
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Jüri Gümnaasiumi 7.-9. klasside häälekandja 
mai  2014 

KOOLILEHT TOOL 

Jüri Gümnaasiumi Aasta Õpetaja 2014 - 

eesti keele ja kirjanduse õpetaja Anne Erbsen 

Kolmapäeval, 7.mail 2014 toimus Jüri Gümnaasiumis kevadkontsert, kus 

tunnustati meie eesti keele ja kirjanduse õpetajat Anne Erbsenit  Aasta Õpetaja 

tiitliga. Anne Erbsen töötab meie koolis 2006. aastast ja  on õpetanud õpilasi 6. 

kuni 12. klassini. Õpetaja Anne Erbsen on tasakaalukas ja sihikindel ning on 

huvitatud laste loovuse ja oskuste arendamisest.   

Aasta Õpetaja tiitli nimetusele kandideerisid veel klassiõpetajad Mirje Hagur ja 

Margarita Saar.  

Õnnitleme!  

 

 

 

Klassidevahelised võistlused spordis ja kultuuris 

6.-7. klasside vanuseklass     

I koht 6.r klass – 130 eurot        

II koht 8.r klass – 100 eurot 

III-IV koht 7.c klass, 7.e klass  

8.-9. klasside vanuseklass 

 I koht 9.r klass – 130 eurot 

II koht 6.h klass – 100 eurot 

III koht 8.b klass 

 

Diplomid ja kommid 5. juuni aktusel! 

 

 

 

Playbox „Welcome to Estonia“ 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. aprillil toimus Jüri Gümnaasiumis traditsiooniline playbox, üritusel osalesid  

6.-12. klassid ja kokku oli 15 osalejat. Õpilasesinduse otsusel oli sel aastal teema 

„Welcome to Estonia“. Õpilasesindus pani loosikasti ligi 80 Eesti artisti ning 

igal klassil oli võimalus võtta loosiga kuni kolm erinevat artisti, laulud sai valida 

klass. Oli väga palju huvitavaid kombinatsioone nagu Karl-Erik Taukar, Tiiu 

Tulp, Urmas Alender; Traffic, Kuldne Trio, Genka; Mikk Saar, Ice Cream, 

Rasmus Rändvee jpt. Õpilasesindus tegi ka lühikese filmiklipi ürituse avanguks 

ja mahlakate tekstidega kosutasid publikut Karita Kalmus ja Carmen Lepik 7.c 

klassist. Oli väga lõbus ja meeleolukas üritus! 

 

6.-8. klasside vanuserühm: 

I koht - 7.r klass 

II koht - 6.r klass 

III koht – 7.c klass 

Parim naisartist – Hanna Sähka (7.r kl) 

Parim meesartist – Chistopher Anderson (7.c kl) 

Huumoripreemia – Joosep Tiitus (6.h kl) 

 

9.-12. klasside vanuserühm: 

I koht - 9.r klass 

II koht - 11.l klass 

III koht - 10.e klass 

Parim naisartist  -Marlen Toomla (10.e kl) 

Parim meesartist - Ingvar Barbo (12.ki kl) 

Huumoripreemia – Sõnajalad (11.l kl) 

 

ÕE 

 

Õnnitleme! 
 

 

Loovtööde kaitsmine 

2. mail toimus 8. klassi loovtööde kaitsmine. Seekord kaitses oma tööd 68 õpilast. 

Keskmine punktide summa oli 89 ja keskmine hinne 4,6. Õpilased valisid oma 

loovtöid erinevates õppeainetes: matemaatika, geograafia, bioloogia, muusika, 

ajalugu, tehnoloogia, kunst, eesti keel, kirjandus, inglise keel, saksa keel, keemia 

ja füüsika. Loovtööd paistsid silma oma mitmekesisusega, õpilased meisterdasid 

erinevaid mudeleid, koostasid raamatuid, lauamänge ja uurisid loodust. Samuti 

aitasid õpilased ellu viia erinevaid ainetunde ja projekte, mis toetasid õppetööd. 

Loovtööde näitusel oli võimalik tutvuda ka erinevate töödega.  

27. mail toimub Jüri Gümnaasiumis Rae valla loovtööde konverents, kuhu on 

palutud oma töid esitlema ka Vaida, Lagedi ja Peetri kooli õpilased. 7. klassi 

õpilased peavad oma loovtööde valiku esitama klassijuhatajale 30. maiks. Edu 

loovtööde valimisel. 

