
 

 

 

 

  

JÜRI GÜMNAASIUMI KOOLILEHT 

Tammiku express 
2015/2016 I poolaasta kokkuvõte KIRJAS JA PILDIS  

Heategevuslik teatemaratonjooks World Marathon Challenge on 

ülemaailmne jooks, millega pööratakse tähelepanu puudust 

kannatavatele lastele. Jooks toimus 6. oktoobril Jüri Gümnaasiumi 

staadionil. Meie staadionil jooksid ka Peetri Kooli ja Lagedi Kooli 

ning Pae Gümnaasiumi õpilased. Lisaks oli kohal Eesti Toidupank. 

Õpilaste, õpetajate ja lastevanemate abiga koguti 115 kilogrammi 

toiduaineid puudust kannatavatele peredele.  

Õpetaja Ülle Uuemaal aitasid ettevõtmist korraldada 

õpilasesinduse liikmed, kes lugesid jooksuringe, võtsid aega, 

pildistasid, filmisid, jagasid teed. 

Jooksid 6.-7. klasside õpilased ning Jüri Gümnaasiumis õpilastest 

jooksid: Rainer Matvei, Reili-Riin Vessmann, Kevin Koovit, Mari 

Torsus, Sander Kanna, Dolores Tiitsu, Mauri Oidermaa, Carmel 

Kaasik, Tanel Lampe, Karol Toom, Hugo Kallaste, Mariliina 

Maltsar, Priidik Sõõrd, Hanna Laanemets, Rico-Andreas Tiitso, 

Eliis Turvas, Robin Soone, Eeva-Maria Tšernova, Georg Sikka, 

Triinu Lamp, Jako Marten Reilson, Laura Adson, Johanna 

Johanson, Tristan Pugi, Mirell Karhu, Markus Erik Tommula, 

Rebeca Degtjov, Markus Mittal, Martin Pihlakas, Alexandra 

Lisette Russi, Taaniel Noorhani, Carmen Hallang.  

Jüri Gümnaasium lõpetas ajaga 02:06:24 saavutades üldarvestuses 

19. koha. 38. koha saavutas Peetri Kool ajaga 02:12:47. Pae 

Gümnaasium saavutas ajaga 02:25:26 53. koha, Lagedi kool jäi 55. 

kohale ajaga 02:29:06. Eesti koolidest osales veel Põlva 

Ühisgümnaasium, kes jooksis ennast kuuendale kohale. Esimese 

koha sai Stafford Rowley Park Athletics Track ajaga 01:39:30. 

Karita Kalmus 

9.c klass

 

Selles numbris: 

- World Marathon Challenge 

- 3 minuti tants  

- Kodanikupäev  

- Intervjuu õpetajaga  

- Saame tuttavaks  

- Võimlemisvõistlus 

- Õpilasesindus 

- Moe-show  2016 

- „Tõmba, Jüri“ 2016  

- Midagi igavuse peletamiseks 

 

  

President: Frederik Tihhonov 10.a kl 

Asepresident: Martin Möllits 12.r kl 

Meediatoimkond: Karita Kalmus 9.c kl 

Kultuuritoimkond: Kristi Kajasalu 10.b kl 

Sporditoimkond: Kelly Brus 11.b kl 

Sekretär: Nadezda Todurova: 9.r kl 

Lihtliige: Mariliina Maltsar 7.b kl 

Lihtliige: Karoliina Kullamaa 5.c kl 

Õpilasesindusel on sellest õppeaastast ka 

oma logo. Logo autor  

on meediatoimkond. 

 

 

Samuti leiate ÕE Facebookist.  

 

  



 

 

Mari Freiman – 1.g klassijuhataja 

 

Olen pärit Raplamaalt väikesest külast nimega Kuimetsa, 

hetkel elan Kohilas.  

