ja selge häälega ning 

ei tohi kiirustada. 

Kuulajana tuli olla vaikselt ja kuulata kaaslaste esinemist. Lastele 

meeldisid need tööd, kus esinejad rääkisid ladusalt, aga ei kiirustanud.  

Meeldis, kui esineja vaatas ka publikut, mitte ainult oma tööd.  Meeldisid 

need tööd, mida ilmestasid slaidid.  Eriti jäi meelde Mark Jakobi töö 

puuonni ehitamisest. Meeldis ka Martin Mustingu töö oma vanaisale 

sünnipäevatordi tegemisest.  Samuti meeldis lastele Rebeka Paadi töö 

oma kunstiharrastusest, mida ilmestasid slaidid. Kertu Hermaküla 

esinemine meeldis seepärast, et ta luges küll Karmeni tööd ahju 

ehitamisest, aga ta tegi seda  selge ja rahuliku häälega ja teda oli hea 

kuulata. Meelde jäi töö, kus õpilane kirjeldas, kuidas kodu maha põles 

ja kodu uuesti üles ehitati.  

Lastele ei meeldinud need tööd, mis läksid ajast üle ja teema polnud ka 

huvitav. Laste arvates oleksid esinejad pidanud oma tööd lühendama 

ja tegema ainult kokkuvõtte, mitte lugema tervet tööd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.e klass 
2017. aasta õpilaskonverents, mille läbiv teema oli „Ise tehtud, hästi 

tehtud“, pakkus 2.e klassi õpilastele huvitavat infot tegevusalade kohta, 

millega koolikaaslaste peredes  tegeletakse, võimaluse näha pilte ja 

kuulda lugusid omaloodud meisterdistest. Kuulamise käigus tegid 2.e 

õplased märkmeid konverentsi ettekannete  huvitavuse ja uudse teabe 

kohta. 
Kõik konverentsil esitatud ettekanded olid huvipakkuvad. Kodudes 

valmistatud asjadest jäid enim meelde koera ratastool, pööravate 

rataste ja rooliga paberist autod, lampidega papist nukumaja, ise 

ehitatud mängumaja, kunstipärase välimusega tordid ja koduleiva 

küpsetamine. Üllatavaks momendiks oli õpilastele leiva valmistamise 

pikaajalisus. Imetlust tekitasid erilised tordid, mis olid valmistatud 

meelepärase kuju ja kaunistustega (isegi poni kujuga).  

Kõnede pikkused olid 2.e kuulajatele sobivad, esitused arusaadavad. 

Konverents  oli mitmekesine ja aeg möödus märkamatu kiirusega. 

Õpilased jäid nähtu ja kuulduga rahule, said teadlikumaks oma 

eakaaslaste perede tegemistest ning näha, mida peredes  ise on tehtud 

ja tehakse kindlasti ka edaspidi. 
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4.c klass 
4.c klass andis ettekannetele seekord tagasisidet läbi omadussõnade. 

Kokku nimetati ettekannete kohta 28 erinevat omadussõna. Kõige 

enam nimetati töid huvitavaks, ilmekaks ja esitamise tempot poolest 

kiireteks. Lisaks õpiti saadud andmete põhjal koostama programmis 

Excel tulpdiagrammi. 
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4. klasside õpilaskonverents

2.d klass 
2.d klassi lapsed mainisid järgmisi ettekandeid, mis neile väga meeldisid: Hugo Narmont „Just Dance – ekraanilt tantsupõrandale“, Mirell Pagil 

„Nukumaja“, Ilona Pent „Koera ratastool“, Kadi Toomra „Minu onude meisterdused“, Harri-Joosep Lekštedt „Ise tehtud, hästi tehtud – vanaisa 

ehitatud autod“, Henriette Ausmaa „Tädi Helini tordid“, Aaron Sinimäe „Savist kilpkonn“ ja Rasmus Pallum „Paul Keres“. 

Klassile õpilaskonverents meeldis väga, sest ettekandeid oli nii palju erinevate teemade kohta ning need olid huvitavad. 

Esinejatele tehti ettepanek esinemisel ka publikusse vaadata. 
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3.c klass 
Kolmapäeval, 08. veebruaril toimus Jüri Gümnaasiumis õpilaskonverents. 

