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Jüri Gümnaasiumi 7.-9. klasside häälekandja
Kõnevõistlus

märts 2015

Eesti Vabariigi aastapäeva aktus

Claus-Kennerth Sinilill, Marta Juhkami
9.r klass

Eripreemia saanud
õpilane. Ragnar
Esken kõnelemas.

Karjääripäev
4. märtsil toimus Jüri Gümnaasiumis karjääripäev, kus osalesid Lagedi, Jüri, Peetri ja Vaida kooli
9. klasside õpilased, meie koolist olid karjääripäevale kutsutud ka 10. klasside õpilased. Ürituse
eesmärk oli õpilastele tutvustada kutseõppeasutuste õppimisvõimalusi ja Jüri Gümnaasiumi
gümnaasiumiosa õppesuundi.
Mina võtsin osa reaalsuuna ning rekreatsiooni- ja kultuurikorralduse suuna töötubadest. Sain teada

Sõbrapäeva postkontor

palju uusi fakte rekreatsiooni- ja kultuurisuunast. Samuti meeldisid mulle reaalsuuna töötas
toimunud tegevused. Päeva parim osa oli jäätis, see oli maitsev.
Tänu karjääripäevale sain rohkem teada meie kooli
õppesuundadest ning kutseõppeasutustest. Mulle meeldis
karjääripäeval ka see, et meie kooli gümnaasiumiõpilased
esitlesid oma uurimistöid. Soovin neile edu oma tööde ja
tegemiste edasisel elluviimisel.
Ariina Mürkhain
9.b klass

pinnis pedagooge
Sõbrapäeva eri

Moe-show
Seal aastal oli moe-show teema „Lõpmatus“ – õpilastele anti vaba voli luua
rõivakollektsioon, mis võis lähtuda minevikust, olevikust või tulevikust

1) Kust sai alguse sõbrapäeva tähistamine?

väljendades loojate piirituid loomingulisi andeid. Ürituse korraldas 11.l klassi

2) Mitmendal sajandil hakati sõbrapäeva tähistama?

õpilane Birgit Käige praktilise tööna. Birgit sai ürituse korraldajana suurepäraselt

3) Millisel kuupäeval tähistatakse sõprapäeva?

hakkama – meil oli tipptasemel žürii ja väga head auhinnad!

4) Milliseid värve peetakse sõbrapäeva värvideks?
5) Kuidas kutsutakse sõbrapäeva teise nimetusega?

Kokku osales võistlusel 14 võistkonda, kelle seas oli võistkondki nii Jürist,
Peetrist kui ka Lagedilt. Üritusel olid kohal ka meie sõpruskooli Pae

6) Mida peetakse armastajate sümboliks?
7) Kellega seostatakse lillede kinkimise kommet ja lillesümboolikat

Gümnaasiumi õpilased ja õpetajad, kes tulid võistlusele kaasa elama. Õhtut

sõbrapäeval?

juhtisid Karl-Gustav Kasemaa ja Frank Lukk.

8) Kui palju saadetakse hinnanguliselt USA-s sõbrapäeval kaarte?

5.-8. kl vanuseklassis:

9) Tähte X kui suudluse saatmist on kasutatud mis ajast?

I koht „The Power of Black“, Peetri Kooli 7. klass

10) Millised on Jüri kooli traditsioonilised üritused sõbrapäeval?

II koht „Lõpmatuseni paelutud“, 6. klass Lagedi Koolist
III koht „Mineviku mood kestab lõpmatuseni“, Jüri Gümnaasiumist 8.r klass
Parim naismodell Desiree Himuškin (8.r), meesmodell Joosep Tiitus (7.h)
9.-12. kl vanuseklass:
I koht „Soleil“, Jüri Gümnaasiumi 11. klassi õpilaste praktiline töö
II koht „Ilu on vaataja silmades“, Jüri Gümnaasiumi 12.e klass
III koht „Andromeeda“, Jüri Gümnaasiumi 12.l klass
Parim naismodell Kristiina Mägi (12.l), meesmodellid Karl Gustav Kasemaa
ja Frank Lukk (12.l).
Parim naismodell nooremas vanuseklassis Desire Himuškin ->
Vanema vanuseklassi võitjad kollektsiooniga „Soleil“
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Moe-show tulemused

Õpilasesindus

Ajalooliste isikute joonistusvõistlus

Etluskonkurss