Olen oma elu jooksul lõpetanud neli kooli. Kooliteed 

alustasin Kuimetsa Algkoolis, edasi läksin Kaiu Põhikooli 

ning sealt Rapla Vesiroosi Gümnaasiumisse. Olen 

omandanud kõrghariduse Tallinna Majanduskoolis juhiabi 

erialal ning peale kooli lõpetamist töötanud kolm aastat 

sekretärina omavalitsuses. Hetkel õpin Tallinna Ülikoolis 

klassiõpetaja erialal.  Kuna töö ja ülikool võtavad minu 

ajast suure osa, siis püüan kogu oma järele jäänud vaba aja 

pühendada oma väikesele tütrele. 

Ma otsustasin siia kooli tulla, sest teadsin, et Jüri 

Gümnaasium on kool, kus mul on võimalus õpetajana väga 

palju areneda ning kus seda igakülgselt toetatakse. Mulle 

meeldib, et koolil on välja kujunenud oma traditsioonid ja 

neid traditsioone peetakse oluliseks. Õpilastele pakutakse 

mitmekesiseid huvitegevusi, on võimalused erinevateks 

kehalise liikumise vajadusteks, mängimiseks, õues-õppeks 

jne. 

Siin on toredad, arvestavad ning hoolivad õpetajad. Väga 

meeldiv suhtumine on kõikide töötajate poolt, ka nende, 

kellega kokkupuude on esmakordne. Kõige suuremat 

rõõmu valmistavad mulle aga siirad ja uudishimulikud 

õpilased. Minu õpilased on minu jaoks väga 

südamelähedaseks saanud. Iga koolipäev pakub mulle 

toredaid elamusi, on suur rõõm näha õpilaste rõõmsaid 

nägusid ja säravaid silmi. 

 
 
 
 

Kadri Kabel - bioloogiaõpetaja 

 

Olen pärit Haapsalu lähedalt Lääne-Eestist. Elasin seal 

kuni gümnaasiumi lõpuni ja pärast seda olen elanud Türil, 

Tartus ja nüüd viis aastat Tallinnas. Haridustee pärast 

gümnaasiumit jätkus Tartu Ülikooli Türi kolledžis 

keskkonnateadusega bakalaureuse erialal. Pärast seda 

õppisin Tartu Kutsehariduskeskuses kelneriks.  

Tartus töötasin pikka aega teenindajana ja selle aja jooksul 

õppisin töö kõrvalt toidu ja kohvi kohta. Lisaks sellele oli 

mul ka hobikorras barista töö.  

Hobideks on mul käsitöö nagu kudumine, hügieenilised 

huulepulgad ja ka köitjate meisterdamine. Suviti meeldib 

võrkpalli mängida ja lisaks sellele olen pikalt tegelenud ka 

laulmisega. Soovisin saada õpetajaks ja kui märkasin 

töökuulutust sellele kohale, siis koheselt kandideerisin. 

Pärast vestlust olin kindel selles töökohas ja rohkem 

kuhugi ei kandideerinud. Kõige rohkem selle töö juures 

mulle meeldib see, et siin koolis on nii meeldivad õpilased. 

Tööl käimine on minu jaoks just kui lõbu, sest kõige 

raskem töö on kodus esitlusi koostada. 

 

KÜSIMUSED 

1. Millisest Eesti piirkonnast olete 

pärit? 

2. Milline on teie haridustee?  

3. Millised on teie varasemad 

töökogemused? Millega olete 

tegelenud? 

4. Miks otsustasite tulla õpetajaks 

Jüri Gümnaasiumisse? 

5. Mis teile Jüri Gümnaasiumis 

meeldib? 
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Mari Freimann 

Kadri Kabel 



S 

    

Rae valla koolidevaheline moe-show toimub  

R, 5. veebruaril 2016 algusega kell 18.00 Rae 

Kultuurikeskuses. Ürituse päeval toimuvad 

peaproovid. Osalema on oodatud Vaida, 

Lagedi, Peetri ja Jüri koolide õpilased, lisaks 

on üritusele oodatud ka meie sõpruskooli 

õpilased Tallinna Pae Gümnaasiumist. 

