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PEATOIMETAJA VEERG

Kas kooliajalehte on vaja?
Amina Okbani,
peatoimetaja
Olen meie kooliajalehe uus
peatoimetaja Amina. Meie
armsas koolis õpin juba 7.
aastat, minu jaoks on see
olnud väga tore aeg.
Selle
kooliaasta
alguses arutasime tõsiselt,
kas on mõtet kooliajalehte
edasi teha. Kooliajaleht on
ilmunud sellisel kujul juba
kuus aastat, aga üha enam
tekkis tunne, et huvi on
väike ja teeme tühja tööd.
Kahtlused põhinesid sellel,
et ajalehte ostetakse vähe
ja ka huvi tasuta lugeda on
leige.
Otsustasime teha
küsitluse, et teada saada
meie kooli õpilaste arvamus. Küsitlusele vastas
138 õpilast. Koguni 81%
meie kooli õpilastest, kes

oma vastuse saatsid, ütlesid, et kooliajaleht võiks
ühel korralikul koolil olemas olla küll. Ise on koolilehte lugenud 69%, ostnud
aga ainult 36%.
Me jätkame, sest
märkasime, et enamus küsitluses osalejaid suhtuvad
ajalehte positiivselt ja tõid
välja ka oma lemmikrubriigid (intervjuud õpetajatega, koomiks ja kokandus). Saime positiivset tagasisidet ka õpetajatelt, kes
pikisilmi uut ajalehte ootavad. Otsustasime küsitluse
põhjal, et langetame ajalehe hinda ja sel aastal on
lehe hind 50 senti. Loodame, et soodsam hind aitab ka huvi tõsta.
Alati, kui olen küsinud kellegi käest „Mida
saaks muuta kooliajalehe
juures
paremaks?“
või
„Millised üritused võiks

koolis olla”, on vastus ikka
„ei tea”. Mulle tundub, et
õpilased on lisaks kooliajalehele ka kooli ürituse
suhtes kohati ükskõiksed.
Ma ei saa aru, miks mõned
meie kooli õpilased ei osale
üritustel ja ei löö koolielus
aktiivselt kaasa. Meie koolis on nii palju võimalusi ja
toredaid üritusi, mida teistes koolides ei ole. Kogu
aeg on midagi toimumas –
kohvik,
filmiõhtu
vm
üritus, kuid paljud ikkagi
vinguvad, et koolis on kurb,
masendav ja väga igav. Nad
ei tule kohale, aga kommenteerivad ikkagi negatiivses võtmes. Edaspidi
võiks olla nii, et kes ei ole
rahul, pakub ise ideid välja
ja aitab ka üritust läbi viia.
Koostöös sünnivadki kõige
paremad asjad!
Olen märganud, et
meie kooli algklasside õpi-

lased on palju rohkem
huvitatud sellest, mis meie
koolis toimub. Kui teeme
küsitlusi, siis nad on alati
esimesed, kes tahavad vastata. Aga mis suurematel
viga on? Muidugi leidub
õpilasi, kes teevad kaasa
üritustel, ostavad ajalehte
ja on ka lihtsat aktiivsed,
aga neid on väga vähe.
Paljud ei soovi teha mitte
midagi, sest kardavad teiste arvamust. Tegelikult
kõik me teame, et teiste
arvamus ei ole nii oluline
kui enda oma. Tuleb alati
proovida midagi uut ja
mõelda positiivselt. Vaatamata kõikidele raskustele
tuleb alati anda endast
parim ja teha seda, mida
sulle meeldib teha!

Amina Okbani
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Riigieksamite tulemused jätkuvalt head
Helen Mitt
Gümnaasiumi lõpetamiseks sooritavad lõpuklassi õpilased iga
aasta kevadel kolm
kohustuslikku
riigieksamit: eesti keel või
eesti keel teise keelena,
matemaatika
ning võõrkeel.
TJG
tulemused on jätkuvalt tõusuteel, eesti
keeles ja inglise keeles
suudeti eelmise aasta
tulemust parandada.
140 kooli pingereas sai
Tallinna
Järveotsa
Gümnaasium korraliku 30. koha.

