
4. oktoobril tähistasime Jüri Gümnaasiumis 

traditsioonilist õpetajate päeva, mil abituriendid ja 11. 

klasside õpilased asendasid õpetajate tunde. Kokku 

asendati 65 õpetajat ja kolme esimest tundi.  

12. klassi õpilaste arvamused 

  Tänasest päevast õppisin, et õpetaja ei ole nii kerge 

olla, kui tundub. Tänu sellele päevale sain aru, kui 

suurt vaeva õpetajad näevad. Mul on suur austus 

õpetajate ja nende töö vastu!!! 

  Mulle meeldis väga. Tore oli! 3.c klassi õpilased 

olid väga tublid ja aktiivsed. 

  Tänane päev oli tore! Hea elamus, aga ise ei taha 

õpetajaks saada. 

  Mulle väga meeldis ja ma arvan, et sobin sellele 

alale. Õpilased kuulasid mu sõna ja olid toredad kolm 

tundi. 

  10.l klass on väga tore! Õpetajate päev oleks võinud 

terve päev kesta! Nalja sai! 

 

 

 

 

 

 

 

Õpilaste arvamused 

  Bioloogiatunnis tegime ristsõna ja see oli lõbus. 

Õpetaja ei olnud üldse kuri ja tunnitöö sai peaaegu 

kõigil valmis. 

  Keemiatunnis harjutasime järgnevaks keemia 

kontrolltööks. Õpetaja selgitas väga hästi ja jäi 

rahulikuks, isegi kui mõned õpilased lärmasid.  

  Esimese tunni õpetaja oli nagu päris – mulle 

meeldis! 

  Esimesel tunnil mängisime geograafias bingot, 

informaatikas tegime loovtöö tiitellehte ja kunstis 

mängisime äraarvamismängu. Järgmisel aastal võiksid 

kõik tunnid olla asendusega. 

 

     

 

 

 

 

Muljeid kogus Ester Salumets-New 

                   12.ki klassijuhataja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

30. septembril külastasid 10.l, 11.l ja 12.k  loomemajanduse tunni 

raames Veerenni loomeinkubaatorit. 

Inkubaatorisse kuuluvad aktiivsed ja tegusad moedisainerid, filmi- 

ja animatsioonitootjad, fotograafid, ehte-, klaasi- ja 

nahakunstnikud ning paljud teised loomevaldkondades tegutsejad. 

Seal on neile loodud kõik tingimused, et ettevõtjana jõudsalt 

areneda ja kasvada.  

Kõigepealt tutvustati meile loomeinkubaatori eesmärke ja 

olemust: nt- iga ettevõtja, kes siseneb inkubaatorisse, saab omale 

nõustaja, kes aitab ning annab nõu kogu inkubatsiooniprotsessi 

jooksul. 

 

 

 

 

 

 

 

Ettevõtjal aidatakse seal end arendada ning end ja oma toodet 

reklaamida ja müüa. Kogu protsess kestab kokku kaks aastat.   

Peale üldist infot tehti meile väike ringkäik, saime piiluda erinevate 

ettevõtjate ruumidesse, need olid väikesed ja hubased. Kõikides 

ruumides ja koridorides oli märgata huvitavaid detaile, ka köögi 

sisekujunduses oli kasutatud loovat lähenemist. 

Õppekäik avardas silmaring, kuna algselt polnud meil sõnast 

„inkubaator“ aimu, ega osanudki loomeinkubaatorist midagi arvata. 

 Põnevam on oma silmaga näha tunnis kajastuvaid teemasid  kui 

kuulata vaid õpetajat.  

 

                         Merlin Lääne, Sandra Raudsepp, Maili Suurekivi  

                                                                                            12.ki klass 
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Miks on vaja osata arukalt läbi rääkida? 

Novembris esineb Jüri Gümnaasiumi aulas kooli 

ammune koostööpartner – juba aastal 2005 õpetajatele 

koolitust teinud – kõrgelt hinnatud eraõpetaja Georg 

Merilo.  

