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Õpilasesindusest

Intervjuu õpetajaga

On rõõm tõdeta, et Jüri Gümnaasiumi õpilasesindus aina
kasvab ja muutub tugevamaks!
4.-9. klasside õpilasesindusega on juba selle aastanumbri sees,
alates jaanuarist, liitunud veel 5 õpilast ning meid on hetkel
kokku 29 aktiivset ÕE liiget! Plaanime taas koos midagi
vahvat ette võtta, näiteks on meil plaan jälle teha ühiselt
õppeköögis süüa! Samuti tahame sel poolaastal korraldada
ühe disko ning oleme igati valmis panustama ühte õpilaste
lemmiküritusse – see on playbox! Teema osas on ettepanekud
oodatud. Samuti võeti mõni aeg tagasi vastu uus
õpilasesinduse põhimäärus, mida saate lugeda kooli
koduleheküljelt ja ÕE stendilt.
JG 4.-9. klasside ÕE

Eesti Vabariigi aastapäevale
pühendatud aktus
Eesti Vabariigi 7.-9. klasside aktuse korraldamine usaldati
7.c klassile, kõik meie klassi õpilased on kaasatud aktuse
korraldusse: osa õpilasi tegi valmis juba plakati,
valmistatakse ka kaunistusi, mis pannakse üles aulasse.
Tüdrukud valmistavad ette ka Eesti-teemalist PowerPointesitlust ning peame läbirääkimisi esinejatega. Samuti on
paljud esinejad ja ka teadustajad meie klassi õpilased. Hetkel
sujub kõik kenasti ja oleme korraldamisega parajalt
hõivatud. Loodame, et mõne päeva jooksul, mis on ürituseni
jäänud, ei tule ette takistusi ja aktus õnnestubkenasti.

Eesti Vabariigi sünnipäevakuul viisin läbi lühiintervjuu meie
kooli eesti keele õpetajaga – Triin Toomesaarega.
1. Mis oli teie lemmiktund, kui koolis käisite? Mulle üldiselt
meeldisid kõik tunnid, sest mulle meeldis saada uusi teadmisi.
Keemia, matemaatika, geograafia, inglise ja hispaania keel, kirjandus...
Muusikakoolis meeldis ka käia – eriti laulmas ja solfedžos.
2. Kui vanalt soovisite saada eesti keele õpetajaks ja miks? Tegelikult mul ei ole olnudki
kunagi selget soovi õpetajaks saada, sest õpin hoopis politoloogiat, aga kandideerisin huvi
pärast programmi „Noored kooli“ ning otsustasin, et proovin kätt eesti keele õpetajana.
3. Kas arvate, et olete hea eesti keele õpetaja? Ma tean, et saan iga päev aina paremaks,
sest kogemus ja töö õpetavad peale laste ka mind ennast.
4. Milline oli teie käitumine koolis? Alati eeskujulik. Kuna aga õpetajad mind usaldasid,
siis sain mõned krutskid ka lihtsamini andeks kui klassikaaslased.
5. Kas õpetaja amet on raske? Võrreldes minu eelmise tööga pangas, on see kindlasti
raskem, aga ka kordades olulisem amet.
6. Kas soovite, et koolis oleks rohkem üritusi? Õpetajana ma tunnen, et meie koolis on
üritusi täitsa piisavalt, aga alati saab olla veel rohkem, kui on aktiivseid korraldajaid!
7. Kui saaksite parandada maailma, siis kuidas? Ma arvan, et ma juba parandangi, olles
õpetaja ning püüdes olla iga päev ka ise parem inimene: maailmaparandamist tuleb
alustada iseendast ja väikestest asjadest.
8. Milline on teie kõige eredam mälestus Eesti Vabariigi aastapäevast? Kui käisin vist 7.
klassis, tehti mulle mandlioperatsioon ja 24.02 olin üksinda palatis. Nautisin ETV-st üht
filmi Eesti ajaloost ja mõtlesin, kui ilus on elu praegu.
Gertrud Helin
6.r klass

Loovtöö
Meie oleme 8. klassi tüdrukud Marta Juhkami (8.a), Gretel-Annabel Maripuu (8.r) ja Johanna Kodu (8.a).
Iga kaheksanda klassi õpilane peab tegema loovtöö, mis võib olla praktiline kui ka uurimustöö. Meie
tüdrukutega valisime praktilise töö, ühiselt otsustasime korraldada kolmandatele klassidele eesti keele
tunni. Hetkel oleme jõudnud korraldada kolmele klassile tunnid ja need on möödunud väga hästi. Meie
üldine teema on muinasjutud ja sellega seoses oleme klassidele ettevalmistanud töölehe ja viktoriini.
Kergem osa on peaaegu möödas, aga raskem osa ootab meid alles ees, kuna töö teoreetiline osa tuleb
kirjalikult vormistada ja seejärel kevadel komisjoni ees kaitsta.
Karita Kalmus
7.c klass

Marta Juhkami
8.r klass

Moe-show

pinnis pedagooge
Veebruar on Eesti Vabariigi sünnipäevakuu, iga aastal 24. veebruaril tähistame oma
riigi sünnipäeva. Selle raames küsisin meie kooli õpetajatelt Eesti-teemalisi
küsimusi. Nendeks õpetajateks olid Siiri Laid, Merke Kalinin ja Timo Nikitin.

