
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

1.   

 

Jüri Gümnaasiumi 

GÜMNAASIUMIOSA 
KOOLILEHT 

                                              jaanuar 2015 

Kuupäev 

Nr 1 

26. novembril 2014. aastal tähistasime koolis kodanikupäeva. Sel päeval oli 

gümnasistidele kutsutud esinema kaks külalist, esimene külaline oli Margit 

Sarv Eesti Vabariigi õiguskantsleri büroost, ning teine külaline Eesti 

Vabariigi kultuuriminister Urve Tiidus. 

Esimene esineja rääkis õpilastele seadustest - kuidas neid kasutada ja leida, 

vaatasime loengu käigus ka videoid. Kultuuriminister rääkis meile 

kodanikuks olemisest, sellest kuidas toimib riik ja kuidas ta jõudis poliitikani.  

Kas Moskvitš, Žiguli või Zaparožets? Sellise küsimuse küsis kodanikupäeval 

Jüri Gümnaasiumi noormees, kui kätte oli jõudnud küsimuste voor ministrile. 

Kultuuriminster vastas, et ta on sõitnud nii Moskvitži kui Žiguliga ning et ei 

pea üht teisest paremaks. Õpilased küsisid sedagi, et mis on kultuur ning palju 

muud, näiteks millised on ministri töösaavutused.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Roman Kasak 

11.r klass 

 

 

 

 

 

 

 

6. veebruaril 2015. aastal kell 18.00 toimub Rae Kultuurikeskuses järjekordne 

Rae valla koolidevaheline moe-show ja seda juba 13. aastat. Tänavuse aasta 

koolidevahelise moeshow teema on märksa vähem piiritletud kui varasematel 

aastatel ja seega annab võimaluse noortel disaineritel veel enam oma loovust 

kasutada ja rakendada ning eelkõige lähtuda just enda kollektsioonile valitud 

pealkirjast, mitte moe-show pealkirjast. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015. aasta koolidevahelise moeshow üldteemaks on ∞. See on sümbol, mis 

tähistab lõpmatust, midagi mis seisneb piiramatuses, millel ei ole ruumilist ega 

ajalist piiri. Rõivad on olnud lahutamatu osa meist juba aastatuhandeid ning 

nende ilme on läbi aegade inimesega alati kaasas käinud. Moe tekkeaega on 

keeruline defineerida, kuid tänapäevase tähenduse omandas 18. sajandil, mis 

omakorda arenes edasi moe-tööstuseks 20. sajandi algul. Tänaseks on moest 

kujunenud üks inimkonna enamlevinumaid väljendusviise. 

Tänavusele show'le ootame nii indviduaalseid kui ka klassi/ kollektiivi 

kollektsioone. Modellidena võib kasutada ainult Rae valla koolides õppivaid 

õpilasi. Suurt tähelepanu soovitame panna üldisele ilmele: meik, soeng ja 

aksessuaarid peavad olema hästi kajastatud ning peavad täiendama teie 

kollektsiooni. 

Hindamine toimub kahes vanuseastmes (5.-8. klass ja 9.-12. klass) ning tänavu 

on meid hindama oodata vägagi auväärt žüriid, kes on valmis parimaid 

võistkondi autasustama. Kuid tänavu on võimalus anda oma hääl ka pulblikul, 

nimelt on võimalus pealtvaatajatel anda hääl enda lemmikule ning premeerida 

neid auväärt tiitliga. 

Ootame teid kõiki show'l osalema ja lihtsalt nautima. Registeerida on võimalik 

kuni 12. jaanuarini teatades osalemissoovist oma kooli huvijuhile lisades 

juurde oma kava pealkiri, osalejate arv ja teie vanuseaste. 

Birgit Käige 

11.l klass 

 

Veebruaris tähistame taas pidulikult Eesti Vabariigi sünnipäeva. Pidulik aktus 

gümnasistidele toimub uue õppekorpuse auditooriumis reedel, 20. veebruaril 

kell 9.00. Esinevad meie kooli gümnasistide kammerkoor, rahvatantsijad, 

pillimängijad, ürituseks valmib ka video ning õpilaste ettekanne.  