Enda eest ja oma huvide kaitseks tuleb eeskätt ise 

väljas olla, ole siis 16 või 66 aastat vana. Üks viis 

selleks on suuta tingimusi läbi rääkida tõeliselt tasemel, 

puudutagu see töötamist, palka, edasiõppimist jne. 

Georg annab kogenud praktikuna ühe loengutunni 

jooksul teada, millest läbirääkimised koosnevad, mida 

kindlasti peab teadma ja tegema ning mida mitte mingil 

juhul. 

Kõik gümnaasiumi X-XII klasside õpilased on 

oodatud 13. nov kell 15.00 Georgi põnevat loengut, 

värvikaid näiteid ja konkreetseid näpunäiteid kuulama. 

Lisainfo: facebook.com/LäbirääkimisteKoolitus 

Mart Võrklaev, Rae vallavanem, kutsus 12. klassi õpilased tutvuma 

Eesti Vabariigi peaministri ja Stenbocki majaga. Õpilastele räägiti 

hoone ajaloost ja tutvustati tööruume, kus käib tähtsate otsuste 

langetamine. Õpilastele näidati valitsuse pressikonverentsi, vastuvõtu-ja 

peaministri tööruume. Istungitesaalis oli õpilastel võimalus kohtuda 

peaministriga ja esitada erinevaid küsimusi. Andrus Ansip tutvustas 

oma teed poliitikasse ja seda, kuidas valitsusliikmed teevad otsuseid. 

Peaministri väitel on Eesti Vabariik oma e-valitsusega eeskujuks 

teistele riikidele. Õpilaste arvates oli külaskäik väga informatiivne ja 

teadmisterohke. Peaministri vastused olid sisukad ja õpilasi üllatas 

peaministri humoorikus. Enamik õpilasi külastas Stenbocki maja 

esimest korda. 

   

 

Robert Ossipov 

III kooliastme õppedirektor 
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Hommik algas kell 7.45 kooli ees, kus moodustati palvetavatest ja 

koolilaulu laulvatest rebastest koridor. Seejärel otsisid kõik 

jumalad oma rebased üles ning kontrollisid, kas varem jagatud 

ülesanded on ikka täidetud. Järgmisel vahetunnil toimus Tiidu ja 

Teedu võimlemisklubi hommikuvõimlemine. 

Teistel vahetundidel toimusid erinevad mängud.  

Pärast neljandat tundi oli igal jumalal võimalus oma rebasega 

midagi ette võtta. Mõned rebased pakiti näiteks toidukilesse, et 

need kauem säiliksid. 

Söögivahetunnil laulsid rebased jumalaid ülistavat laulu ning siis 

asuti söögi kallale: kes pidi sööma ainult noaga, kes kulbiga või 

hoopis pulkadega. 

 

 

 

Seitsmenda tunni ajal leidis püstkojas aset vandeandmise 

tseremoonia. Sinna oli üles ehitatud uhke rebasekliinik, kus kõik 

vaktsineeritud said ja vande andsid. Selle ebameeldiva vaktsiini 

koostisosadeks olid kondenspiim, mooniseemned, karrikaste, 

ülikange sinep, sinepiseemned, oranž toiduvärv, tomatipasta, 

küüslaugusool ja hapupiim. 

 

12.r klassi õpilane Agnes Anderson meenutab üritust 

järgmiselt: „Läks üllatavalt edukalt, alguses arvasime, et 

äkki rebased ei taha eriti osa võtta, aga tuli välja, et nad 

olid osavõtlikumad kui ei kunagi varem. Mina jäin 

üllatavalt rahule ja nagu olen tagasisidest kuulnud, siis jäid 

ka rebased ja õpetajad rahule.“  

Küsisime, mida arvab 10.e klassi õpilane Artur Rae 

retsist: "Täitsa normaalne, ei olnud midagi hullu ega 

midagi väga rõvedat. Täiesti tavaline, nagu iga aasta on 

olnud põhimõtteliselt. Lahe, mulle meeldis väga!" Pärisime 

Arturilt veel, et kas talle meeldis oma jumal: "Jah, 

mõnusalt karm oli minu jumal." 

