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Jüri Gümnaasiumi 1.-6. klasside koolileht

Minifirma
Comeniuse projekti üheks tegevuseks on erinevate firmade
loomine. Meie 3.c klassiga tegime taldrikuid.

Jäälinnud on armsad
Jäälind on üks tuntuid linde. Jäälinnud on
väga armsad ja värvilised. Jäälindude värvid
on must, sinine ja oranž. Jäälinnud elavad
jõgede ääres, nende toit on kala. Suurem
osa jäälinde läheb talveks lõunasse, aga
mõned jäävad siia. Kevadel tulevad nad
tagasi. Jäälinnud uuristavad kõrgetesse
kallastesse 1-3 meetrised koopad. Isaslinnu
nokk on üleni must, emasel on alt punakas.
Rebeka Paat

Jäälinnud

Tunnid Rae koolimajas
Märtsikuus käisid kõik Comeniuse projektis osalevad inglise keele
klassid Rae koolimajas. Koolimajas valmistati kuumaaluseid ja
pildiraame. Iga klassi valmistatud asjad müüakse maha Comeniuse
laadal ja seal kogutud raha eest korraldatakse Comeniuse pidu. Ka
meie klass (3.c), käis Rae koolimajas meisterdamas. Meie
meisterdasime pildiraame. Rae koolimajja mindi jalgsi, mitte
bussiga. Mina arvan, et see oli lahe.

Jäälinnud on ilusad kirjud linnud,
nad hoolitsevad väga hoolikalt
oma poegade eest. Jäälinnud on
väga targad linnud. Jäälinnud
valivad oma elupaigaks rikkaliku
jõe, oja või tiigi, rikkaliku selle
poolest, kus on palju kala.
Jäälinnud armastavad väga kala
süüa. Jäälindudel on väga pikk
nokk ilusad värvilised suled.
Jäälinnud teevad oma pesa kalda äärde: nad uuristavad
uru ja jäävad sinna pesitsema. Jäälinnud on ränd linnud. Kui
nad enne külma tulekut ära ei lenda, siis nad külmuvad ära.
Mia Uustal

Hanna Lisette Kloren

Oleme keskkonnasäästlikud!
Aprilli lõpus pöörame tähelepanu igaühe võimalusele säästa
loodust.
21.-25. aprillini toimub prüginädal. Sellel nädalal kogutakse
prügikottidesse kogu klassis tekkiv prügi ja sorteeritakse. Nädala
lõpus saab iga klass kaaluda tekkinud jäätmed. Saadud andmete
alusel saab matemaatikatunnis lahendada erinevaid ülesandeid.
Näiteks:
Mitu kilo prügi tekib meie klassis õppeaasta jooksul, kui nädalaid
õppeaastas on 35?
Mitu kilo prügi tekib meie koolis ühe nädala jooksul, kui
klassikomplekte meie majas on 44?
Et veel keerukam arvutus läbi viia:
Mitu kilo prügi tekib meie koolis ühe nädala jooksul, kui suuri
klassikomplekte meie majas on 44 ja väikeklasse (õpilasi igas klassis
4) on 4?
Põnevat arvutamist ja veel põnevate arvutamisülesannete
väljamõtlemist soovib koolilehe meeskond.

Juku on koolis.
Õpetaja küsib: „Juku! Kes teil torusid parandab?“
„Ma ei tea.“
„Juku! Kes teil puuris ripub?“
„Ma ei tea.“
Juku on kodus.
„Ema! Kes meil torusid parandab?“
„Torumees.“
AAga kes meil puuris ripub?“
„Banaane sööv ahv.“
Juku on taas koolis.
Õpetaja: „Kes teil siis torusid parandab?“
„Toruahv.“
„Aga kes teil puuris ripub?“
„Banaane sööv torumees.“
Õpetaja: „Nimeta, Juku, üks Austraalia haruldane loom!”
„Elevant”
„Elevant ei ela ju Austraalias!”
„Aga sellepärast ta seal haruldane ongi!“
„Juku, miks sa töövihikusse oma isa foto oled kleepinud?“
„Õpetaja, aga te ise ütlesite, et tahaksite näha seda
kõlupead, kes mu kodutööd valmis teeb!“
Õpetaja : „Mis lauset kasutatakse koolides kõige enam?"
Juku: „Ei tea.“
„Väga õige!“ ütleb õpetaja.
Mikk Lainevool (naljad internetist)

14. jaanuaril alustas meie koolis tööd rattakool. Rattakooli
said registreerida lapsed, kes on vähemalt 9 aastat ja 9
kuud vanad. Rattakooli juhendaja on Marek Aasamäe.
Rattakoolis õpime me, kuidas maanteedel ohutult
liigelda. Rattakooli põhilised teemad, mida me õpime on
märgid, foorid, ratta ehitus jms.
Kevadel tulevad meil eksamid rattasõidu peale.
Eksameid on kaks: teooria- ja sõidueksam. Need, kes
läbivad mõlemad eksamid edukalt, saavad endale
RATTAJUHILOAD.
Loodame, et suur osa saab endale juhiload.
Karoliina Kullamaa

Hobuste tundmine
Hobused on väga sõbralikud loomad. Nad tunnetavad iga asja. Hobustel
pead sa laskma ratsmed lõdvaks, et ta saaks korralikult joosta. Hobused on sinu
ja teiste inimeste suhtes väga tundlikud. Hobuste eest on vaja hoolitseda.
Nendega tuleb väga palju vaeva näha. Hobuseid on erinevaid, näiteks
ponid, hobused, džentelmenponid.
Hobused on nii armsad. Paljud inimesed käivad ratsutamas. Hobustel on oma
varustus: sadul, valtrop , valjad ja päitsed. Mina käin ka ratsutamas, ma olen
kogu aeg Hornettaga ja ma olen Hornettaga ka võistelnud. Ta ei ole tavaline,
ta perutab kogu aeg , lööb, proovib mind maha visata ja ta ehmatab mind
väga palju. Aga ta meeldib mulle ikkagi väga!