Selle aasta eesti keele
riigieksami
keskmine
riiklik tulemus – 62
punkti – ei ole võrreldes
eelmise aastaga muutunud. Kõrge tulemuse (üle
80 punkti) saanud eksaminandide arv on pisut
kasvanud ning madal
tulemus (alla 20 punkti)
õnnestus saada alla 1%
eksami sooritanutel. 0
punkti sai vaid üks
õpilane, kellel jäi eksam
sooritamata. TJG keskmine tulemus eesti keele
eksamil oli
võrreldav
riikliku keskmisega –
61,6 punkti.

Matemaatika puhul oli õpilastel valida
kitsa ja laia matemaatika riigieksami vahel
ning sarnaselt eelmise
aastaga valis rohkem
õpilasi laia matemaatika
eksami. Laia matemaatika eksami populaarsus
on kasvanud just naisõpilaste seas ning kahanenud noormeeste seas.
Kitsa matemaatika eksami keskmine tulemus oli
36,4 (TJG keskmine –
53)
punkti ja laia
eksami oma 51,1 (TJG
keskmine – 45) punkti.
Võrreldes eelmise
aastaga on meie kooli

tulemused mõlema, nii
kitsa kui laia, eksami
puhul veidi langenud.
Võõrkeele eksami
puhul on märgata aina
kasvavat huvi erinevate
võõrkeelte vastu. Rahvusvahelise
võõrkeele
eksami sooritas inglise
keeles 1316 abiturienti,
kellest 21% sooritas selle
C2 tasemel. Meie kooli
inglise keele keskmine
oli endiselt kõrge – 84,4
punkti – ning võrreldes
eelmise aastaga on see
tõusnud
1,3
punkti
võrra.

Allikad: Delfi, Innove ja Postimees

Koht Õppeasutus

Eesti
keel

Matemaatika
*

Inglise
keel**

Kokku

1.

Hugo Treffneri Gümnaasium

83,5

98,5

98,4

280,4

2.

Tallinna Reaalkool

80,5

99,3

99

278,8

3.

Gustav Adolfi Gümnaasium

79

90,5

98,9

268,4

4.

Tallinna Inglise Kolledž

71,3

92,7

100

264

5.

Tallinna Prantsuse Lütseum

82,1

84

95,7

261,8

6.

Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium

83

79,6

99,1

261,7

7.

Saaremaa Ühisgümnaasium

74,9

79,6

93,3

248,4

8.

Nõo Reaalgümnaasium

72,7

82,4

93,2

248,3

9.

Tallinna 21. Kool

70,7

75,1

99

244,9

10.

Tartu Jaan Poska Gümnaasium

74,2

74,3

94,2

242,7

30.

Tallinna Järveotsa Gümnaasium

61,6

58,4

92,9

212,9

Koolide pingerida tuleb kolme aine punktisummade koondsummade alusel.
* Matemaatika eksami punktisumma arvutamise valem: (laia matemaatika keskmine punktisumma + 16) * laia matemaatika
sooritanute osakaal antud koolis matemaatika eksami sooritanute üldarvust + kitsa matemaatika keskmine punktisumma * kitsa
matemaatika sooritanute osakaal antud koolis matemaatika eksami sooritanute üldarvust.
** Inglise keele punktisumma arvutamise valem on: ((5*B1-taseme saavutanud õpilaste protsent) + 10* (B2 + C1 + C2 taseme
saavutanud õpilaste protsent)) * vähemalt B1-taseme saavutanud õpilaste protsent / 1000 = inglise keele punktisumma.
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Õpetaja Ago Kalberg enda ehitatud halulaeva mudeliga

Õpetaja Ago Kalberg oli kooliajal vene
keelega hädas
Amina Okbani
Rääkige oma lapsepõlvest ja kooliajast. Meenutage ka mõnda toredat
või naljakat mälestust!
Olen pärit Tallinnast,
koolitee kulges 47. keskkoolis (praegune Südalinna kool). Põhikool (8
klassi) oli paratamatu
kohustus, just nii ma
suhtusingi.
Pooled
kunstitööd tegi ära hea
kunstikäega
vanem
vend. Ma püüdsin koolis
teha tavaliselt nii palju,

et saada hinne 4, aga
paiguti oli see keeruline.
Suhted õpetajatega hoidsin head, millest ka seik,
et lõputunnistusele vene
keele hea hinde sain
lubadusega, et ei maini
iial kellelegi vene keele
õpetaja nime. Olen lubadust pidanud; saatuse
irooniana sain aasta
hiljem väga tulemusliku
vene
keele
õpetaja:
Nõukogude armee. Aastaga oli keel suus.