Võistkondadel on võimalus registreeruda  

üritusele kuni  25. jaanuarini 2016.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Õpilasesindus 

 

 

Ailar Lyra – ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja 

 

Olen sündinud Võrumaal Missos. Seal elasin ma keskkooli 

lõpetamiseni. Olen kõrgkoolis õppinud kokku neljal 

erineval korral. Esimene neist lõppes pärast poole aasta 

möödumist. Nimelt sain selle aja jooksul aru, et 

ehitusinseneri eriala Tallinna Tehnikakõrgkoolis ei sobi 

mulle. Olen ikka läbi ja lõhki humanitaarvaldkonna 

inimene. Edasi jätkasin õpinguid Tartu Õpetajate Seminaris.  

Ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja eriala omandasin 

Tallinna Ülikoolis. Viimased õpingud samas ülikoolis 

lõppesid 2012. aastal magistrikraadi omandamisega 

kasvatusteadustes.  

Peamised vabaajategevused seostuvad sõprade, spordi, 

lugemise ja söögitegemisega. Sõpradega veedame koos aega 

erinevaid seltskonnamänge mängides, matkates ja sportides. 

Minu iganädalaste tegevuste hulka kuulub kindlasti 

sportimine. Eelistan mängida võrkpalli. Seda eriti suviti, kus 

rannamõnude nautimise kohustuslik osa on volle. Käin 

mõnikord ka jooksmas, suusatamas, ujumas.  Mulle on juba 

kooliajast peale meeldinud lugeda. Nooremana pakkus huvi 

pigem ilukirjandus, viimastel aastatel olen aga rohkem 

süvenenud ajalooalastesse raamatutesse, 

ajakirjadesse.  Minu üks lemmiktegevusi on 

söögivalmistamine. Menüüst võib leida toite Eestist 

Jaapanini. 

Mul täitus 2015. aasta kevadel eelmises koolis töötamisest 

15 aastat. Õpetasin seal ülikooli lõpetamisest alates. 

Tundsin, et vajan keskkonnavahetust. Samuti vähenes 

eelmises koolis aasta-aastalt õpilaste arv. Jüri 

Gümnaasiumis on olukord aga vastupidine. Õpilasi on palju 

ja mul jätkub teotahet küllaga. Natuke mängis rolli minu 

valikutes kooli asukoht. Jüri Gümnaasium jääb minu kodust 

mõne minuti autosõidu kaugusele. Seega, kui kuulutati välja 

konkurss ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja kohale, oli 

minu otsus valmis - soovin kandideerida. Olin siis ja olen ka 

praegu rõõmus, et osutusin valituks.    

Koolis töötamise juures on minu jaoks oluline koostöö 

sujumine õpilaste ja kolleegidega. Pean silmas kõiki selle 

maja töötajaid.  Jüri Gümnaasium on Eesti mõistes suur 

kool. Esmapilgul võiks ju arvata, et seeläbi kaob lähedane 

kontakt õpetaja ja õpilase vahel. Õnneks see nii ei ole. Iga 

kooli kõige olulisemad inimesed on õpilased. Ma põlastan 

ülbust ja roppust. Õnneks kohtab seda meil harva. 

Mida ma õpilastes hindan? Peamiselt arukust, leidlikkust, 

lubadustest kinnipidamist, ja head nalja. Olen kogenud, et 

paljudel Jüri Gümnaasiumi õpilastel on viimati nimetatud 

omadused rohkemal või vähemal määral 

olemas.  Kolleegide puhul pean oluliseks peaasjalikult 

aktiivset ellusuhtumist, koostööoskust, empaatiavõimet ja 

abivalmidust. Siin töötatud aja jooksul olen saanud palju 

positiivseid emotsioone. Jüri kooli inimesed toetavad 

üksteist, seda nii rõõmudes kui muredes. Kui õpetatu on 

õpetatud ja õpitu on õpitud, siis jääb alles inimlikkus. 

Inimeste pärast mulle siin meeldibki! 

