Veebruar 2014
Nr 3
Jüri Gümnaasiumi 1.-6. klasside koolileht
Eesti on väga ilus riik. Üks tore asi on see, et meil on neli aastaaega: suvi,
sügis, talv ja kevad. Suvel saab igasuguseid huvitavaid asju teha.
Näiteks ujumas käia, päevitada ja päevad on pikemad kui ööd. Sügisel
on lehed kirjud ja väga tore on lehehunnikusse hüpata. Talvel sajab
ilusat säravat lund ja sulalund. Sulalumest saab teha lumememme,
lumeonni ja lumesõda pidada. Kevadel ärkab loodus. Lumi sulab, puudel
puhkevad pungad ja päike paistab eredalt. Mulle meeldivad kõik
aastaajad.

Mia Uustal

Eestis ilus loodus on:
kala tiigis, järves konn.
Asju veel on palju häid,
kui sa vahelgi metsas käid.

Metsas käia on ju tore,
igav seal kunagi pole.
Siil, jänes, rebane ka,
kahjuks aru nemad sinust ei saa.

Uus aasta
Uus aasta tuli meil,
ei tea, kas ta oli ka teil.
Ilutulestik ja pauk,
täht langes ja maha tekkis auk.
Keskööl juhtus nii,
et päkapikk ei käinudki.
Telekas pidas president kõne
ja see oli väga põnev.
Ööd ega mütsi ei teadnud õde,
venna siis talle rääkis tõde:
uus aasta on tulnud nii sulle kui mulle!
Õde siis väga rõõmus oli,
sest uus aasta meile tuli.
Stella-Maria Raudam
Hanna Lisette Kloren
Pildi joonistas Rebeka Paat

Anette Reivik

6. ja 7. veebruaril toimus 1. – 6. klasside õpilaskonverents. Kahe päeva jooksul esitati
112 ettekannet. Esinejad rääkisid lugusid, kuidas nemad ja nende vanemad on
lugema õppinud. Mitmed spordi- ja muusikaklasside õpilased meenutasid, kuidas
nemad on tee muusika või spordini leidnud. Osad inglise keele klasside õpilastest
rääkisid inglise keele tähtsusest nende elus, tutvustati ka Inglismaaga seotud paiku
ja inimesi.
Iga klassi kuulajad täitsid ülesannet, mille nende õpetaja oli neile klassis andnud.

Mida arvati õpilaskonverentsil kuuldust-nähtust?

