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Jüri Gümnaasiumi 7.-9. klasside häälekandja 

                         

 

mai 2015 

 

6.-8. klasside kevadpidu  

 

KOOLILEHT TOOL 

Lugemisvõistlus 

6.-12. klasside playbox toimus sel korral teemal "2002-2005". Kõik playboxi laulud pidid 

pärinema ajavahemikust 2002-2005. Ka õpetajad olid esinemisnumbri ettevalmistanud, nad 

tantsisid hip-hop tantsu JJ-streeti tantsuõpetaja Kadri Salumaa juhendamisel. Nende esinemine oli 

väga äge ja imetlusväärne. Esimestele kohtadele oli auhinnaks ka playboxi rändkarikas, puidust 

väike tugitool ,,PLAYBOXI TROON“. 

6.-8. klasside arvestuses: 

I koht 8.r klass 

II koht 8.c klass 

III koht 6.a klass 

Eripreemia 7.r klassile ja 7.a klassile 

Parim naisartist Johanna Johanson (6.c)  

ja parim meesartist Edvard Mathias Besstšotnov (6.d) 

9.-12. klasside arvestuses: 

I koht 9.r klass 

II koht 10.a klass 

III koht 9.a klass 

Parim naisartist Annika Annus (9.r)  

ja parim meesartist Kent-Kristjan Paas (9.a) 

 

Täname osalemise eest klasse - 6.d, 8.b+e, 8.a, 6.c, 12.l ja teadustajaid Karola Lotta Kiisel 

(12.l), Merilin Lehtla (10.a).  

Karoliina Kullamaa  

4.c klass 

 

9. aprillil toimus Jüri Gümnaasiumis 6.-8. klasside 

kevadpidu. Kevadpeol osalesid Rae valla koolide õpilased 

Jüri koolist, Peetri koolist ja Lagedi koolist. Esines bänd 

NION, lisaks toimus kõikide klasside vahel viktoriin. 

Viktoriini võitis 7.a klass. Peale viktoriini toimus 

marshmallow challenge, mille jaoks oli õpilastel võimalus 

kasutada 20 spagetti, üks meeter kleeplinti, üks meeter 

nööri ja üks vahukomm. Nendest asjadest tuli ehitada 

kõige kõrgem torn, mis ei tohtinud ümber kukkuda. 

Õpilased nägid palju vaeva, aga ometi kukkusid paljud 

ehitised ümber. Parima torni ehitas õpetajate võistkond. 

Lisaks toimus üritusel Rae valla Guinessi rekordite 

purustamine. Toimus viis rekordipurustamist. Esmalt tehti 

Rae valla kõige suurem Nussa sai, selle võistluse võitis 6.d 

klass. Järgmisena prooviti puhuda Rae valla kõige suurem 

nätsumull, selle võitis 7.a klassi õpilane Remy Martiin Ots. 

Seejärel prooviti ehitada kõige kõrgem torn klotsidest. 

Kõige kõrgema torni ehitas 7.r klass. Viimase võistlusena 

prooviti rebida kõige pikem paberist riba, selle võitis 6.c 

klass. Limbo võistluse võitis Gertrud Helin 7.r klassist, kes 

on ka varasemalt limbo tantsimise võistlustel esikoha 

saavutanud. Peale võistlusi toimus disko. Mulle meeldis 

kevadpidu väga!  

Üritusel osales hinnanguliselt sada õpilast. Kõigil tundus 

lõbus olevat ja õpilased võtsid aktiivselt osa kõikidest 

võistlustest ja mängudest.   

 

 

 

 

 

 

 

Grete Eelmaa 

6.d klass 

 

Õpilasesinduse eestvedamisel toimus 2. veebruarist kuni 6. märtsini Jüri koolis lugemisvõistlus 

„Lugeda on mõnus 2015“.  Üritus oli mõeldud 1.-12. klasside õpilastele lugemise ja 

lugemisharjumuse propageerimiseks. Õpilasesindusele tagastati 170 lugemisankeeti, meie 

kooli õpilased lugesid üheskoos ligi 30 000 lehekülge. Kui arvutada keskmine, siis luges iga 

võistlusel osalenud õpilane umbes 150 raamatulehekülge. Parimatele lugejatele olid auhinnaks 

kinopiletid ja mälupulgad, kõige enam lugemisega pingutanud klassid said teha suu magusaks 

šokolaadi ja kringliga.  

Kõige rohkem luges võistluse ajal 4.c klass, kokku 14 000 lehekülge. Klassist osalesid 

võistlusel kõik õpilased. Lisaks luges 4.c klassi õpilane Brigitta Pallum võistluse ajal kõige 

rohkem raamatuid. Klass võitis auhinnaks Ronimisministeeriumi külastuse klassile. 

Õpilasesindus  

Playbox 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Himaalaja on maailma kõrgeim mäestik. Nimi Himaalaja tuleb sanskriti 

keelest ja tähendab: a) valge mägi, b) lumine mägi, c) lumine koht. 

2. Suur kanjon on sügav astanguline org, mis asub Arizonas. Selle oru on 

tekitanud: a) mõned miljonid aastad Maale langenud meteoriit, b) Colorado 

jõgi, mis tegi endale teed läbi kaljuste mägede, d) tugevatest liivatormidest 

põhjustatud kaljuseinte erosioon. 

3. Orangutangid elavad vabalt looduses ainult ühes maailmajaos. Millises? 

a) Aasia, b) Aafrikas, c) Okeaanias. 

