KOOLILEHT

TOOL
Jüri Gümnaasiumi 7.-9. klasside häälekandja
oktoober 2014

Küsisime viis vahvat küsimust kolme meie kooli õpetaja käest - Annika Allikson, Andres
Maastik ja Gerly Leibenau. Loe, mida õpetajad vastasid!
1. Kui satuksite üksikule saarele, mis oleksid need kolm asja, milleta Te ei saaks seal
hakkama?
Annika Allikson arvas, et tema ei saaks hakkama ilma noa, paksu raamatu ja meheta.
Gerly Leibenau ei saaks hakkama ilma padja, teki ja madratsita ning Andres Maastik
vastas, et temal läheks üksikul saarel vaja atlast, kaarti ja fotoaparaati.
2. Lemmik riideese Teie garderoobis?
Annika Alliksoni lemmik riideese on teksapükisd, Gerly Leibenaul viigipüksid jaAndres
Maastiku lemmik riideese on nahkvest.
3. Milline käsk kümnest käsust on see, mida täidate iga päev?
Annika Allikson „Austa vanemaid“, Gerly Leibenau ,,Ära tapa“. Andres Maastik järgib
,, Ära riku abielu“.
4. Kui võidaksite miljon eurot, mida te sellega teeksite?
Annika Allikson ostaks korteri ja läheks reisile ning kui midagi üle jääb siis jagaks ka
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teistele. Gerly Leibenau ostaks maja ja läheks puhkama ning Andres Maastik läheks
lihtsalt reisile.
5. Millist turistiatraktsiooni sooviksite te kõige enam külastada?
Annika Allikson külastaks ekstreemseid kohti. Gerly Leibenau külastaks Eiffeli torni,
kuigi ta kardab kõrgust. Andres Maastik külastaks Suurt Kanjonit ja Karajuga.
Ireen Vassel, Katriin-Eliis Brecher, Agne-Reete Abel, Karoliina Kullamaa.
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Jüri Gümnaasium liitus õpilaste poolt algatatud õpilasfirmaga VeniViciVici, mis pakub 7.-12.
klasside õpilastele võimalust osaleda Eesti siseses õpilasvahetuseprogrammis. Õpilasfirma on
loodud Teele Jakobsoni, Gerle Trifanovi, Iti Uusküla ja Kerli Jaakso poolt 2011. aastal.
Programmiga on liitunud üle 50 kooli Eestist (saartekoolid, väiksed maapõhikoolid, suured
linnagümnaasiumid, venekeelsed koolid). Programm võimaldab noortel tutvuda Eestimaaga, leida
uusi sõpru, suurendada ühtekuuluvust ja muukeelsete koolide õpilastele ka keelepraktikat.
Vahetuses on osalenud praeguse seisuga juba üle 200 õpilase.
Õpilasel on võimalus olla vahetusõpilane ühe või kaks nädalat, sealjuures kooli valib
õpilasvahetusele minna sooviv õpilane ise, osalustasu programmis olemiseks on 15 eurot.
Vahetusõpilane elab vahetusperes, mille leidmise eest hoolitseb kool, kuhu õpilane
vahetusõpilaseks suundub. On juba teada, et kaks õpilast Keeni Põhikooli 7. klassist soovivad tulla
Jüri Gümnaasiumisse vahetusõpilasteks!

Kristina Laurits
Gerda Fredeorike Enok
Karoliina Kullamaa
Nadežda Todurova

Head vahetust, vahvaid elamusi ja uusi sõpru!
Lisainfo:
Huvijuhilt, kodulehelt http://vvvopilasvahetus.eu ja venvidvic.est@gmail.com

Uus õppeaasta ja uued küsimused! Taas võtsime vaatluse alla õpetajad ja
küsisime neil mõned küsimused, Kadi Toomi – inglise keele õpetaja ja III
kooliastme õppedirektor ja Anu Grents – 4.-5. v klassi klassijuhataja. Head
lugemist ja uusi teadmisi ka teile!

Anu Grents

Kadi Toomi
1. Ei
2. 5
3. Kinnituspoldid
4. Penno
5. Käia kakal
6. Kiiremini kui heli
7. Jah
8. Maja
9. Mutionu
10. Roheline

1. Ei
2. 12
3. Magnetid
4. Ei tea
5. Käia suplemas
6. Kiiremini kui heli
7. Jah
8. Maja
9. Mutionu
10. Roheline

Õiged vastused:
1. Õige
2. 12
3. Magnetid
4. Ehatäht
5. Käia kakal

6. Kiiremini kui heli
7. Jah
8. Maja
9. Mutionu
10. Roheline

Anu Erbsen
Johanna Johanson

Uudised
11.-14. november – Jüri kooli külastavad õpilased ja õpetajad Poolast Wyszkówi
linna koolist I Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida.
13. november - toimub taas ülimenukas ja pika traditsiooniga üritus „3 minuti
tants“. Vanuseklassid üritusel – 6.-8. kl ja 9.-12. kl. Teema „Filmimuusika läbi
aegade“. Vali oma klassiga mõne filmi tunnusmuusika või soundtrack ja tee selle
põhjal tants, mille esitate üritusel. Üritusel on lubatud kasutada kuni 3 laulu, mille
võid kokku miksida. Üritusele registreerimise tähtaeg on 11. november! Soolased,
magusad ja põnevad auhinnad! Üritus algab kell 18.00 aulas! OLE KOHAL!
27. november – filmiõhtu 7.-9. klasside aulas. Üritus toimub loovtöö raames.
Head osalemist! Üritus algab kell 18.00
1. detsember – advendiaja väljakuulutamine – 5.-9. klaasidele kell 8.30 aulas.
15. detsember – 5.-8. klasside jõulupidu algusega kell 18.00 aulas.
19. detsember – jõulukontsert kirikus ja viimane koolipäev