 

 

 

 

Aasta Õpetaja on aunimetus, mis 

antakse õpetajale, kasvatajale, 

haridusasutusele juhile või mõnele 

teisele haridustöötajale, kelle töö ja 

isiklik eeskuju on oluliselt kaasa 

aidanud noorte kujunemisele 

mitmekülgselt arenenud isiksusteks 

ning on positiivselt mõjutanud 

haridusasutuse, piirkonna või riigi 

elu. 

 

Robert Ossipov 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kristo Remmelgas 

1. Hispaania 

2. C. Ronaldo 

3. Bayern 

4. Gareth Bale 

5. 6 korda 

6. FC Augsburg 

7. Mart Poom 

8. 218 km/h 

9. Holland 

7 punkti 

Martti Pent 

1. Hispaania 

2. C. Ronaldo 

3. Bayern 

4. Gareth Bale 

5. 4 korda 

6. FC Augsburg  

7. Mart Poom 

8. 170 km/h 

9. Holland 

7 punkti 

Mikk Sarik 

1. Hispaania 

2. C. Ronaldo 

3. Bayern 

4. Gareth Bale 

5. 6 korda 

6. FC Augsburb   

7. Mart Poom  

8. 145 km/h 

9. Saksamaa 

6  punkti 

 

 

 

pinnis pedagooge – jalgpalli eri Intervjuu õpetajaga - Kadri Kandima 

Mida kujutab endast programm Noored Kooli? 

Noored Kooli programm on mõeldud nendele noortele, kes tahavad koolis midagi 

teistmoodi teha. Noored Kooli programmi eesmärk on jõuda iga õpilase juurde 

kõikidel võimalikel viisidel ja tõsta õpetajate mainet, et ka noored õpetajad tuleksid 

kooli tööle. Läbi selle programmi koolitatakse inimesi, et nad tuleksid toime 

õpetaja ametiga koolis. Programmiga saavad liituda need, kel ei ole pedagoogilst 

haridust. Aga programmiga liitujal peab olema kõrgharidus mõnel muul alal. 

Noored Kooli on õpetaja programm, kuid samas suur enese proovilepaneku 

programm.  

Miks tahtsite saada õpetajaks? Miks valisite just Noored Kooli programmi? 

Õpetajaks sain ma tänu oma emale, minu ema on õpetaja Saaremaal. Tal oli oma 

töös küll raske aga see töö tundus minu jaoks hästi põnev, sest iga päev on erinev. 

See on just see, mida ma ühe töö puhul hindan ja kool on töökoht, kus on iga päev 

erinev. Pole rutiini ja see on selline töö, mille puhul ma tunnen, et ei tee seda raha 

pärast. Ma lihtsalt näen mis on koolis valesti ja et ma saan seda muuta ning aitan nii 

palju kui see on võimalik.  

Valisin Noored Kooli programmi kuna see tundus põnev ja ma ei teadnud päris 

kindlalt, kas ma tegelikult ikka õpetajaks sobin. Ma oleksin pidanud õppima kaks 

aastat ja alles siis saanud teada, kas ma tegelikult ka õpetajaks sobin. Mind lükati 

pea ees tundmatus kohas vette. Sellel programmil on hästi suur tugisüsteem. 

Tegelikult on noored õpetajad suhteliselt üksikud ja neil on raske. Meid on palju, 

meil on oma lend, saame suhelda ja nõu küsida, kui mõtted on otsas. Me aitame 

üksteist ja kui nädalavahetusel õpin midagi uut siis ma saan seda kohe esmaspäeval 

rakendada. 

Mis meeldib koolis töötades kõige enam? 

Mulle meeldibki see, et päevad ei ole üldse sarnased ja mitte kunagi ei hakka 

igav.  Õpilased on nii ägedad, nad ei saa ise arugi kui ägedad nad on. Mulle 

meeldib, et ma saan jäta mingi jälje ja aidata positiivselt õpilasi ning neid toetada 

õppeaines.   

 

Kuhu tahaksite tulevikus reisida? 

Ma olen selline inimene, kellele meeldivad vedelemise puhkused rannas päikese all 

ja hästi aktiivsed puhkused. Lõõgastumiseks tahaks minna Bora Borale aga 

aktiivseks puhkamiseks meeldib matkata ja reisida – Norra või Šveitsi avastamine. 

Kas Teile meeldib raamatuid lugeda? 