Õpetaja Teele Tammaru (1.a klass): Lapsed jälgisid tähelepanelikult, hiljem kui
küsisin, kes neile kõige rohkem meeldis, oskasid nad ka vastata (inglise keele
esitlused ja muidugi sõprade esitlused).
Õpetaja Mirje Hagur (2.b klass): Palusin lastel ettekandeid tähelepanelikult kuulata
ja märkida ära need lapsed, kelle lugema õppimine kulges omapäraselt või
erinevalt teistest. Nimesid märgiti üles palju, aga eks lapsed märkisid üles rohkem
neid, kelle ettekanne oli ilmekam ja muidugi märgiti ära oma klassi laste töid.
Õpetaja Heidy Siirak (2.c klass): Palusin lastel kuulata ja teha kirjalikke märkmeid
selle kohta, kuidas nende meelest lapsed lugesid (kas ilmekalt, ladusalt, veerivalt,
valju häälega, vaikselt vms) ja märkmeid ka töö sisu kohta (mis tundus põnevam,
mis lõbus vms). Lemmikute töödele andsid lapsed selliseid hinnanguid: valju ja selge
häälega ning ilmekalt loetud, huvitav jutt, põnev kuulata. Küsisin ka, kas neile
meeldis tähelepanekuid kirjutada ja töödele hinnanguid anda. Tuli välja, et väga
meeldis.
Õpetaja Malle Kempi (2.d klass): 2.d klass pidi kuulama ja kirjutama, mida uut ja
huvitavat nad projekte kuulates teada said. Mõned märksõnad lastelt: vanasti ei
käidud eelkoolis; oli olemas nullklass; vanasti ei olnud kodudes elektrit; vanasti olid
tähestiku esimesed tähed A,B,D; koolis käidi ka suuskadega; tähti õpiti kuubikute
pealt ja „Mõmmi ja aabits“ saate järgi.
Õpetaja Külli Liiv (3.b klass): Meie klassi lastele meeldisid mitmed 3. klasside
esinejad. Esitluste juures meeldis ilmeks ja sorav lugemine, põnev lugu, teadmiste
saamine mõnest tuntud inimesest.
Õpetaja Eleri Troska (1.c klass): 1.c klassi ülesanne oli oma lehele kirjutada iga
ettekande kohta üks märksõna ning joonistada selle juurde naeru-, mossis- või kurb
nägu. Valdav enamus ettekannetest said rõõmsad näod! 7 nägu oli ka mossis ja 5
kurvad. Märksõnadena pandi kirja: naljakas, huvitav, aabits, klotsid jne.
Õpetaja Sirle Reinholm (3.c klass): Igal lapsel tuli välja valida kolm lemmikesinejat ja
oma valikut põhjendada. Lemmikuteks osutusid need, kelle jutt oli huvitav, sisukas,
omamoodi, kes luges oma teksti rahulikult, selgelt, ilmekalt. Lapsed arvasid, et
õpilaskonverentsi on vaja – saab lugemist harjutada, saab uusi teadmisi ja saab teisi
kuulata. Mõni arvas, et üritus oli liiga pikk. Samas oli tore, et paljud said osa võtta.
Õpetaja Kairi Keldo (4.d klass): Lastel tuli kuulamise ajal vastused leida küsimustele:
Missuguseid erinevaid lugema õppimise meetodeid leidsid? Milline oli kõige levinum
neist? Missuguste raamatute abil õpiti lugema? Kes olid valdavalt need inimesed,
kes lugemise õppimisele on kaasa aidanud? Õpilased leidsid 8 erinevat meetodit.
Kõige enam mainisid esinejad, et nemad on õppinud lugema täheklotse
kasutades, saadet „Mõmmi ja aabits“ vaadates ja tähepuslet kokku pannes. Kõige
enam on õppimiseks kasutatud Kukeaabitsat. Järgnesid Karu-aabits ning raamat
„Teletupsu lood“. Kõige enam on lugemisele kaasa aidanud ema, järgnesid isa ja
vanatädi. Kodu-uurimistöö tänavune teema meeldis lastele väga ning suur enamus
kirjutas oma töös, et seda oli väga huvitav teha!

Paremale
4. Millal on Eesti Vabariigi
sünnipäev?
7. Kes oli Eesti esimene
president?
Alla
1. Kes on Eesti praegune
president?
2. Mis kuus Eesti
taasiseseisvus?
3. Kes on Eesti
rahvuslind?
5. Mis on Eesti rahvuslill?
6. Mis on Eesti rahvuskivi?

Mõistatuse
koostas
Mikk
Lainevool
Pildi
joonistas
Kaspar
Tugevus

Programmist internetis

Jüri Gümnaasium liitus sel aastal KiVa projektiga. Mõiste „KiVa“ tähendab pikemalt
öeldes kiusamisvaba kool.
2012. aasta lõpus loodud Sihtasutus Kiusamise Vastu plaanib 2013.-2014. aastal läbi viia
KiVa pilootprojekti kahekümnes Eesti koolis ning projekti positiivsete tulemuste korral
pakkuda KiVa projekti ka teistele koolidele.
Loodame, et tänu sellele programmile jääb kiusamist igas koolis vähemaks!