Millised õppeained teile
kooliajal meeldisid?
Väga ei meeldinud ükski
õppeaine, lihtsamalt tulid inglise keel, eesti keel
ja matemaatika. Puhas
rist ja viletsus oli vene
keel, see ei edenenud
kuidagi. Keskkoolis seis
veidi muutus, matemaatika oli endiselt lihtne, vene keel tundus ületamatu ja veel tekitasid
palju vaeva kirjandid.
Aga kuna õigekiri oli

hea, siis veeretasin neljale vastava tulemuse
välja. Lemmikuks kujunes hoopis autoõpetus,
seal sai ennast tõeliselt
teostada.
Kuidas jõudsite TJG-sse
tööle? Kui kaua olete
juba meie koolis õpetanud?
Järveotsa kooli sattusin
psühholoog Juta Rauni
info põhjal, et puudu on
tööõpetuse õpetaja.

INTERVJUU
Tulin prooviks 2005.
aasta kevadel viimaseks
veerandiks kahele 5.
klassile tunde andma ja
jäingi siia kooli. Edasi
juba kogu tööõpetuse
spekter, kuni aastani
2015. Tervislikel põhjustel ei saanud töökojas
edasi olla, aga kool
meeldis. Kuna matemaatikaõpetajat oli vaja, siis
tekkis võimalus ümber
orienteeruda ja nii on
jäänud.
Kuidas teie ellu jõudis
matemaatika? Miks hakkasite seda õpetama?
Matemaatikaõpetajaks
õppisin mõni aasta varem Tallinna Ülikoolis,
nii igaks juhuks. Osutus
vajalikuks.

Mis teemat teile meeldib
kõige rohkem õpetada?
Matemaatikas
meeldivad mulle geomeetriaülesanded, siin peab ka
õpetajana
pingutama;
vahel on mitu võimalikku lahenduskäiku. Tore on, kui mõni õpilane
pakub välja minu lahenduskäigust erineva variandi, see näitab loogilist
mõtlemist.
Kui te ei oleks õpetaja,
mis ameti te valiksite?
Miks?
Elukutse valiku perioodil ei arvanud ma sugugi, et võiksin töötada
õpetajana. Esimene eelistus oli minna merele
(tukkuv meremehe geen
on minus olemas), see ei

teostunud välistegurite
mõjul. Asenduseks oli
õppida edasi tehnikavallas, selleks sai TPI
mehaanika. Õppisin, lõpetasin
magistritasemel, töötasin. Kui praeguste võimaluste juures
minna ajas tagasi uuesti
elukutset valima, siis
ilmselt sooviksin piisavalt aastaid merel sõita
ja seejärel tulla kaldale
tegelema
laevanduse
tehnilise poolega. Sellest
tuleneb kaudselt ka üks
minu harrastustest: olen
alates 8. klassist ehitanud laevamudeleid. Eriti
meeldib purjekate pisikoopiaid ehitada. Valminud tööd on osaliselt ka
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maailma laiali pudenenud.
Mida teile meeldib peale
tööpäeva teha?
Umbes 20 aastat olen
tegelenud tai-chi´ga ja
aeg-ajalt meeldib ka
tantsimas käia. Kevadsuve-sügisperioodil olen
tugevalt seotud suvekoduga Jumindal, see on
koolitööst väljalülitamise
ja energiaga laadimise
koht.
Mida soovitaksite meie
kooli õpilastele?
Soovitan meie toredatele
õpilastele esitada rohkem elulisi küsimusi.

Suvekodus Jumindal
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Uued õpetajad meie koolis – 1. osa
Lisette Jakobson
Sellel õppeaastal on lisandunud meie kooli uusi
toredaid õpetajaid. Küsisime mõned küsimused,
et nendega rohkem tuttavaks saada
ANNELI PAASOJA –
eesti keele ja kirjanduse õpetaja, 5.b uus
klassijuhataja

mõnda aega Pärnu Postimehe keeletoimetajana
töötanud ja seejärel Tallinna kolisin.