Hakkasime selleks valmistuma juba kuu aega varem. Valida oli, kas 

kirjutada uurimistöö või referaat. Kuna õpin inglise keele klassis, siis valisin 

referaadi teemaks Buckinghami  palee. Tööd kirjutada oli põnev, sest 

sain antud teema kohta palju uut ja huvitavat teada. Näiteks seda, et 

selles palees töötab üle 400 inimese. Töö kirjutamise juures aitasid mind 

minu vanemad, sest ma ei oska arvutis veel kõike.  

Mulle meeldis õpilaskonverentsiks töö kirjutamine, aga ka teiste 

ettekannete kuulamine oli tore. Eriti meeldis mulle Heidi Kuld esinemine, 

kelle uurimistöö oli oma väikese õe ja venna „saavutustest“. See oli väga 

naljakas, pidin peaaegu luksuma hakkama. Mulle meeldis ka Meribel 

Meriloo ja Marii Kõss referaadi ettekanne Big Benist ja London Eyest.  

Hindasin esinemise juures ilmekust, soravat ettekannet ja lugemisel 

parajat tempot.  

Kuigi ma ei saanud oma tööga esinema, siis õppisin selle käigus palju.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jüri Gümnaasiumi 1.-5. klasside koolileht 

Eleri Troska 
 

1.-5. klasside 

õpilaskonverentsid 

 
 

Hanna Kaarli 

Anett Hainas  

 

 

Tiina Soans 

 

Mirje Hagur 
 

Rita Jõemets 
 

3.e klass 
3.e klass leppis enne konverentsi kokku, et esinejate ettekandeid 

hinnatakse põnevuse ja kaasakiskuvuse järgi (hindamisskaala: 1-mitte 

kõige põnevam; 5-väga põnev). 

3.e klassi õpilaste arvates olid kõige põnevamad ja kaasakiskuvamad 

ettekanded õpilastelt Heidi Kuld, Matis Krünberg ja Patrik Kull. 

 

 

 

 

Merke Kalinin 
 



Kevad on kirjut värvi. 

See maitseb nagu hapukas-magus.  

See lõhnab nagu lilled ja alles sadanud vihm. 

See kõlab nagu mets ning tuule kohin. 

See näeb välja nagu uus algus ja suve oote. 

Kevad mind rahulikuks. 
Johanna Dora Mätlik 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. klasside õpilaskonverents 
5.c klassi õpilastelt tunnustav tagasiside esinejatele. 

Mark Jakob Jakson 

Huvitav ettekanne. 

Catreen Rebecca Johanson 

Mõnus kuulata! Mulle väga meeldis. 

Maria Johanna Jõemets 

Põnev oli! Hästi loetud. 

Robin Leppik 

Lahedad pildid! 

Evelyn Lutsoja 

Oli hästi kuulda. 

Ireen Metspalu 

Põnev teema. 

Martin Musting 

Hea kuulata. Mulle meeldis teema. 

Keidi Napritson 

Ilusti esitatud ja väga, isegi super hea teema valik. 

Agnes Oks 

Põnev! 

Rebeka Paat 

Hästi tehtud! Huvitavad kujud. 

Mattias Pavlov 

Lahe, et oskad kandleid teha! 

Heleri Popov 

Väga huvitav teema! 

Karmen Marielle Roop 

Woow, nii ilmekas! 

Rahel Sirak 

Väga põnev töö ja hea esitus! 

Lisbeth Soone 

Väga põnev teema ja super esitus! 

Laureta Tammepõld 

Hea teema ja väga põnev oleks ise teha ravimeid. 

Virgo Teos 

Tore, et räägid pere tegemistest. 

Marta Tirs 

Mulle meeldis teema. Põnev! 

Lisbeth Viirg 

Kurb teema. Hea ja sorav esitus. 

Oskar Märtin, Gren Kevin Raudsep, Andero Rääk 

Huvitavalt lähenetud teemale. Erineb teistest. Tublid! 

 

 

 
 

 

Kevad käes! 
 

 

 

 

 

 

Juku päästis kutsika 
Elas kord pisike poiss, kelle nimi oli Juku. Ta ema oli  

väga lahke ja isa oli lahke samuti. Juku elas väga  

ilusas ja suures majas.  

