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Saage tuttavaks Roman Kasakuga, Jüri Gümnaasiumi 11. reaalklassi õpilasega,
kes selle aasta augustikuus võttis edukalt osa rahvusvahelisest saksa keele
olümpiaadist Saksamaal Frankfurdis.
Roman, kui kaua olete saksa keelt õppinud? Sellele küsimusele saan vastata
kahte moodi. Kui õppimise all mõista ainult koolis toimunud õpinguid, siis on
vastuseks, et olen õppinud keelt umbes ühe aasta. Kui aga mõelda selle peale,
kui palju ma olen seda võõrkeelt oma elu jooksul õppinud, siis võin öelda, et
õppisin seda oma emakeele kõrvalt juba väiksest peale, nagu oleksin kasvanud
mõnes võõrkeelses perekonnas. Tegelikult aga mu vanemad saksa keelt väga
hästi ei oska – minu õpetajaks oli televiisor.
Kuidas te sellele rahvusvahelisele võistlusele jõudsite? 2013. aasta sügisel
alustasin Jüri Gümnaasiumis oma esimesi saksa keele õpinguid, mis toimusid
kaks korda nädalas. Peamiselt õppisin kirjakeelt. Detsembri alguses toimus
saksa keele olümpiaadi piirkonnavoor, mille ma võitsin. Edasi läksin
üleriigilisele olümpiaadile Tartus, mis toimus 2014. märtsis. Ka seal saavutasin
esikoha ja edasi viiski tee nii Eesti kui ka muidugi Jüri Gümnaasiumi
esindajana rahvusvahelisele olümpiaadile Saksamaale.
Milliseid kogemusi rahvusvaheliselt olümpiaadilt saite? Kogemusi sain palju.
Kõigepealt tahaksin aga öelda aga seda, et see olümpiaad ise sarnanes
tegelikult rohkem puhkusega. Ülesandeid oli erinevaid, näiteks pidime
koostama ühe rahateemalise esitluse. Kogu suhtlemine toimus muidugi saksa
keeles, inglise keelt kuulsin võistluse käigus haruharva. Kõige rohkem meeldis
mulle aga seltskond ise. Inimesed oli nii sõbralikud ja tolerantsed – mul tekkis
vahepeal isegi tunne, et maailm on jõudnud rahuni, sest kõik osavõtjad
esindasid oma riiki auväärselt ja sõbralikult, mõistsid teiste rahvuste eripärasid
ja respekteerisid neid, mitte ei mõistnud kellegi üle kohut. Mul meenub ka
kohe üks naljakas kogemus. Nimelt oli meil selline üritus nagu rahvuste õhtu,
kus iga riik midagi enda kultuurist näitas. Minul oli kaasas põdravorst, mille
peale minu toakaaslane ja sõber, üks türklane küsis, mis loomaga etiketi pildil
tegu on. Ta oli väga ehmunud, et me sellistest loomadest vorste teeme.

Jüri Gümnaasiumis toimus 17.-19. septembril rebasteristimine, kus 12.
klasside õpilased ehk Jumalad valmistasid meid ette gümnasistideks. Esimest
koda toimus Jüri Gümnaasiumis ristimine kolm päeva järjest, mis oli 10.
klasside õpilaste jaoks natukene hirmutav, sest kolm päeva on pikk aeg
ristimiseks/retsimiseks. Ootused olid väga kõrged, olime oodanud neid
päevi juba mitu kuud. Ristimise kohta võib öelda, et oli nii hirmu kui ka
ootusärevust.
Teada on see, et meie kooli 12. klassid on väga aktiivsed ja ettevõtlikud,
seega oli oodata seni parimat ristimist. Kõige rohkem meeldis mulle nende
päevade jooksul see, et kõik oli organiseeritud, iga vahetund oli meil midagi
teha, mitte lihtsalt käed rüpes istuda. Väga positiivne oli minu meelest see, et
me kõik saime omavajel hästi läbi. 10. klasside ja 12. klasside õpilased
muutusid palju ühtsemaks. Kõige huvitavam tegevus oli viimasel päeval
staadionil toimunud teatevõistlus, kus pidi oma klassiga teisele klassile vastu
astuma läbi erinevate ülesannete, mis olid aja peale. Iseendale üllatuseks olin
nõus sööma kõike seda „solki“, mida ma Jumal mulle andis (aitäh Tarmo).
Arvan, et võin kõigi rebaste nimel öelda, et suuremad oskavad ikka endast
väiksemaid „kiusata“ ja need kolm rebaste ristimise päeva jäävad väga pikaks
ajaks meelde (nagu ka sinepi, küüslaugu, kurgivee ja kalamaksaõlu maitse).
Soovin tänada kõiki abituriente ja kaasõpilasi, kes tegid need päevad toredaks
ja emotsiooniderohkeks!