2014 aasta Moeshow toimus 24. jaanuaril Rae Kultuurikeskuses. Sel aastal oli teemaks
"Punk & Rock". Moeshowl osales sel korral kokku 10 klassi. Üks klass Pae
Gümnaasiumist, üks klass Peetri Lasteaed-Põhikoolist ja kaheksa klassi Jüri
Gümnaasiumist. Punk ja rock - üheskoos või eraldi? Valik oli lai! Lavale oli oodatud
kõik see, mis on nii punk kui ka rock ning nende kümned ja kümned alaliigid.
Mina ise ei osalenud, minu ülesandeks oli jäädvustada show, olin üritusel fotograaf.
Minu lemmikkollektsioonid olid 6.h klassi kollektsioon ning 10.e ja 10.l klasside
kollektsioon, samuti ka 11. klasside oma. Kindlasti saab miinusena nimetada klasside
vähest osalust, kuid uuel aastal saab seda parandada Olgu veel mainitud, et järgmisel
aastal toimub Rae Valla koolidevaheline moe-show juba 13. korda.
5.-8.klasside arvestus:

I koht JG 6.h klass; II koht Peetri LAP 6. klass; III koht JG 6.r klass
9.-12.klasside arvestus:

I koht JG 11.e, 11.l, 11.r klass; II koht JG 10.e, 10.l klass; III koht JG 12.r klass
Korraldustiim tänab kõiki esinejaid ja
osalejaid!
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Kristi Kajasalu

Timo Nikitin

8.r klass

Tugiõpilased
Meie oleme 7.c klassi poisid Jüri Usar, Anti Muuga ja Andre Tomingas. Me oleme
tugiõpilasteks 2.b klassile (kassijuhataja Mirje Hagur). Tugiõpilasteks saime me Jüri
Gümnaasiumi 4.-9. klasside õpilasesinduse kaudu.

4,5 punkti

Oleme juba mõned korrad oma klassiga kohtunud ja ka teineteise nimed selgeks saanud.
Oleme mänginud erinevaid mänge, et teineteist paremini tundma õppida ja
meeskonnatööd arendada. Tulevikus tahaksime koos oma klassiga mõne vahva klassiõhtu
korraldada ja kindlasti aitame neil ka erinevateks võistlusteks ja üritusteks ette
valmistuda. Plaanime tugiõpilastega korraldada sel poolaastal disko 1.-3. klassidele.
Anti Muuga
7.c klass

Sõbrapäev

Johanna Johanson
5.c klass

Sellel aastal korraldas sõbranädalat õpilasesindus ja see toimus 10.-14. veebruaril. Selle
raames toimusid iga päev stiilipäevad. Esmaspäev: triibud, täpid, ruudud; teisipäev:
rahvuslik, sõbralikud räpparid; kolmapäev: tarkade päev, sõbralikud hipid; neljapäev:
retro, koduriided; reede: punane päev. Samuti toimus sõbrapäeval traditsiooniline laat
“Isetegemise rõõm”, see laat oli pühendatud küpsetistele ja kaartidele. Fuajees oli ka
sõbrapäeva postkontor, iga klass pidi endale postkasti meisterdama. Sõbrapäevanädala
raames korraldas õpetaja Kristo Remmelgas 1.-3. klasside õpilastele lõbusa jalgpalli
võistluse. Loodan, et kooliperele meeldis sõbranädal.

Kontserdisoovitus
21. veebruaril kell 19.00 toimub Rae
Kultuurikeskuses Eesti Vabariigi aastapäeva
tähistamine.
24. veebruaril kell 15.00 toimub Nõmme
Kultuurikeskuses Eesti Vabariigi 96. aastapäeva
tähistamise kontsert-aktus. Esinevad ETV kontsertkoor
ja mudilaskoor. Kontsert on kõigile tasuta.

Soovime Teile
HEAD VABARIIGI AASTAPÄEVA!
Koolilehte TOOL toimetavad 4.-9. kl ÕE liikmed

Nadezda Todurova
7.r klass