  

 

 

Õpetajatega vestlesid Nadezda Todurova 9.r klassist, 

Karita Kalmus 9.c klassist ja Martin Möllits 12.r 

klassist.  
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Ailar Lyra 



Piltide autor Kristen Paalandi 11.a klassist 

Kolme minuti tants toimus sel õppeaastal 12. 

novembril ning üritus oli suurepärane nagu tavaliselt. 

Üritusel osales 17 võistkonda.  

6.-8. klasside vanuseklassis võitis sel korral I 

koha  8.r klass, II koha saavutas 7.b klass ning 8.a 

klass saavutas III koha. Parimaks naisartistiks sai sel 

korral Anett Maiste ning parim meesartist oli Elvin 

Kattai.  

9.-12. klasside vanuseklassis saavutas I koha 12. l+e 

klass, II koha saavutas 10.b klass ning III koha 12.r 

klass. Parimaks naisartistiks valiti Kirke Pärnapuu ja 

meesartistiks Martin Möllits. Eripreemiad jagati kaks, 

üks 8.h klassile ja teine 10.a klassile.  

Õpilasesindus kujundas kolme minuti tantsu logo ja 

tegi logo sündimise kohta ka humoorika filmiklipi, 

mida oli kõigil võimalus ürituse toimumise õhtul näha.  

Üritus oli väga meeleolukas ning jääme ootama, mida 

toob järgmine aasta. 

 

 

Hanna Sähka  

9.r klass 
 

 

26. novembril 2015 tähistasid 7.-9. klassid 

kodanikupäeva.  

Sel päeval toimus kooli aulas kodanikupäeva viktoriin 

7.-8. klasside õpilastele. Igast klassist sai viktoriinil 

osaleda üks võistkond, milles oli kolm liiget. Kokku 

osales viktoriinil 13 võistkonda. I koha võitis 8.a 

klass ja II-IV kohta jäid jagama kogunisti kolm klassi, 

kuna punktide seis kujunes väga tasavägiseks.  

9. klasside õpilastele tulid kooli aulasse 

Õiguskantsleri kantseleist esinema Andra Reinomängi 

ja Maria Tammesalu. 

 

Viktoriini tulemused: 

Maksimaalne punktide arv oli 25 

I koht - 8. a kl 

19 punkti  

Võistkonna koosseis: 

Kert Linkvist 

Jens Marten Liivak 

Sten-Erik Priskus 

 

II-IV koht - 7. a kl 

17 punkti 

Võistkonna koosseis: 

Eliis Turvas 

Georg Sikka 

Rico-Andreas Tiitso 

 

 

II-IV koht - 7. c kl 

17 punkti 

Võistkonna koosseis: 

Skarion Hõbemägi 

Mariann Kalinina 

Kristian Otlot 

 

II-IV koht – 8. h kl 

17 punkti 

Võistkonna koosseis: 

Marten Kedder 

Joosep Tiitus 

Karl Adamson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva-Maria Rütkinen 

9.r klass 
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Kuidas sattusite tööle Jüri Gümnaasiumisse? Jüri 

Gümnaasiumisse tulin ma Tallina Pedagoogilisest 

Instituudist, kus ma õppisin JOT-d ehk joonestamist, 

joonistamist, tööõpetust.  

Kui kaua te olete töötanud Jüri Gümnaasiumis? Oi, selle 

peate küll ise välja arvutama... Tegelikult tulin 1987. 

aastal. Peale natukest aega mõtlemist. Ehk 28 aastat siis 

jah?! 

Kas teil oli kunstiõpetajaks saada kindel soov? 

Absoluutselt ei olnud, tahtsin saada lasteraamatute 

illustraatoriks. 

Levivad jutud, et teil olevat hea huumorimeel, mida te 

ise oma huumorimeelest arvate? KES SEDA 

RÄÄGIB??? No ju ta siis on natukene ikka jah. 

Kas on mingi hea nali, mis on eriti meelde jäänud? 

Issand ma ei oska öelda, neid nalju on nii palju olnud. 

