
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Jüri Gümnaasiumi 

GÜMNAASIUMIOSA 
KOOLILEHT 

                                              veebruar 2014 

Kuupäev 

Nr 1 

Moeshow teemad läbi aastate 

2003 „Ebapraktiline pluss praktiline“ 

2004 „Taevas vs põrgu 

2005 „Innovaatilisus“ 

2006 „Flash of light“ 

2007 „Eile, täna, homme“ 

2008 „Kui kõnnib mannekeen“ 

2009 „Tuleviku võlud“ 

2010 „MASU“ 

2011 „Minu tuleviku koolivorm“ 

2012 „Maagiline maailm“ 

2013 „Reis ümber maailma“ 

2014 „Punk ja rokk“ 

Avatud on ka fotonäitus „Rae valla koolide vaheline 

moeshow läbi aegade“, kus on võimalik näha fotosid 

Jaanuari lõpus toimus Rae vallas traditsiooniline Rae valla koolide 

vaheline moeshow, mis kandis sel korral järjekorranumbrit 13. Mina, 

Kertu Laherand, 11. l klassi õpilane, tegin oma kohustusliku 

gümnaasiumi uurimistöö raames moeshow oma praktilise tööna. 

Annan teile ülevaate oma tegevusest seoses ürituse korraldamisega. 

 Mida tegin mina? Alates novembrist osalesin koosolekutel Doris 

Jürgensi ja Kadri Koortiga, et arutada moeshow auhindu, potentsiaalseid 

züriiliikmeid, algest ka teemat, plakatit jne. Hiljem said minu ülesanneteks 

diplomite kujundamine, zürii ja vaheesinejate organiseerimine, ürituse 

powerpointi kujundus ja sponsorluste taotlemised. Viimase jaoks võtsin 

ühendust nii Coca-Cola kui ka Jüri Gümnaasiumi vilistlaskoguga. 

Zürii. Züriipingis istusid sel aastal JG vilistlane ning muusik Karl Sander 

Saarik, kes on ka ise mitmel korral parima meesmodelli auhinna koju 

viinud, JG õpetaja Sirje Kuurberg, kes oma stiilitunnetuse poolest oli 

loogiline valik, ning fotograaf ja meigikunstnik  Ilona Leppik. 

Kollektsioonid Gümnaasiumis. Hea meel on tõdeda, et 

gümnaasiumiosas olid moeshow’l esindatud vähemal või suuremal määral 

kõik klassid. Kollektsioonides keskenduti pigem pungi kui roki poolele. 

Võitjaks osutus 11.klasside ühiskollektsioon „The Wicked Brides“, teise 

koha said 10.l ja 10.e kollektsioon „Elephant“ ning kolmandaks tulid 12.r 

klassi õpilased kollektsiooniga „The big black hole“ Parima naismodelli 

tiitli gümnaasiumis pälvis Kristin Nurk (11.e klass) ning parima 

meesmodelli tiitli Joseph Saliste (12.r klass). 

 

Hinnang üritusele. Võib vast südamerahuga öelda, et üritus läks korda. 

Tahaksin tänada ka suurepäraseid õhtujuhte Rasmust ja Rasmust, kes 

omalt poolt õhtule rohkelt vürtsi juurde andsid. Üldiselt on tagasiside olnud 

positiivne, tundub, et ka pealtvaatajatele oli see üritus midagi uut ja 

huvitavat.  

 

MOESHOW ERI Muljeid jagab Kertu Laherand

II koht 

10.e ja 10.l  

klassi 

kollektsioon 

„Elephant“ 

I koht 

11. klasside kollektsioon 

„The wicked brides“ 

II koht 

10.e ja 10.l  

klassi 

kollektsioon 

„Elephant“ 