Millised olid tulemused? Osavõtjaid oli umbes sada ja meid jaotati keelelise
tugevuse järgi kolme rühma: A2, B2 ja C1. Mina olin tugevaimas grupis ehk
C1-grupis. Sinna kuulus kokku 25 inimest. Lõplikku pingerida kohtunikud aga
tegema nõus ei olnud. Meile korrutati vaid seda, et oleme ju kõik neljanda koha
omanikud. Niisiis võin öelda, et olin 25 maailma parima saksa keele õppuri
hulgas ja võib-olla lausa neljas. Ise julgen ennast aga suisa võitjaks pidada, sest
Saksamaal sain kingiks personaalse Coca-Cola pudeli, millel oli minu nimi
peal – minule on see väga suur au, sest olen väga suur Coca-Cola fänn. Selliste
tulemusteni jõudmiseni oli aga tegelikult pikk tee ja siinkohal tahan avaldada
tänu oma endisele saksa keele õpetajale Inna Erikule, kes mind võistlusteks
valmistumisel aitas.

Kelly Brus
10.b klass

Reedel, 3. oktoobril toimus õpetajate päev. Mina asendasin sel päeval Rita
Jõemetsa, kes on 5.a klassi klassijuhataja ja asendasin ka 1.a klassijuhatajat ja
tantsuõpetajat Linda Pihut, kes usaldas mulle 1.c klassi tantsuõpetuse tunni.
11. klassi õpilase seisukohalt oli päev üllatusterohke, aga samas väga
meeldejääv. 5a. klassile, kus õpib ka minu õde, andsin matemaatikat ja
kirjandust. Õpilased tegid usinasti tööd mõlemas tunnis ja matemaatikas said
tublimad lahendada ülesandeid tahvlile. Mida rohkem tunni lõpu poole kell
liikus, seda rohkem kisa ja kära tunnis tekkis. Vahetunnis mängisime kogu
klassiga mängu „Kes aias.“ 1.c klassile õpetasin aeglast valssi ja kuna pooled
tüdrukud oskasid tantsida, siis rohkem oli tegemist poistega. Umbes pool tundi
olid lapsed ainetunnis kuulekad, aga siis muutus tund lärmakaks ja nõudsid, et
hakkaksime hoopis mängima.

Pärast 3. tundi oli juba väsinud tunne ja mulle sai selgeks, et õpetaja töö ei ole
kerge. Õpetajate päevaga jään rahule ja kindlasti järgmine aasta soovin ka
osaleda samal üritusel. Uuel õppeaastal kui võimalus valiks 3. või 4. klassi, sest
põhikooli lõpuklassiga võivad tekkida probleemid seoses õpilaste käitumisega.
Ootusärevuses õpetajad hommikul.

