
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Jüri Gümnaasiumi 7.-9. klasside häälekandja 
november 2013 

KOOLILEHT TOOL 

Tegin intervjuu Jüri Gümnaasiumi ajalooõpetaja ja III 

kooliastme õppedirektor Robert Ossipoviga. Muuseas on 

õpilased valinud ta kolmel aastal lemmikõpetajaks (2009, 2011, 

2012). Intervjuu eesmärk oli saada rohkem teada õpetajast kui 

inimesest, tema vaadetest elule ning haridusele. Õpetaja Ossipov 

ei pea õpetajatööd raskeks, aga nendib, et see vajab suurt 

pühendumust ja tööd.  

1. Mis oli teie lemmiktund kui koolis käisite? Lemmiktund oli matemaatika, kuna mulle  meeldis 

leida lahendusi ja lahendada loogilisi ülesandeid. 

2. Kui vanalt soovisite saada ajalooõpetajaks ja miks? Mõtted tekkisid Tallinna Ülikoolis, kui 

õppisin seal ajalugu. 

3. Kas arvate, et olete hea ajalooõpetaja? Ma arvan, et olen. Mul on hea koostöö õpilastega ja nad 

teavad minu ootusi õppeaines. 

4. Mis hinded olid teil 8. klassis? Hinded olid mul neljad ja viied, nõrgimad õppeained sel ajal olid 

võõrkeeled.  

5. Milline oli  teie käitumine koolis? Käitumine oli eeskujulik, olin mitmeid aastaid klassivanem. 

6. Kas õpetajaamet on raske? Ma ei pea seda raskeks, aga õpetaja amet nõuab palju tööd ja 

pühendumust. 

7. Kas arvate, et õpetajad on seoses Stuudiumiga kavalamaks muutunud ja teevad 

kontrolltööde asemel tunnikontrolle? Ei ütleks, et kavalamaks. Stuudium annab paremaid 

võimalusi edastada õpilasele materjale. Samuti on paranenud infovahetus õpetaja ja õpilase vahel. 

Usun, et tehakse rohkem tunnikontrolle kui kontrolltöid, mis on lihtsam ja efektiivsem.  

8. Kas sooviksite, et koolis oleks rohkem üritusi? Ma arvan, et kool ei ole vabaajakeskus. Siin 

toimub eelkõige ikkagi õppetöö. 

9. Kui saaksite parandada maailma, siis kuidas? Õpetajana parandangi maailma, Lõuna-Aafrika 

Vabariigi endine president Nelson Mandela on selle kohta öelnud „Haridus on kõige võimsam 

relv maailma muutmiseks“. 

     Johanna Kodu 

8.a klass 

 

 

Mis on Entrum? 

ENTRUM on Eesti Energia koolinoorte ettevõtlikkusideede konkurss ja arenguprogramm, kus õpilastel on 

võimalus luua oma firma, teenida taskuraha, omandada unustamatuid kogemusi ning leida uusi sõpru.  

Milline see välja näeb? 

Entrum alustas tegevust 2010. aastal. Sel sügisel algas 4. hooaeg. Patroonideks on Tanel Padar, Mart 

Noorma, Liina Stein, Anni Arro ja Nikolai Novosjolov.  Hooaeg algas vägeva etendusega ja maitsvate 

suupistetega. Üritusele oli kohale tulnud ligi 600 noort. Õpilastel oli palju ideid ning nende registreerimine 

kestis 5. novembrini. Järgmine Entrumi kohtumine toimub 25. novembril. Jaanuaris toimub ka Entrumi 

öösessioon, kus oma idee teostamiseks on kaks korda rohkem aega. Märtsis on suurejooneline auhinnagala, 

kus võitjaid premeerib Eesti Vabariigi president Toomas Hendrik Ilves. Auhinnad on Prestigio poolt. 

Lisainfo www.entrum.ee. 

 

 

Õpilasesindus 

Alates sellest õppeaastast toimub ÕE 4.-9. klassides ja 

gümnaasiumis eraldi. Sel aastal on 4.-9. klasside ÕE koosseisus 

4. novembri seisuga 24 õpilast. 

Mida me teeme? ÕE juhatusega kohtume kord nädalas pikemalt 

ning arutame erinevaid teemasid seoses õpilastega, koolieluga ja 

arutleme kuidas esindust paremini juhtida (E kell 14.00 ruumis 235). 

Üldkoguga kohtume kaks korda nädalas (T, K kell 9.45-9.55 aulas). 