Jah meeldib, aga sõltuvalt oma tööst tunnen, et olen seda liiga vähe teinud. Mul ei 

ole õhtul enam jõudu ja jaksu, et lugeda. Viimasel ajal olen lugenud inglise keelseid 

raamatuid. Üks hästi põnev raamat - „Lohetätoveeringuga tüdruk". Minu arust väga 

paeluv ja inspireeriv raamat. Keeleliselt hästi hariv, kogu aeg toimub tegevus ja sisu 

on ka hästi põnev.  

On Teil mõni moto või ütlus, mida elus järgite? 

Ma olen suhteliselt lihtne inimene, võtan kõike mõnuga ja vabalt. Eelmisel suvel 

käisime jalgsimatkal ümber Saaremaa. Seal me genereerisime erinevaid mõtteid ja 

jõudsime sellisele ütlusele „Nii nagu asjad käivad“. See käib ka minu kohta mõnes 

mõttes. Iseenesest hästi lihtne lause ja ei ütle nagu mitte midagi aga teiselt poolt on 

sealt ridade vahelt nii palju võimalik lugeda. Ma võtan asju hästi loomulikult, 

vabalt ja proovin vaadata asju positiivselt ja nautida kõike, mida vähegi saab.  

Millega tegelete omal vabal ajal?  

Mul ei ole väga palju vaba aega seoses oma tööga, kuid kui seda tekib, siis vabal 

ajal loen ja käin Saaremaal patareisid laadimas. Teen õues igasuguseid tegevusi ja 

kodutöid. Rahvatantsuga tegelen aktiivselt ja trennid on tihedalt. Külastan ka 

veebilehte www.tedtalks.com - seal saab kuulata erinevate spetsialistide avastusi, 

uurimusi ja muud põnevat. Kepikõndi käin tegemas ja üritan olla õues nii palju kui 

võimalik. 

Milliseid töid meeldib teile majapidamises/aias teha? 

Mulle meeldib suvel muru niita, see on tegevus, kus saad end ennast täiesti välja 

lülitada või mõelda rahulikult omi mõtteid. Mulle meeldib ka koristamine, varem 

see tegevus mulle väga ei meeldinud. Koristamine on ka selline tegevus, mille 

juures saab jälle rahulikult mõelda. Kõlab naljakalt, et asjade korrastamine on 

lõõgastav ja ma poleks kunagi arvanud, et ma nii ütlen. Vahel ma tunnen tundide 

ettevalmistamise ajal, et tahaks hoopis koristada. Mulle meeldib ka süüa teha, 

näiteks erinevaid kooke ja küpsetisi. Lemmikuks on erinevad toorjuustukoogid.  

Karita Kalmus ja Carmen Lepik 

7.c klass 

 

 

ÕIGED VASTUSED: 

1. Hispaania 

2. Cristiano Ronaldo 

3. Bayern 

4. Gareth Bale 

5. 10 korda 

6. FC Augsburg 

7. Mart Poom 

8. 130 km/h 

9. Hollandi vastu 

    

 

Rae valla õpilasesindused 

16. mail toimus Rae Koolimajas meie valla õpilasesinduste ühisüritus 

kogemuste vahetamiseks. Osaleid Lagedi Põhikool, Peetri Lasteaed-Põhikool 

ja Jüri Gümnaasium. Kokku osales üritusel 48 meie valla õpilasesindajat.  

Meile käis rääkimas Eesti Õpilasesinduste Liit oma tegevusest. See oli väga 

huvitav ja tekitas õpilastes suurt huvi, eriti kord aastas toimuv üldkoosolek ja 

suvel toimuv EÕL Suvekool. Õpilased, kes meile loengu käigus rääkisid olid 

ise ka õpilasesinduste liikmed ja tavalised kooliõpilased nagu meie. Peale 

loengut kogunes iga kooli õpilaesindus kokku ning valmistati ettekande – 

tutvustati ÕE liikmeid, jagati infot koosolekute ja erinevate kooliürituste 

kohta. Pärast ettekandeid einestasime koos, hingasime sõõmu värsket õhku ja 

nautisime loodust.  

Triin Usen 

8.a klass 

 

 

 

 

Triin Usen  

8.r klass 

 Spordipäev  6.-8. klassidele 2. juunil - 1.-2. tunni ajal 

toimuvad viktoriinid klassides, kell 10-13 spordipäev 

staadionil  

 Viimane koolipäev 5. juunil, 7.-8. klasside aktus kell 10.00 

aulas 

 

JÄLLENÄGEMISENI JÄRGMISEL ÕPPEAASTAL! 

 

 
Koolilehte TOOL toimetavad 4.-9. kl ÕE liikmed 

Joosep Tiitus 

6.h  klass 
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