Võta lennuraamatud ja vaata sealt, iga aasta on seal 

mõni nali sees.              

Kui keegi pakuks teil stand-up comedy`t teha, siis kas te 

oleksite nõus? Kuule ma põhimõtteliselt teen seda iga 

päev, kõik tunnid on mul need stand-up comedy-d,  

teema on ette antud ja iga tund on ju ainulaadne. Õpetaja 

ongi nagu näitleja. Ja Youtube`is on ka üleval see video, 

kus mind tundmatus kohas vette visati, see „Jumal 

tänatud, et sa siin oled!“ 

Kas teil on mõni lapsepõlves tehtud rumalus, mis 

seniajani piinlikust valmistab? Piinlikust ma ei tunne, 

aga seitsmendas klassis oli meil mingi gripihooaeg ja 

siis olid jutud, et kõik õpetajad haiged ja et tunnid 

jäävad ära ja ma muidugi levitasin seda ning siis terve 

klass läks koju. Aga poisid olid vanad pugejad ja istusid 

paar peatust pärast kooli uuesti bussi peale, sõitsid kooli 

ja minul võeti nädalakäitumine mitterahuldavaks. 

Kõige naljakam seik nooruspõlvest? Äkki seoses mu 

neiupõlve nimega. Seda ma olen rääkinud osades 

klassides, aga mu neiupõlve nimi oli Viigipuu ja pärast 

keskkooli lõpetamist töötasin Tallinnas punases retis, 

seal oli palju venelasi ja tegime raadioid. Seal olid siis 

ka kommunistlikud laupäevad, kus me üks kord me 

läksime ehitama Piritale purjespordi keskuse basseini ja 

siis hakati nimesid kontrollima: Sidorov - Da, Fiodorova 

- Da, Winnipuhh - vaikus. Hüüti uuesti Winnipuhh. Ja 

ikka vaikus ja siis hakkasin mõtlema, et äkki kutsutakse 

mind, et Viigipuu  ja nii oligi. 

 

Kui saaksite midagi öelda 15-aastasele endale, siis 

mis see oleks? Vot see paneb nüüd mõtlema. Ma 

pean üldse mõtlema, milline ma 15-aastaselt olin. 

Välimust ma tean, ma just vaatasin pilte... Ma ei tea, 

ole ikka samasugune! 

Mis te arvate, miks öeldakse, et mehed on Marsilt ja 

naised Veenuselt? No sest naised on ilusad ja 

andekad. Robin muigab kõrva.. nojah. 

Kuhu te sooviksite reisida ja miks? Tegelikult ma 

tahaks veel Itaalias ära käia, näha sealseid 

kultuuriväärtuseid, näiteks Collosseumi ja Pantheoni. 

Kreekas olen käinud aga Itaalia veel külastamata. 

Kunstiteemalisi küsimusi vahepeal. Kas Amandus 

Adamson või Jaan Koort? Väga kiirelt. Adamson! 

Kas Jaques Louis David või Michelangelo? Nüüd 

läks mõtlemisega juba kauem. Nad on mõlemad head, 

mõlemad hästi suured monumentaalkunsti tegijad 

tegelikult, et raske valida, äkki Michelangelo siis. 

Mis on teie lemmik söök Jüri Gümnaasiumis? Ma 

arvan, et need pastad, mis on. 

Kas on keegi õpilane, kes on eriti meelde jäänud? Ma 

arvan et ei ole, tegelikult mulle meeldivad kõik 

õpilased eksole, mõnikord mõni vihastab välja, aga 

ma ei pea pikka viha, et selles mõttes on kõik toredad 

ja mul ei ole selliseid ekstra lemmikuid. Eks need, 

kes kunsti armastavad, need ikka kraadike rohkem 

on. 

Milliseid filme te eelistate? Kriminulle mulle meeldib 

vaadata, kõik need Poirot ja Midsomeri mõrvad. 

Õudukad mulle eriti ei meeldi. Tähendab ma ei 

vaatagi neid tegelikult. 