Ühel päeval läks Juku jalutama. Ta nägi tee peal  

kutsikat. Samal ajal lähenes suur kaubaauto.  

Juku jooksis teele ja hüüdis kaubikumehele:  

„Stop! Stop! Kas te ei näe, et tee peal on väike kutsikas?“ 

„Ma tõesti ei näinud. Palun vabandust!“ 

„Ei ole midagi, ma võtan kutsika teelt eest ja sa saad edasi  sõita  ja  oma  tööd  teha.“ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meribel Pajuri 
 

Kristo Timuska 

 

Heidy Siirak 
 

Hugo Narmont 
 

Karl Martin  Linberg 
 

Katre Leming 
 

Marcus Liiro 
 

Kevad on  värvilist värvi.         

Kevad maitseb nagu maasikas.       

See lõhnab nagu soe loodus.     

See kõlab nagu linnulaul.        

See näeb välja nagu soe loodus.    

Kevad teeb  mind rõõmsaks. 
Kelly Saar 

 

Kevad on looduse värvi. 

See maitseb nagu mustikas. 

See lõhnab nagu päike. 

See kõlab nagu linnu laul. 

See näeb välja nagu linnu lend. 

Kevad teeb mind värskeks. 

Kaur Klement 
 

 
Koera elu mõte 
Ma käisin laupäeval ema, isa ja vennaga kinos 

vaatamas filmi „Koera elu mõte“. See oli väga 

lõbus, naljakas ja kurb, ma nutsin kaks korda. 

See film räägib ühest koerast, kes sureb ja läheb 

teise koera kehasse. 

Ja nii see koer elas mitu aastat, aga ükskord ei 

surnud ta, vaid oli ettevaatlik. Ja jäi ellu. Ehk 

lühidalt, film räägib koerast, kes otsib oma 

omanikku. 

 

 

 

 

 

 

Matis Krünberg (Fotomontaaž Google’i piltidest) 
 
Šokolaadivabrik 
Elas kord üks mees nimega Martin ja 

tal oli suur šokolaadivabrik. Martinile 

meeldis šokolaadi süüa ja   talle 

meeldis eriti valge šokolaad. Ja siis tuli 

varas suure kaubaautoga ja varastas 

kõik šokolaadi ära ning lõhkus 

šokolaadimasina, mis tegi šokolaadi 

ja läks siis ära. Martin oli kurb, aga 

tema koer nimega Rex  oli vihane. 

Rex püüdis päti kinni ning Martin sai 

kogu šokolaadi tagasi. Varas pandi 

vangi ning Martin ja Rex elasid 

õnnelikult elu lõpuni.    

Greete Kärner 

Kelly Saar 

Minu tädi Terje 
Minu tädi nimi on Terje. Ta on minu ema õde. Ta on 

kosmeetik, kes müüb ja teeb tooteid. Ma olen temaga 

seepe teinud, meisterdanud ja mänginud  

lauamänge. Mul on temaga väga lõbus ja tore. 

Matis Krünberg 

 
 

Hank 

Hanki mäng vahva, sest seal saab pildistada loomi ja 

linde. Natuke aega tagasi tulid ka alligaatorid. 

Hankiga saab tegeleda: teda saab pesta, talle saab 

süüa anda, teda saab magama panna. Alguses, kui  

Hank väike on, siis sul on ranna maailm. Kui Hank on 15, 

siis saad sa metsa/oja maailma. 30. levelil saad 

vulkaani või laava maailma. 

Kaur Klement 
Montaaž  

Google’i piltidest 

 
 

Miku, Jaapani laulja 

Miku on jaapanikeelne laulja. Tal 

on türkiissinised juuksed ja kaks 

pikka patsi. Tema ühe laulu nimi on 

„Levan polkka“. Ma ei ole kindel, 

mis keeles ta laulab, aga see 

kõlab, nagu oleks jaapani keeles. 

Kui kirjutad YouTube’i Miku song, 

siis leiad tema mitmeid laule. 

Ma saan öelda ainult üht: ta on 

ilusasti joonistatud pikkade 

patsidega ja siniste juustega laulja. 

 

 

 

Johanna  

Dora  

Mätlik 
 