NB! Riietus pidulik must-valge! Noormeestel soovitatavalt ülikond, neidudel 

seelik ja valge pluus/ koolivorm ja koolimüts.  
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10.-15. novembril viibisid meie koolis sõpruskooli õpilased ja õpetajad 

Poolast, Wyszkówi linnast. Kokku külastas Jüri kooli kolm õpetajat ja 11 

õpilast, kes kaugelt Poolamaalt meile bussiga külla sõitsid.  

Külalised jõudsid Tallinna 10. novembri öösel, edasi majutati õpilased Jüri 

õpilaste kodudesse, kus nad elasid viis järjestikust päeva. Põnev, kas pole? 

Meie kooli õpilastel ja õpetajatel oli külalistele palju huvitavat ja põnevat 

varuks. Teisipäeva hommikul kogunesid 10.-12. klasside õpilased ja 

külalised aulasse, kus 11.r klassi õpilased Martin Möllits ja Roman Kasak 

tutvustasid külalistele meie kooli ja õppesuundi, kooli traditsioonilisi üritusi, 

Rae valda ja Eesti kultuuri. Edasi järgnes Poola õpilaste tutvustus Poola 

riigist ja nende kodulinnast Wyszkówist. Külalised laulsid meile ka Poola 

hümni, mis tuli saateta ja vaid 11 õpilase esitluses uskumatult hästi välja! 

Edasi järgnes ringkäik meie, veel ametlikult avamata koolimajas. Külalised 

olid meeldivalt üllatunud meie kooli ilust ja võimalustest. Kolmapäeval 

sõitsime vahetusprojektis osalevate õpilastega koolimajast välja – käisime 

Keila joal, Türisalu pangal, Teletornis, Kadrioru pargis ja Tallinna 

vanalinnas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neljapäeval korraldasid meie õpilased ja õpetajad külalistele aulas vahva 

kontsert-aktuse, mis lõppes sellega, et peaaegu kõik saalisviibijad tantsisid 

koos noorte tantsurühmaga Kaera-Jaani. Reedel toimus aulas tantsuõpetaja 

Linda Pihu ja muusikaõpetaja Rutt Ridbecki eestvedamisel Eesti rahvusliku 

tantsu ja laulu töötuba.  

Teada on ka see, et aprillis sõidame taas õpilastega Poola! 

Õpetajad 

Jüri Gümnaasiumi uus õppehoone avati pidulikult 8. detsembril, hoone on 

288kohaline ja sinna asusid õppima meie gümnasistid ja Rae Huvialakooli 

õpilased. Direktori sõnul valmis uus õppehoone väga õigel ajal, kuna 

kompleks oli koolile juba kitsaks jäämas. Vallavanema Mart Võrklaeva 

sõnul läks õppehoone maksma üle 4 miljoni euro.  

Avamisüritusel pidasid kõne vallavanem Mart Võrklaev, Jüri Gümnaasiumi 

direktor Maria Tiro ning maja õnnistas Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku 

kirikuõpetaja Tanel Ots. Avamisel esinesid lauluga gümnaasiumi 

kammerkoor ja puhkpillimängijad, pärast lindi lõikamist oli kõigil võimalus 

uue majaosaga tutvuda.   

 

Linti lõikasid 

(paremalt): Siiri 

Laid, Maria Tiro, 

Maris Liiders, Mart 

Võrklaev, Martin 

Möllits (11.r kl), 

Toomas Tromp.  

Teadustajad (esi-

plaanil) Karola-Lotta 

Kiisel (12.l kl),  

Raili Ots (11.l kl) ja 

abilised Mirt 

Stoppelsteen (12.l kl) 

ja Kelin Pihlakas 

(12.r kl). 

Fotode autor Ilmar Saabas 

(www.delfi.ee) 