Millist muusikat te kuulate?  Hmm… Head muusikat! 

Ükskõik ,mis ta siis on. 

Kas te eelistaksite pigem Iphone 7 või Galaxy NEO?  

Kuule… mina olen selles punases raamatus, kes ei 

tea nendest halli haisugi, MUL ON IKKA 

NUPPUDEGA! 
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Kas te teate, mis on kõikide arvude korrutis? Ma olen 

kuulnud seda kuskilt, aga meelde ei tule. Pärast vastuse 

ette ütlemist tuli kohe meelde, mis on loomulikult 0.  

Kuidas leida sõpru? Neid ei leiagi, need tekivad aja 

jooksul lihtsalt. 

Mida teeb arvutiklaviatuuril klahv F13? Pärast 

klaviatuuri vaatamist. SEDA POLEGI! Naerab peale 

vastamist. 

Mis on teie suurim unistus?  Et oleks rahu maa peal, 

päris tõsiselt kohe, see terrorism ja ISIS, see kõik on 

tõesti ikka masendav! 

Kas te oskate nimetada 7 pöialpoissi? Aevastaja, 

äbarik.. Ei, ei äbarik ei olnud, no see kes hakkama ei 

saanud millegagi. Õnneseen oli… ei mäletagi enam, 

mul lapselapsed sellest east juba väljas, kus multikaid 

vaadatakse. 

Mis on teie lemmikvärv? See muutub aja jooksul, aga 

praegu on tumepunane, aga teismelisena oli roheline. 

Kui te peaksite joonistama enda iseloomu kohta käiva 

maastikumaali, siis milline see oleks? Meteoora mäed, 

Kreekas, sellised püstised kaljud. 

Miks just selline valik?  Sest need olid suured ja 

võimsad ja ma tahan ka selline olla! 

 

 

 

Kristina Laurits 10.a klassist 

Robin Marten Leppik 9.r klassist 

 

 

F13 

 

8. detsembril 2015 toimusid kooli võimlas 

klassidevahelised võistlused sportvõimlemises. 

Võistlusel osales kokku 76 õpilast.  

8.-9. kl vanuseklassis: 

I koht 8.r klass -275p 

II koht 9.c klass - 255p 

III koht 9.r klass - 225p 

IV koht 8.a klass -205p 

V koht 9.e klass -170p 

VI koht 9.b klass -160p 

 

10.-12. kl vanuseklassis: 

I koht 10.b klass – 300p 

II koht 12.r klass – 280p 

III koht 10.a klass – 250p 

IV koht 11.b klass – 205p 

V koht 12.e klass – 170p 

 

 

 

 

 

 

 

 

Õpilasesindus  
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Siis kui igav hakkab ... 

 

 

 

4.-5. kl poisid 

I Kristo Viigand 

II Karl-Eerik Türnpuu 

III Cris Sten Kutti 

4.-5. kl tüdrukud 

I Maria-Elizabeth Antson 

II Eva-Liisa Arumägi 

III Ketly Kesküla 

6.-7. kl poisid 

I Rainer Matvei 

II Georg Sikka 

III Priidik Sõõrd 

6.-7. kl tüdrukud 

I Grete Eelmaa 

II Andra Kivest 

III Triinu Lamp 

 

8.-9. kl poisid 

I Robert Vain 

II Cristopher Anderson 

III Voldermar Tamm 

8.-9. kl tüdrukud 

I Pilleriin Saar 

II Liilia Pilden 

III Aurelia Leega 

10.-12. kl poisid 

I Kaarel Siimon 

II Georg Ruitlane 

III Joosep Harak 

10.-12. kl tüdrukud 

I Kelly Kalm 

II Kirke Pärnapuu 

III Lisett Lutsberg 

 

Sõudevõistlus „Tõmba, Jüri!“ toimus 

kaheksandat korda. Koolivõistlusel osales 86 

Jüri Gümnaasiumi õpilast ja 6 õpetajat.  

 

Õpilasesindus 
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