Rahvastepall

Intervjuu Annelore Hirschoniga

Kas KiVa projekt on ainult Jüri Gümnaasiumi programm?
Ei ole. Kokku osaleb KiVa programmis veel 10 kooli.
Millega tegeleb KiVa täpsemalt?
KiVa eesmärgiks on muuta Eesti koolid kiusamisvabaks.
Miks te otsustasite võtta KiVa projekti meie kooli?
KiVa projekt tundus väga põnev ja tõhus ning ma usun, et see aitab vähendada
kiusamist meie koolis.
Kas KiVa projekt on saavutanud edusamme?
Edusammudest on veel vara rääkida, kuid suuri kiusamisjuhtumeid pole olnud.
Kas saab öelda, et mõni klass on tublim kui teised?
Kõik klassid on ühtemoodi tublid.
Kas projekt kestab selle õppeaasta lõpuni?
Jah. Ning loodame, et see jätkub ka järgmisel aastal.
Elis Grauen
Hanna Lisette Kloren
Pildi joonistas Rebeka Paat

29. oktoobril võistlesid omavahel 2. klassid. Võistlus oli
väga raske. Peale võistlust saime teada, et 2.b klass
võitis. Me olime väga väsinud, aga ka rõõmsad. Kõik
võistlejad said kiituse päevikusse.
Marten Teder
Pildi joonistas Rebeka Paat

Koolilehe tegijad otsustasid osa võtta
Comeniuse projektis väljakuulutatud
võistlusest. See võistlus kutsus üles ise
välja mõtlema ja koostama mänge, mis
on huvitavad, lõbusad ja õpetlikud.
Koolilehe ringi lapsed tegid mõistatuste
purgi. Selles purgis on 128 mõistatust.
Mängu
tutvustas
õpilaskonverentsil
Karoliina Kullamaa.
Aga 3.c klass tegi inglisekeelseid mänge. Meid jagati neljaliikmelistesse
rühmadesse. Kaks rühma tegid Musta notsu sarnast mängu. Need
mängud said nimeks ,,Oops card“ ja ,,Sorry card“. Teised kaks rühma
tegid ,,Memory“ mänge: ,,Words memory“ ja ,,Pictures memory“. Et ei
oleks ainult lauamängud, tegid kaks rühma spordivõistlusi. Neid
proovisime mängida kehalise kasvatuse tunnis. Meil kõigil oli väga lõbus.
Loodame, et teistele meeldisid me mängud.

Politseiloeng

Karoliina Kullamaa

12. novembril oli 3. klassidel politseiloeng. Seda loengut viis läbi vanemkonstaabel ja
noorsootöötaja Kristo Tamsalu. Loengus räägiti lastele, et varastamine on halb, et
varastamise eest karistatakse karistusseadustikuga. Karistusseadustikul on kolm liiki
karistusi, mida rakendatakse, kui keegi seadust rikub: hoiatus, ühiskondlikult kasulik töö ja
kõige rangem on noortevangla. Loengu lõpus näidati lastele filmi „Pätsamine pole
popp“. Seda filmi saab huviline vaadata YouTube-is.
Karoliina Kullamaa

Inimeseõpetuse tund – kohtumine pimeda inimesega
Meie kooli külastas pimedate raamatukogu töötaja Priit Kasepalu, kes on haiguse tõttu
ise ka pime. Nägime igasuguseid leiutisi, mis on ehitatud selleks, et elu pimedana
kergem oleks. Saime ka ise mitmeid abivahendeid katsuda, proovida, näiteks
punktkirjaga raamatut, juhtkeppi, „rääkivat“ telefoni. Priit Kasepalu rääkis, et ka
pimedad inimesed saavad tegeleda erinevate harrastustega, näiteks on ta ise
kepikõndi harrastanud, paljud mängivad malet ja kabet.