’
Martin Möllits
11.r klass

11.-14. novembril on Jüri Gümnaasiumil rõõm võõrustada meie sõpruskooli
õpilasi ja õpetajaid, kes Poolast meile külla sõidavad. Külalised on pärit
Wyszkówi linna koolist I Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida.
Wyszków asub Poola pealinnast Varssavist umbes 55 kilomeetri kaugusel ja
linnas elab ligikaudu 27 000 elanikku.
Projektis osalevad Jüri kooli õpilased ja
õpetajad külastasid Poola kooli eelmisel
õppeaastal aprillis, kus saime äärmiselt
sooja ja meeldiva vastuvõtu osaliseks ja
nüüd on meie kord nad kenasti enda kooli

Jüri Gümnaasiumi kuulub UNESCO ühendkoolide võrgustikku, mille tööst
võtab osa Eestist kokku 21 kooli ja maailmast enam kui 9900 kooli. Seega
on tegemist ülemaailmse võrgustikuga, mille raames on võimalik kogemusi
teiste ühendkoolidega 180 riigis ning osaleda nt. erinevatel
videokonverentsidel ja rahvusvahelistel üritustel. Ühendkoolide võrgustiku
õpetajate eesmärk on anda oma õpilastele lisaharidust, avardada enda ja
õpilaste maailmavaadet ning olla tolerantsemad.
Eesti UNESCO
ühendkoolide eesmärk on pakkuda õpilastele võimalusi arendada rahu,
sallivust ja demokraatiat nii Eestis kui laiemas maailmas. Prioriteetideks on
maailmaharidus, mitmekultuurilisus ja keskkonna jätkusuutlik areng Balti
mere regioonis.

üritusi, ei puudu ka ringkäik koolimajas ja

2014/2015 õ.a on Jüri Gümnaasiumis plaanis mitmed UNESCO
ühendkoolide võrgustiku seotud sündmusi. Üks olulisemaid on eesmärk
korraldada meie koolis ÜRO simulatsioon, mis toimub 27.-29. märtsil.
Samuti toimub maikuus iga-aastane teaduskonverents maailmahariduslikel
UNESCO ühendkoolide võrgustikuga ja
teemadel.
üritustega hakkavad meie majas põhiliselt
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Triinu Artma

Jüri Gümnaasium 34
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. Firma loodi ka meie
kooli õpilastele tuttava Entrumi programmi kaudu, seal saavutati seal I
koht! 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.

Üritus „Kolme minuti tants“ 13. novembril
kell 18.00 kooli aulas, osalevad 6.-12. klassid

Teema „Filmimuusika läbi aegade“
Registreerumine huvijuhi juures, kirja panna filmi nimi, laulu nimi ja
osalejate arv klassist. Üritusel kuulutatakse välja kolm parimat ja
ka parim meesartist ja naisartist mõlemas vanuseklassis!
Võistkondi saab kirja panna kuni 11. novembrini.

12. novembriks!

Õpilasel on võimalus olla vahetusõpilane ühe või kaks nädalat, sealjuures
kooli valib õpilasvahetusele minna sooviv õpilane ise (vaata
www.vvvopilasvahetus. eu/kool/koolide-nimekiri), 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 Põhikoolist soovivad tulla Jüri Gümnaasiumisse
vahetusõpilasteks ja juba nii mõnedki õpilased meie koolist on selleks soovi
avaldanud.
Koolide nimekirjas on näiteks ka Noarootsi Gümnaasium, Tallinna
Reaalkool, Nõo Reaalgümnaasium, Tartu Forseliuse Kool, Tartu Raatuse
Kool ja paljud teised suuremad ja väikesemad koolid.
Head vahetust, vahvaid elamusi ja uusi sõpru!

18. november 2014 – salatikonkurss.
26. november 2014 – kodanikupäeva tähistamine koolis.
1. detsember 2014 – advendiaja väljakuulutamine. Gümnaasium koguneb
aulasse kell 9.00. Ürituse eestvedaja on gümnaasiumiosa õpilasesindus.
17. detsember 2014 – Gümnaasiumiosa jõuluball. Algus kell 18.00, lõpp kell
22.00. Õhtu teema „Gatsby“. Esineb bänd, õhtu lõpus disko.
19. detsember 2014 – viimane koolipäev sel poolaastal, kindlasti toimub
gümnasistide jaoks sel päeval midagi põnevat!
20. jaanuar 2015 – sõudevõistlus „Tõmba, Jüri!“.
6. veebruar 2015 – Rae valla koolidevaheline moe-show.

Lisainfo:
Huvijuhilt, http://vvvopilasvahetus.eu ja venvidvic.est@gmail.com