4. Uus – Guinea elanikud on: a) masaid, b) maoorid, c) paapuad 

5. Kreekas võib süüa üht tüüpilist kitsepiimast tehtud juustu. See on:  

a) mozzarella, b) gruyere, c) feta 

6. Tulbid on kõikide hollandlaste uhkuseks. Need lilled aga pärinevad:  

a) Sairist, b) Türgist, c) Marokost 

7. Enamik maid paikneb ühes maailmajaos. Milline nendest maadest asub 

kahes maailmajaos? a) Maroko, b) Türgi, c) Valgevene 

8. Belgia niplispits on tuntud kogu maailmas. Selle käsitöö keskuseks on:  

a) Antverpen, b) Gent, c) Brugge 

 

 

    

TOOL pinnis õpilasesindust 

            Küsimusi siit ja sealt 

 

 

 

1. Kuidas teie tähistate oma perega munadepühi? 

2. Mis on teie lemmiktegevus munadepühadel? 

3. Kuidas te värvite pühademune?  

4. Kas te olete munade koksimises võidumees või kaotaja? 

5. Mis te arvate, kust on saanud alguse munadepühade tähistamine? 

 

 

                                                               

Tiina Kiislar - spordijuht 

1. Me värvime mune, koksime neid ja 

naabrid kingivad meile üllatuskorve. 

2. Mulle meeldib perega koos aega 

veeta. 

3. Me värvime sibulakoortega ja 

munavärvidega. 

4. Mina olen tavaliselt võidumees. 

5. Ma arvan, et see on tulnud 

usumaadest. 

Pille Pedak - muusikaõpetaja 

1. Värvime mune, kingime mune 

naabritele ja küpsetame midagi 

maitsvat. 

2. Mulle meeldib perega koos olla. 

3. Kasutame sibulakoori ja munavärve. 

4. Vahel olen võidumees, vahel kaotaja. 

5. Ma arvan, et see on tulnud 

ülestõusmispühast. 

Karoliina Kullamaa 

4.c klass 

ÕE aastalõpu üldkoosolek ja filmiõhtu 

 

Õpilasesinduse õppeaastalõpu üldkoosolek toimub 21. mail kell 16.00 kooli aulas. 

Üldkoosolekule on oodatud õpilasesindajad 4.-12. klassidest. Esmalt toimub 

koosolek, kuhu on väga-väga oodatud kõik ÕE liikmed! Põhiaruteluks on 

õpilasesinduse vana tegevuse korra tagasi toomine - tahame tagasi luua 

meeskonnad (meedia, sport, kultuur), tahame õpilastele rohkem teadvustada, et ÕE-

l on president ja asepresident ning ÕE-d juhib juhatus. Soovime samuti luua 

põhiõpilasesinduse, kuhu kuuluvad õpilased 8.-12. klassidest ning noorematele 

toimuvad tavakoosolekud (4.-6. klassid koos), neid hakkaksid läbi viima vanemad 

ja kogenenumad liikmed. ÕE-ga saab liituda alates 4. klassist ja ootame kõikidest 

klassidest uusi liikmeid uuel õppeaastal! 

21. mail arutame täpsemalt, mis ja kuidas uuel õppeaastal õpilasesinduses toimuma 

hakkab. Peale koosolekut vaatame üheskoos filmi ja sööme kõhud mõnusasti täis – 

oleme ju tegelikult ühe mõnusa õhtu selle õppeaasta tegemise-toimetuste eest välja 

teeninud! 

Nadezda Todurova 8.r klass 

Karita Kalmus 8.c klass 

 

Karoliina Kullamaa 

4.c klass 

Johanna Johanson 

6.c klass 

 

 

 

 

 

 

 

 

Camp of Hip-Hop 

20. aprillil külastas meie kooli ,Camp of Hip-Hop. Nende eesmärk oli  

tutvustada hip-hopi tantsustiili ja kutsuda õpilasi osalema suvelaagris. Nad 

olid koolis gümnaasiumiosa auditooriumi juures esimesed kolm vahetundi. 

Nad alustasid oma kava laagritutvustusega. Seejärel võisteldi mängudes. 

Mängudena sai visata kaarte läbi rõnga ja panna topse üksteise otsa. Mängudel 

olid ka auhinnad. Lisaks sai veel teha pilte ja panna neid ülesse C.O.H.H. (,, 

Camp of Hip-Hop“) Instagrammi lehele. Kui sinu pilt osutub väljavalituks, 

võid saada tasuta pääsme suvelaagrisse. Kõik ürituse korraldajad olid väga 

sõbralikud ja positiivsed, mulle meeldis nende külaskäik väga! 

Karoliina Kullamaa  

4.c klass 

Intervjuu õpetajatega 

Munadepühade-eri 

Maailmahariduse päev 
Koostöös MTÜ Mondoga toimusid 8. mail 9.-12. klasside õpilastele 

maailmaharduse päeva raames erinevad maailmahariduse temaatikat toetavad 

töötoad. Teemadena olid esindatud õiglane kaubandus ja šokolaad, pagulased, 

inimkaubandus, religioon, vabatahtlik töö, toit ja toitumine arengumaades, 

mobiiltelefonide tootmine, Aafrika kultuur ja keel.  

9. klasside õpilased väljendasid oma muljetes, et päev oli väga hea ja kasulik 

ning leidsid, et selliseid päevi oleks vaja ka edaspidi korraldada. Positiivsena 

toodi välja seda, et teemad olid huvitavad ning vajalikud ja panid neid elu 

teistmoodi nägema. Pakuti ka välja, et edaspidi võiks rohkem olla erinevaid 

inimesi rääkimas oma kultuurist, kogemustest, usust ja humanitaartööst, mida 

nad teevad. Esile tõsteti islami, kristluse, Ghana ning inimkaubanduse töötuba.  

     9.b ja 9.r klass 
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