Uurisime, millega jäi kõige rohkem rahule 12. klassi 

õpilane Tarmo Agasild: "Enda rebasega loomulikult, oli 

väga sõnakuulekas, tegi, mida käskisin, väga uhke, väga 

uhke!" 

12. klasside õpilased võivad kindlasti selle ürituse üle 

uhked olla ja loeme selle sündmuse täielikult õnnestunuks. 

 

                                          Raili Ots ja Anette-Isabel Luik 

                                                                                10.l klass 

 

26. septembril toimus Jüri Gümnaasiumis valimiste eel Varivalimiste 

debatt kohalike poliitikutega. Varivalimised on Eesti Noorteühenduste 

Liidu korraldatav apoliitiline kodanikuhariduse projekt.  Eesmärgiks oli 

süvendada noorte huvi ühiskonnaelus kaasarääkimise vastu ning 

motiveerida läbimõeldumalt otsuseid langetama.  

Kohale olid tulnud viis meest - Jüri Kivit (üksikkandidaat), Priit Põldmäe 

(IRL), Indrek Uuemaa (Keskerakond), Raivo Uukkivi (SDE) ja Mart 

Võrklaev (Reformierakond). 

Üritus algas iga kandidaadi enesetutvustusega ning õpilastel oli võimalus viie minuti jooksul kuulda iga erakonnaesindaja 

kandidatuuri ning erakonna vaateid. Eelkõige tõid  poliitikud välja selle, mida on neil pakkuda Rae valla noorele. Ürituse käigus 

võtsid kohalikud poliitikud mõõtu erinevate lubadustega, mille käigus kujunes välja tuline debatt.  Arutelu selle üle, kas noored 

võiksid olla õnnelikud ja rahul, et neil on uued skate-pargid, oli üks reaalne varivalimiste diskussiooni osa. Vaid elukauged 

vanakesed võivad sedaviisi arvata, et skate on n-ö igavuse peletaja ja õnnetablett. Noortele on omane palju praktilisem, asjalikum 

mõttelaad ja kokkuvõtteks on noorus ju ettevalmistus päris eluks, kus tuleb ise hakkama saada. 

Ürituste lõpus oli õpilastel võimalus küsida poliitikutelt küsimusi, diskussioon käis noorte tasuvate töökohtade ning hariduse üle.   

 

                                                                                                                  Lisaks loe üritusest ilmunud artiklit  Rae Sõnumitest 

 

Selsinase aasta viinakuu kolmandamal päeval võtsid Jüri 

Gümnaasiumi 11. klassid ette ühe tillukese reisi Tallinna, et 

külastada Kiek in die Köki muuseumist alguse saavaid 

Bastionikäike. Ilm oli kuldselt sügisene ja bussireisu 

käigus sai muuseas ka ära otsustatud, mida jõulude ajal 

kooli heaks ette võtta. Aga sellest kunagi edaspidi…

Et rahvast oli parasjagu palju kogunenud, jagasime endid 

kahte rühma. Giid tuletas meelde, et me kõik soojad riided 

endale selga jätaks, sest õhusooja on käikudes vaid kümme 

kuni kaksteist pügalat. Ka on trepiastmed käikudes järsud, 

nii et noortel neidudel pole kõrgetel kontsadel just eriti 

mugav seal ringi liikuda. 

Kõigepealt näidati meile Tallinna sündimise loost filmi. 

Ülemiste Vanakese abil saime aimu, kui kirev on tegelikult 

meie päälinna ajalugu olnud ja muidugi ei jäänud filmi 

lõpus tulemata ka ähvardus kogu linnale vesi pääle 

tõmmata, kui asi peaks niikaugel olema, et keegi arvab 

linna valmis olevat. 

