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Jüri Gümnaasium – 35!
Sel aastal saab meie kool 35 aastat vanaks.
Iga kord, kui koolil on juubel, saavad koolis
kokku praegused ja endised koolitöötajad,
meie kooli vilistlased. Selline kokkusaamine oli
sel aastal juba augustikuus, enne uue õppeaasta
algust. Kooli ja paljude koolitöötajate tegemistest
anti välja ka raamat.

Õnnitluskaardid joonistasid Merili Ivask, Anete Kool, Silvia Marii Lepisto

Esimese klassi õpilase mõtted alanud õppeaastast

Jutu sügisest kirjutas Kendra Jürgens.
Pildi joonistas Aila Ly Nigul

Oma mõtetest rääkis Kaur Klement.

Jüri Gümnaasiumi õpilased käisid
Rahvusooperis Estonia
Kolmapäeval,
30.
septembril käisid Jüri
Gümnaasiumi 6.a ja
6.b
klassi
õpilased
Rahvusooperis Estonia
vaatamas
Imre
Kalmani
operetti
„Tsirkusprintsess“.
Rahvusooper on koht, kus kõik on väga
viisakad ja sõbralikud. Estoniasse sisse
astudes tervitas teatrikülastajaid köiel
kõndiv žonglöör, kellega paljud õpilased
soovisid ka pilti teha.
Etendus oli kahevaatuseline ja vaheajal
sai külastada teatrikohvikut.
Jüri Gümnaasiumi 6.a ja 6.b klasside
õpilased said Rahvusooperi külastusest
ettekujutuse sellest, milline näeb välja
operett ning meeldejääva muusikalise
elamuse.
Mirell Karhu

Operett „Tsirkusprintsess“
Arvustus
„Tsirkuseprintsess“ on Ungari helilooja Imre Kalmani operett, mille esietendus
toimus 1926. aastal Austria pealinnas Viinis. Eestis sai see operett kuulsaks
tänu Georg Otsale 1964. aastal, mil ta lavastas „Tsirkusprintsessi“ Estonia
ooperi- ja balletiteatris, olles ise ka Mister X-i rollis.
2015. aasta 3. jaanuaril leidis aset opereti taaslavastus.
Etenduse sündmustik toimub umbes 1912. aastal Peterburi tsirkuses, vürst
Sergiuse palees ja Viini hotellis. Etendus on kahevaatuseline.
Teemad, millest operett räägib, on armastus, viha, lootus. Põhiprobleemiks
on ajastule omane tõekspidamine, et kõrgklassi inimesed ei abiellu
madalamast seisusest inimestega.
Operett jutustab kahest armunud paarist, kellel on suhetega probleemid.
Tegelasteks on vürstinna Fedora Palinsk (Janne Švetšenko), Mister X (Rene
Soom), Toni Schlumberger (Andero Ermel), Mabel Gibson (Hanna- Liina
Võsa), suurvürst Sergius Wladimir (Jassi Zahharov).
Sündmuste käik jõuab lõpuks õnneliku lahenduseni ning mõlemad paarid
võivad oma suhet avalikult esitleda.
Etendus on hästi lavastatud ja kostüümid
tõeliselt pilkupüüdvad. Opereti muusika on
meloodiline ja kaasahaarav ning artistide
esitus suurepärane.
„Tsirkusprintsess“ on operett, milles on nii
kurbust kui lusti. Seda võib soovitada neile,
kellele meeldivad romantilised draamad ja
kellel ei puudu ka huumorisoon.
Markus Erik Tommula

Meie lemmikud

Loodusmuuseumis
Minu lemmikloom on kass. Kassid on
armsad ja nendega on lõbus mängida.
Mulle meeldivad eriti sellised, kes on pildil,
sest nad on ilusad ja armsad. Kasse on
lahe vaadata, kui nad puu otsa ronivad.
Ja kassid on üldse armsad. Ma tahaksin
endale ka kassi! Ma armastan kasse.

Oma lemmikust kirjutas Merili Ivask, pilt on Google’i keskkonnast

Minu koduloom
Minu koduloom on Aafrika hiidtigu. Ta nimi on Bob. Ta on hea
koduloom, sest ta ei aja mustust, ta ei tee häält ja ta ei võta palju
ruumi. Teda võib kätte võtta ning see on nahale väga kasulik. Ta
eluiga on 3-5 aastat, ta sööb näiteks kurki, suvikõrvitsat, õuna,
melonit, arbuusi, kartulit, lehtsalatit jne. Ta muneb kevade ja suve
jooksul umbes 4x20 muna ja kui mune ei taha, siis tuleb need
sügavkülma panna umbes 3 nädalaks ja siis lihtsalt komposti.
Soovitan kindlasti endale lemmikloomaks võtta tigu!
Silvia Marii Lepisto

Papagoid

Emma Ria Demus

Papagoid on toredad linnud, kes oskavad
rääkida, kui neid õpetada rääkima.
Papagoiliste seltsi kuulub 372 liiki ja 82
perekonda. Papagoidel on terav ja tugev
nokk, teravad jalad ja püstine hoiak. Paljud
papagoid on värvikirevate sulgedega.
Papagoid elavad tavaliselt vihmametsades või
mägede aladel. Papagoide tavatoiduks on
seemned, puuviljad, pähklid, nektar ja noored
taimed.
Enamus
papagoisid
pesitseb
puuõõnsustes.
Oma lemmikust kirjutas Anete Kool,
pildid on Google’i keskkonnast

Lemmikloom siil
Pildi joonistas Kaur Klement

Mimi Lauren Palutaja

Rahvastepall!!!
Juhhuu!!!
Me saime finaali. 4.b klassi ja 5.a
klassi mäng oli pingeline: tuli
palju ja kiiresti joosta, palli eest
põigelda. Õnneks me võitsime 4
korda ja saime finaali! Mul on nii
hea meel, et kõik said mängida
ja meie 4.b klassi poisid said ka
finaali! Finaali sai ka 5.a klass.
Loodan, et meil tuleb neid
rahvastepalli mänge veel ja veel
ja on palju võite!
Anete Kool

Markus Erik Tommula

Tule ka Sina meie meeskonda!
Nii saad oma klassi tegemisi tutvustada paljudele lugejatele.