Samuti korraldame ja aitame korraldada erinevaid ülekoolilisi 

üritusi, näiteks aitasime Mikk Sarikul (Rae spordikeskuse 

projektijuht) korraldada Rae valla 5.-6. klassidele mõeldud 

maastikumängu ja aitasime Ülle Uuemaal korraldada 

heategevusjooksu (pikem lugu teisel lehel) ning ka sel veerandil 

oleme pidevas tegevuses.                                                        

Triin Usen, sporditoimkonna juht 

                                                                                        8.a klass 

 

17. oktoobril oli Jüri Gümnaasiumis sfääriline kino! 

Klassidele näidati filme teadusest ja tutvustati erinevaid elus ning 

eluta olendeid. Ühe filmi pikkus oli umbes 30 minutit.  

Keset aulat oli must telk, kus näidati 3D-efektis filme. Telgis said 

õpilased end pikali visata, mugavasse asendisse sättida ja retk võis 

alata. Ühes filmis tutvustati õpilastele baktereid, mis on meie 

juustes, taimede lehtedel ja nõelal. See oli natuke hirmus 

kogemus, kuid samas said kõik midagi uut teada.

Filmide teemad olid vastavalt klassidele. Peale selle pakkus 

õpilastele huvi õhku täis hai, mis lendas aulas ringi. Kõik said 

haid ka katsuda ja temaga tutvust teha. 

Õpilaste emotsioonid kinost tulles olid rõõmsad, samuti ka 

õpetajate omad. Filmid meeldisid väga, kuid ainsaks miinuseks 

mainiti filmide lühikest kestvust, sest aeg näis telgis kui lendavat! 

Lisainfo www.vaatepiir.ee. 

 

Carmen Lepik ja Karita Kalmus  

7.c klass 

 

Koolilehte TOOL toimetavad 4.-9. kl ÕE liikmed 

 

 

Kristi Kajasalu 

8.r klass 



 

 

 

Laura Sirelpuu 

1. Pam Brown 

2. Hiina keel 

3. Trummi rütmil 

4. Viie vardaga 

5.  12 kuus 

6. Alexandre Dumas 

7. Euroopa verluusa 

8.  Põhja poolkeral 

9.  Ei tea 

10. Berliin 

 

 

Sirle Reinholm 

1.  Meredith West 

2. Inglise keel 

3. 1/3 taktimõõt 

4. Viie  vardaga 

5. 12 kuus 

6. Alexandre Dumas 

7. Euroopa verluusa 

8.  Põhja poolkeral 

9. Pealik 

10. Madrid 

 

 

Kadri Kandima 

1.  Meredith West 

2. Inglise keel 

3. 4/4 taktimõõdus 

4. Viie vardaga 

5. 12 kuus 

6. Alexandre Dumas 

7. Euroopa verluusa 

8. Lõuna poolkeral 

9.  Ei tea 

10. Nõukogude riik 

 

Veel enne esimese veerandi lõppu otsustasin meie kooli kolme pedagoogi käest 

küsida erinevaid küsimusi, et panna ka nende teadmised proovile – nõnda nagu 

õpetajad teevad õpilastega . Viktoriin koosnes kümnest küsimusest eri 

valdkondadest. Sel korral pistsid rinda kolm naisõpetajat - 7.r klassijuhataja ja 

kehalise kasvatuse õpetaja Laura Sirelpuu,  3.c klassijuhataja ja ajalooõpetaja Sirle 

Reinholm ning inglise keele õpetaja ja rahvatantsuringi juhendaja Kadri Kandima. 

    5 punkti            4 punkti              3 punkti 

 

 

1. Kellelt pärineb tsitaat: „Elu on nagu suur lõuend. Kanna sellele nii palju värve, 

kui saad.“ 

a) Pam Brown, b) Meredith West, c) Danny Kaye 

2. Mis on maailma kõige räägitavam keel? 

3. Mis rütmil põhineb laul „Koit“? 

4. Mitme vardaga käib „klassikaline“ soki kudumine? a) 3, b) 4, c) 5 

5. Mitmes kuus on 28 päeva? 

6. Kes on raamatu „Kolm musketäri“autor? a) Alexandre Dumas,  

b) Alexandrean Dummas, c) Alexandrea Dumaas 

7. Milline neist on päriselt eksisteeriv kalaliik? a) Torukärss, b) Euroopa Verluusa,  

c) Pikk-uim tora 

8. Kas Hawaii saared on ekvaatorist põhja või lõuna poolkeral? 

9. Mis on kipu?  

10. Mis linnas toimusid 1924. aasta Olümpiamängud?

 

Jooksu  korraldab organisatsioon Save the Children, mis toetab nälja all kannatavaid lapsi. 

Save the Children alustas oma tööd 20.sajandi alguses, et kaitsta laste õigusi, kes 

kannatavad nälja ja vaesuse all, eelkõige neid, kes on sõja tõttu jäänud orvuks ja kodutuks. 