Salatikonkurss toimus juba novembris ja võitjad kuulutati
detsembris. Meie lugejate soovil avaldame esimesed kuus kohta:
1. koht – 1.d klass
2. koht – 4.b klass
3. koht – 5.a klass
4. koht – 2.b klass
5. koht – 4.d klass
6. koht – õpetajate võistkond „IT+U“

välja

Sinine puuhobuse aasta algas 30. jaanuaril kell 23.40. Puuhobuse aasta
kestab 2015. aasta 18. veebruarini. Tulemas on ettearvamatu, kiire,
üllatuslike muutuste rohke aasta. Hobuse aasta on optimistlike inimeste
aasta. Mida ja kellele see aasta toob?

Õppekäik Rae vallamajja

22. jaanuaril käisime klassiga Rae vallamajas ekskursioonil. Meid võttis vastu üks kolmest
abivallavanemast Jens Vendel. Kõigepealt viidi meid teisel korrusel asuvasse volikogu
istungite saali, kus räägiti vallavolikogu ja vallavalitsuse tööst ja tegemistest. Tutvustati
Rae valla tulevikuplaane ja ehitis: pallihall, lasteaed, gümnaasiumi juurdeehitus jne.
Edasi näidati meile teiste vallatöötajate kontoreid, näiteks arhitekti tuba, mis olevat valla
kõige värvilisem kabinet. Samuti räägiti RailBalticu projektist, mis läbiks tõenäoliselt ka
Rae valda. Veel viidi meid vallavanema Mart Võrklaev kabinetti, mis oli suur ja hubane.
Ekskursiooni lõpetasime alumisel korrusel, kus abivallavanem rääkis valla toetuste
saamisest ja tutvustas lühidalt alumisel korrusel töötavaid ametnikke.
6.a klass

Jäljekütid
2.b klassil kunstiõpetuse tund KUMUs. Me pidime otsima üles pildid, millel
olid peal teatud loomad. Täitsime otsime ajal töölehti. Töötaja juttu oli
igav kuulata, aga otsimismäng oli huvitav. Põnev oli välja mõelda
võlujälgi.

Merili Ivask
Rebeka Paat
Mia Uustal

Kohtumine Raul Ollega
10.veebruaril käis 3.c klassil külas endine murdmaasuusataja Raul Olle. Ta oli külas meil
kolm tundi. Esimene tund oli teooriatund, kus ta rääkis meile oma elust, kui ta oli väike.
Suusatama õppis ta kuue- või seitsmeaastaselt. Kui ta õppis 6. klassis, sai ta endale
plastiksuusad, mis olid alles ilmunud ning sel ajal toimus suusaajaloos suur muudatus:
hakati sõitma uisusammu. Teises tunnis õpetas ta meile, kuidas professionaalid suuski
määrivad. Kolmandas tunnis me suusatasime. Algul tegime ühe tavalise ringi. Siis õpetati
meile, kuidas klassikat sõita, seda oli kolme moodi: paarissõit, vaheldumisisõit ja
vaheldumisi paarissõit. Peale selle tegi Raul Olle uue koolirekordi, milleks oli 1min 34sek.
Peale seda saime temalt ka autogrammi. Mulle meeldis see päev väga!

Jäärale rõõmu ja riidu.
Kaksikutele uusi muljeid.
kohustusi.

Sõnnile vaheldust ja värve.
Vähile uuendusi elus.

Neitsile vastutuse võtmist.

Skorpionile staatuse tõusu.

pinget.

Amburile armumist.

Kaljukitsele uue lehekülje avanemist.
sugulastega.

Kaaludele

Lõvile

Veevalajale üllatusi

Kaladele häid saavutusi.
Interneti materjalide järgi koostas ülevaate Anu Erbsen

Praegu
toimub Jüri
Gümnaasiumi
juurdeehitus.
Aita suurtel
autodel kooli
juurde jõuda.

Hanna Lisette Kloren

Artiklid lugesid läbi ja vajadusel korrigeerisid Anu Erbsen ja Mirje-Eriin Vinkel.

