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Jüri Gümnaasiumi 1.-6. klasside koolileht
Koolilehe tegijate esimesel kokkusaamisel arutasime ja
nuputasime: mis nimi võiks Jüri Gümnaasiumi 1.-6. klasside
koolilehel olla. Hakkasime nimetama asju, mida klassiruumis
nägime. Millegipärast hakkas meile meeldima sõna stend.
Stend ajalehe nimena tundus kuidagi lühike. Siis hakkasime
sõnaga stend igasuguseid liitsõnu välja mõtlema:
paberstend, jutustend, nupustend, uudisstend. Nii jõudsimegi
nimeni AjaStend. Meie jaoks on selles nimes kokku saanud
stend ja ajaleht.

Minu kool on väga tore.
Üldsegi ta pole kole.
Koolis kõige kallim õpetaja
aitab saada lõpetajaks.
Koolis palju sõpru mul,
sõpru on ka palju sul.
Kokku saame iga päev.

Selle aasta ühistes klassijuhatajatundides pakuti
õpilastele välja võimalus mõelda, missuguseid mänge
maalida algkoolimaja koridoride põrandatele. Selle
ettevõtmise mõtteks on pakkuda võimalusi muuta
vahetunnid mängulisemaks, põnevamaks. Oma ideed
joonistasid paberile 1.b, 3.a, 3.c ja 4.d klassi lapsed.
Kokku esitati 15 tööd. Kõige populaarsem tundub
olevat keks. Ootame, millal põrandad meid mängima
kutsuvad.

Ka nüüd, kui koolil sünnipäev,
pidu peame käsikäes.

PIMEDAD AJAD ON NÜÜD KÄES!
Kas sul on riiete küljes helkur?

Alanud on selle aasta Suitsuprii klasside projekt.

Kui ei ole, siis mine valvelauda, KÜSI VIISAKALT ja saad sealt ilusa
helkuri.

Konkurss kestab kuus kuud (07.10.2013–07.04.2014).

Pane see enda jope külge ja liikled ohutult!!!!!!

Jüri Gümnaasiumis tegutseb õpilasesindus, kuhu saavad
kuuluda 4.-9. klasside õpilased. Praegu on õpilasesinduses 30
aktiivset ja tegusat liiget, kes aitavad korraldada üritusi koolis
ning vajadusel lahendavad erinevaid probleeme.
Ootame omade sekka veel 4. klasside esindajaid.

Kokku liitus meie koolist 20 klassi. Tore, et liitujate seas on
kõik meie kooli 4., 5. ja 6. klassid.

II veerandil on tulemas põnevust pakkuvad üritused.
matemaatikanädal

jõulukontserdid

salatikonkurss

Tule ja osale õpilasesindusetöös – nii muudame koolielu
huvitavamaks!
Huvijuht Kadri Koort

etluskonkurss

3.c klassi õpilastel vedas täiega: saime külastada hiigelsuurt kruiisilaeva
“Black Watch”. Vedas meil sellepärast, et tavaliselt ei lasta õppegruppe
laeva. Mida saime teada?
Sellel pildil on näha tuletõrjehäire stend. See
stend näitab, kui laeval on puhkenud
tulekahju. Igal korrusel on suitsuandur, mis
saadab stendile info, kus on tulekahju. Tänu
sellele saab laeva meeskond leegid kiiresti
kustutada.
Ühes ruumis oli terve riiul täis
erinevate
maade
lippe.
Lehvima tõmmatakse selle maa
lipp, mille vetes
parajasti
sõidetakse. On ju armas komme!
Söögisaali keskel on kapteni laud. Seal
õhtustavad
laeva
kõrgemad
ohvitserid.
Sellesse
lauda
kutsub
kapten soovi korral ka mõne külalise.

Muusikapäeval tutvusid 4. klassid erinevate rahvapillidega. Mõned
mõtted kuuldust-nähtust:





Mulle meeldis kõige rohkem parmupill. Ta tegi tõesti parmu häält!
Torupill ja sarvepill kõlasid huvitavalt.
Mind kutsuti ette pilli mängima. See oli tore!
Mulle meeldis kõige rohkem orkester. Lapsed kutsuti lavale pille
mängima. Mind kutsuti ka. Ma ei tea, mis pilli ma mängisin, aga
see oli juuste sirgendaja kujuga.

Käisime 4.c klassiga Energia avastuskeskuses AHHAA
4D kinos.
Meil oli väga põnev!!! Läksime ühte ruumi, kus oli üks
mees. Ta oli kosmoseteadlane. Ta näitas meile arvutist
kosmost. Nii käisime näiteks Kuul, Marsil, Päikesel,
Saturnil ja mujal. See oli väga lahe!
Pärast läksime Eesti Lastekirjanduse Keskusesse. Seal
vaatasime igasuguseid raamatuid.
Kokkuvõtteks, ekskursioon oli VÄGA LAHE!!!

Meil käisid 7. oktoobril külas Prügihunt ja Riina. Nad
õpetasid meile prügi sorteerimist. Nüüd teame, et jäätmeid
saab liigitada ja keskkonnasõbralik on neid jäätmeid
sorteerida. On olemas biojäätmed, ohtlikud jäätmed ning
papp ja paber. Nad tegid meiega erinevaid mänge:
puslevõistlust ja prügisorteerimist. Kui mõlemad võistlused
olid tehtud, siis saime auhindu: palli, kommid, värvipliiatsid
ja värviraamatu.

3. oktoobril toimus meie koolis Harjumaa 4. klasside
õpilaste kirjandusviktoriin. Omavahel võistles 36 õpilast
erinevatest Harjumaa koolidest.
Õpilased loositi võistkondadesse ja nii töötasid
ülesannete lahendamisel koos erinevate koolide
lapsed. Kuna tegemist oli kirjandusviktoriiniga, siis
võistkondade nimedeks kujunesid Eesti lastekirjanike
nimed. Ülesannete koostajateks olid meie kooli
õpetajad.
I koha saavutas võistkond
koosseisus Inga Morozov
(Saku
Gümnaasium),
Andreas Kepp (Viimsi Kool),
Jako Marten Reilson (Jüri
Gümnaasium),
Mirjam
Hiiekivi (Kiili Gümnaasium),
Gregor
Kokk
(Kiili
Gümnaasium).

2.b klass käis õppekäigul ühe klassivenna kodus. Seal toimus meil
loodusõpetuse tund. Tore oli, et saime mängida ja õppida
samaaegselt. Meil oli väga lõbus.
Selliseid tunde tahaksime me ikka veel ja veel.

Anu Erbsen
Janno Hargisk
Johanna Johanson
Hanna Lisette Kloren
Karoliina Kullamaa
Renate Loret Laas
Triinu Lamp
Stella-Maria Raudam
Marta Solovjova
Laureta Tammepõld
Marten Teder
Mia Uustal

Kas tead meie kooli õpetajate nimesid?
Kirjuta õiged eesnimed.
Paremale
4. SARIK
6. OSSIPOV
7. URVET
8. KANTS
9. ROOP
11. KALININ
13. PAPP
Alla
1. MEHIDE
2. LAIDVEE
3. KALDMÄE
5. KASAK
10. ERBSEN
12. KANDIMA