 

Sel aastal toimus heategevusjooks Jüri Gümnaasiumis  17. oktoobril. Eesti osales eelmisel 

aastal esmakordselt selles projektis ja Jüri Gümnaasium oli ainus kool, kes jooksis 

heategevusmaratonil. Tänavu võttis Eesti koolidest osa kaheksa meeskonda. Sel aastal 

kasutasid meie kooli staadionit ka meie sõpruskool Pae Gümnaasium ja Peetri Kool. 

Ürituse päeva hommik algas sellega, et Toidupangale oli võimalus annetada erinevaid 

toiduaineid, mis lähevad nende kaudu edasi Eesti lastele, kes kannatavad alatoitumise all. 

Avastart staadionil oli kell 13.00, sellele eelnesid võistkondade kogunemised, 

ühispildistamine ja sõnavõtud, kohal oli ka kettaheitjast olümpiavõitja Gerd Kanter, kes 

jooksis üritusel avaringi.  

Gerd Kanter ütles, et ta on heategevusjooksust varem kuulnud, kuid tiheda töögraafiku tõttu 

polnud võimalik eelmine aasta osaleda. Sportlane treenib tõsisel treeningperioodil neli 

tundi päevas ja spordis elab kaasa kõigile Eesti sportlastele. Gerdi esimene treener oli Ando 

Palginõmm ning spordiga tahab ta aktiivselt tegeleda veel umbes kolm aastat. Peale spordi 

meeldib talle käia kinos. Kui küsida Gerdilt, kas ta enne võistlusi närveerib siis vastab ta, 

mida vanemaks ta saab, seda vähem ta seda teeb. 

Maratoni ehk 42,195 km jooksime kooli staadionil 200-meetriste distantsidena 30-

liikmelises meeskonnas, võisteldes samaaegselt koolidega üle maailma. Sel aastal osales 

207 meeskonda 11-13aastaste poiste ja tüdrukute vanusegrupis, kes kõik andsid panuse 

nälgivate laste heaks. Sel aastal võistlesid omavahel Iirimaa, Inglismaa, Hispaania, 

Monaco, Saksamaa, Belgia, Prantsusmaa, Tšehhi, Albaania, Rumeenia, Rootsi, Bosnia ja 

Hertsogoviina, Austraalia, Uus-Meremaa, Indoneesia, Filipiinid, India, Hiina, Nepaal, 

Afganistaan, Iisrael, Sudaan, Nigeeria, Keenia, Etioopia, Brasiilia, USA, Mehhiko, Haiti, 

Kanada, Island, Venemaa, Bangladesh, Pakistan, Ghana, Tansaania, Lõuna-Aafrika 

Vabariik ja Eesti.  

Sel aastal oli meie kooli aeg 2:06:52,7, saavutades sellega üldarvestuses 33. koha. Pae 

Gümnaasiumi aeg 2:20:40,5 ja Peetri Kooli aeg 2:32:45,95. Selle aasta parim oli Londoni 

kool jooksuajaga 1:51:39, mis on ligi 15 minutit parem kui meie selle aastane jooksuaeg.  

                                                                                                    

                                                                                               Nadežda Todurova 7.r klass 

                                                                                                                  Triin Usen  8.a klass 

 

 

Kristi Kajasalu 

          8.r klass 

 

 

Õudusfilm „Carrie“ – Carrie on seitsmeteistkümneaastane koolitüdruk, kes on kogu elu 

kannatanud oma ema usuhulluse ja klassikaaslaste pilgete ning mõnituste all. Ühel päeval avastab 

tüdruk endas üleloomuliku võime asju liigutada. Film on 1976. aastal valminud "Carrie" 

uusversioon (rež Brian De Palma). Alla 14aastasele keelatud!  

Seiklusfilm „Kääbik: Smaugi laastatud maa" (3D) - jätkub peategelase Bilbo Paunaste seiklus 

rännakul võlur Gandalfi ja 13 päkapikuga, kelle juhiks on Thorin Tammiskilp. Vapra seltskonna 

eesmärk on võita tagasi Üksildane mägi ja päkapikkude kuningriik Erebor. Film põhineb J. R. R. 

Tolkieni populaarsel meistriteosel „Kääbik". Linastub kinos  13.12.13. 

Lisainfo www.solariskono.ee 

Johanna Johanson 

5.c klass 

 

Kinouudised 

 Perefilm „Taevast sajab lihapalle 2: Toidujääkide kättemaks"(3D) 

läheb edasi sealt, kus esimene osa pooleli jäi. Peategelane Flint on alati 

unistanud sellest, et koguda leiutajana tuntust ja tunnustust. Kõik aga 

muutub siis, kui ta avastab, et tema kõige kurikuulsam - vett toiduks 

muutev masin - töötab ikka veel ja vorbib nüüd muteerunud toidukoletisi. 