Edasi algas juba meie ajarännak Bastionikäikudes. Need 

salapärased käigud ehitati koos bastionidega 17.–18. 

sajandil, et varjata vaenlase eest laskemoona ja sõdureid ja 

neid sai kasutada ka luure eesmärkidel. Nüüdsel ajal on 

Bastionikäikudes avatud Tallinna ajalugu tutvustav 

ekspositsioon. Saime teada, kuidas vanas Tallinnas 

sõjapidamine käis, giid rääkis katkust ja näljahädadest, mis 

sadade aastate eest meie maad laastasid. Lähiajalugu aitasid 

tutvustada lood kodututest ja punkaritest, kes 

Bastionikäikudest endale mõneks ajaks kodu olid teinud. 

Meeleolu muutus mõneks ajaks süngeks, kui vaatasime 

filmi Tallinna pommitamisest. Bastionikäigud on ka 

Nõukogude ajal olnud pommivarjendina kasutuses, seda 

aega tutvustavad gaasimaskid ja beebikaitsekast. Saime 

meiegi õppefilmi vahendusel teada, kuidas keemiarünnaku 

ajal tegutseda. Rätik märjaks ja suu ette ja joosta ei tohi! 

Tallinn on linn, mis ei saa kunagi valmis. Vaevalt ta siis ka 

kahesaja aasta pärast valmis saab. Sellegipoolest viis 

tulevikurong meid aastasse 2219. Kui piltidel olid peamiselt 

kujutatud futuristlikud klaasmajad, siis üllatusena oli 

tuleviku Vabadusesammas hoopis keset kolletavaid 

viljapõlde. Mine tea… 

Oli hariv ja huvitav pärastlõuna – vaim sai kenasti kosutust. 

 

Ingrid Hinojosa 

11.e klassijuhataja 

 

 

 1. oktoobril tähistatakse rahvusvahelist muusikapäeva. Traditsioon algatati 1975. aastal rahvusvahelise muusikanõukogu tollase presidendi, legendaarse viiuldaja Yehudi Menuhini eestvõtmisel, kes 

kutsus üles meenutama sellel tähtpäeval, milline koht on muusikal meie kultuuris ja igapäevases elus. Gümnaasiumile esines muusikapäeva raames trummideduo Brian Melvin (USA) ja Arno Kalbus 

kavaga „The World of Rythm“. Lavale toodi India ja Aafrika trummid ning tutvustati neid kui suhtlusvahendeid ja šamaanide rituaalide pille. 

 Kontsert meeldis, hämmastav, millest on trumme võimalik teha – lamba ja mingi muu looma nahkadest ning savist. Hea oli ka see, et peale kontserti sai trummidega tutvuda. Kevin 

 Mulle meeldis, et paljud asjad, mis nad tegid, ei olnud pähe tuubitud, vaid tõeline improvisatsioon. Nad oskasid terve saali panna rütmi looma. Konstantin 

 Oleks ehk rohkem meeldinud, kui oleks veel eraldi kaasa kutsutud mõni lõunamaine laulja, sest niisama trummipõrin ei köitnud. Agnes 

 Meeldis väga see, et need kaks meest olid käinud erinevates maades trumme õppimas meistrite käest. Esinejad mängisid erinevaid pille 

 ja enne mängima hakkamist seletasid selle pilli päritolu ning mängimisviisi. Eda 

 Muusika ise oli vahepeal päris lummav, väga mitte-eestlaslik, tundus kohati selline mõnus eksootika, selline hõimulik ja spirituaalne. Tiina 

 Huvitav oli kuulata, kuidas saab väga lihtsatest asjadest väga laheda muusikalise meloodia. Elisabeth 

 Meeldis see, et üks esineja oli ameeriklane, see oli üllatav ja vaheldusrikas. Nende kõne oli aeglane ja trummimäng kesine. Maksim 

Muljeid kogus muusikaõpetaja Hairi Laurand 

 