Viiendate klasside tüdrukute korvpallivõistlus
Viiendate klasside korvpallivõistlus toimus 11. märtsil. Võistlema
olid tulnud kõik viiendate klasside tüdrukud. Võistlus oli väga
tasavägine. Kuid lõpuks kohtusid finaalmängus 5.a ja 5.c klass.
Mängule tuli isegi lisaaeg anda. Seekord võitis 5.c!
Ka kaasaelajad olid väga tublid ja ergutasid oma klasse hästi!!
Anu Erbsen

11. märtsil toimus aulas 1.-3. klasside disko. Disko oli mõeldud
selleks, et lapsed saaksid end välja elada tantsuhoos.
Diskole kogunes väga palju lapsi ja õpetajaid. Aga õpetajad
loomulikult ei tantsinud.
Diskol mängiti kõige populaarsemaid lugusid, nagu „Hey
brother“, „Wake me up“ jmt.
Mulle meeldis diskol väga ning ma loodan, et selliseid üritusi
tehakse veel.

Mu lemmikhobune Hornetta
Hornetta on mu kõige lemmikum poni, ma ei saa ilma temata elada. Hornetta
on väga õrn ja helde poni, kuigi ta vahel võib imelikult käituda. Talvel on ta
rahulik ja tavaline, aga kui kevad algab, on ta närviline ja lööb tagant üles,
kimab väga kiiresti. Kui mõni teine hobune hakkab järsult kimama, siis hakkab
tema niimoodi tegema. Hornetta varustuseks on päitsed, valljad, sadul, valtrop
ja kohver. Need peavad olema inimesel ise kaasas, mitte ponil. Hornettal on
tegelikult ainult üks sõber ja see on Fortunee. Hornetta erineb teistest hobustest
ja ponidest selle poolest, et ta on vägivaldne poni ja teda peab õppima
tundma ja siis võid temaga julgeks muutuda. Ka mina olen õppinud palju,
enne kui julgeks sain. Väga paljusid on Hornetta maha visanud, isegi mina olen
ühe korra maha kukkunud – aga mina ei anna alla.
Hornetta on tõeline metsloom. Meie kutsume koos emaga Hornettat nimega
Netti või Netuska. Hornetta on tegelikullt väga hea võistluste poni. Kui ta isegi
käitub imelikult.
Rebeka Paat

Pusheen Cat
Pusheen cat on naljakas kass. Ta armastab väga
süüa hamburgerit. Tema jaoks on see väga-väga
maitsev. Pusheen cat oskab ka muid asju teha: ta
sööb näiteks nuudleid, ta võimleb, tantsib gangnan
style’i, mängib arvutis. Pusheen cat on internetis
väga tuntud. Kui kirjutada Google’i otsingusse
Pusheen cat, siis tuleb temast väga palju ägedaid
pilte, ta on ka Youtube’is väga tuntud. Pusheen cat
on väga paks kass ja ka armas.
Kes on Pusheen cat? Ta on internetikass.
Mia Uustal
Leopard on ilus loom
Leopard on üks ilusaimaid loomi tema mustri pärast. Tema peab jahti hiilides
nagu kasski. Leopard on suur kass nagu tiiger. Meil võib leopardi loomaaias
näha, aga muidu elab ta Aafrikas.
Näete siin kaht pilt: minu joonistatud pilt on tehtud internetist võetud foto järgi.
Mia Uustal

Tekst: Karoliina Kullamaa
Pildid: Karoliina Kullamaa ja Kaspar Tugevus

Suitsuprii klassi konkurss lõppes
sel õppeaastel 7. aprillil. Suitsupriideks jäid järgmised klassid: 4.a;
4.b; 4.c; 4.d; 5.a; 5.b; 5.c; 5.d; 6.a; 6.h; 7.c; 7.e; 7.r; 8.b; 8.r ja 9.r .
Kõik klassid said tunnustuseks diplomi ja iga Suitsuprii klassi
õpilane sai endale pastaka, mille kiri: „Jüri Gümnaasium.
Suitsuprii 2014“.
Projekti lõpetav üritus on meie koolis olnud mitmel aastal
lauatennise võistlus. Nii ka sel aastal. Võistlusel ei olnud oluline
võit, vaid tegevuse nautimine ja üksteisega suhtlemine.
Pildi joonistas
Kaspar
Tugevus

8. aprillil käisime loodusmuuseumis. Seal olid erinevate
maade ämblikud. Isegi must lesk oli seal ja mõned
skorpionid. Üks helendav skorpion oli hästi lahe: selle klaasi
juurde tekkis pikk järjekord. Mõned Eesti ämblikud olid seal
ka, aga neid oli väga vähe näha. Üks ämblik oli 60 korda
suurendatud ja tal oli 8 jalga ja 8 silma.
Silvia Marii Lepisto

Leia täheruudus lihavõttepühadega seotud sõnu.
Ülejäänud tähtedest saad lahenduseks lause.

Pink Floppy
Pink Floppy on roosat värvi imelik loom. Pink Floppy armastab väga lollusi teha.
Ta kipub tegema asju, mida teha ei tohi, näiteks lõhub vaase, arvuteid. Temast
on ka meie koolikell. Pink Floppy on armas loom!
Mia Uustal

Merili Ivask
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Ristsõna koostas Mikk Lainevool
Pildid joonistasid Kaspar Tugevus ja
Hanna Lisette Kloren