Millised viis sõna teid
kõige rohkem iseloomustavad?
Viis mind kõige rohkem
iseloomustavat sõna on
koostöövalmidus,
kannatlikkus, edasipüüdlikkus, korrektsus, õiglus.

Olete töötanud ka keeletoimetajana.
Kumba
elukutset eelistate?
Mõlemal ametil on oma
eelised, mis võimaldavad mul täita oma
eesmärki arendada Eesti
inimeste eesti keele oskust ja olla ise korrektse
keelekasutusega
neile
eeskujuks.
Õpetajana
loodan, et suudan innustada lapsi rohkem
kaasa mõtlema.

Kelleks te väiksena saada tahtsite?
Väiksena tahtsin saada
õpetajaks, kuna ema oli
mulle suureks eeskujuks
ja kooliajal imetlesin
Mis on teie elumoto?
mitut oma õpetajat.
Minu elumoto on teha
Millal leidsite tee õpe- kõike nii hästi kui
võimalik ja mitte öelda
tajaametini?
Õpetajaameti
juurde ega teha midagi sellist,
leidsin tee, kui pärast mida hiljem kahetsema
ülikooli lõpetamist olin peaksin.

JULIJA GOLOVATŠ – Meenutage mõni huvitav Ajalugu ei ole üks mu tu- koha. Minu jaoks oli see
seik oma lapsepõlvest.
gevatest külgedest, aga šokk.
vene keele õpetaja
Kus möödus teie lapsepõlv?
Minu lapsepõlv möödus
värskete meretuulte linnas – Sillamäel. See on
väike, aga väga ilus linn,
mis asub Ida-Viru maakonnas.

Lõpetasin kooli 2009.
aastal, seetõttu on palju
juba ununenud. Siiani ei
suuda mõista, kuidas
võitsin
koolidevahelise
ajaloo-olümpiaadi. Mäletan, et õpetaja pakkus
mulle, et võiksin osaleda.

ma ei saanud ka keelduda, sest minu peale
loodeti.
Olümpiaadile
läksin täie teadmisega,
et ei oska ilmselt vastata
ühelegi küsimusele. Aga
siiski juhtus nii, et
saavutasin esimese

Kuidas sattusite Järveotsa gümnaasiumisse?
Minu sattumine TJG-sse
on üsna tüüpiline: saatsin CV, käisin vestlusel
ja mind võeti vene keele
õpetaja kohale.

UUDISED
Mis on teile kõige enam
TJG-s silma jäänud?
Kõige rohkem üllatas
mind see, et TJG-s õpivad nii eesti, vene kui
segaperekondadest lapsed. Aga selline kultuuriline mitmekesisus on
tore, sest kõik me õpime
midagi uut üksteiselt.

7

mene nagu õpilased ise
ning temasse tuleb suhtuda nii, nagu tahaksid,
et teised suhtuksid sinusse.

Mida soovite omalt poolt
õpilastele edasi anda?
Omalt poolt tahaks väga
õpilastele sellise mõtte
edasi anda, et õpetaja
pole lihtsalt kuri tädi või
onu, kes sunnib lapsi
erinevaid
asju
pähe
õppima ja paneb kahtesid. Kõigepealt on
õpetaja samasugune ini-

veidi
KATARIINA VALDRE Rääkige
– matemaatikaõpetaja lapsepõlvest.

sin ühes tavalises Tallinna koolis. Õppisin
hästi, eriti meeldis mulle
matemaatika, aga ka
keeled jäid hästi külge.
Nii et peale kooli oli
päris raske otsustada,
kas minna edasi õppima
reaalaineid või humanitaaraineid. Kuna mu
mõlemad vanemad on
saanud hariduse Tallinna
Tehnikaülikoolist
(praegusest TalTechist),
siis ka mina otsustasin
minna õppima TTÜsse.

Techist) ja peale ülikooli
töötasin Swedpangas ja
Elionis. Kõige kauemaks
aga jäin tööle Politsei- ja
Piirivalveametisse, kus
olin 10 aastat teabeturbeametnik.

Millega te oma vaba
aega sisustate?
Vabal ajal meeldib mulle
sportida,
eriti
lumelauaga sõita, aga ka
tantsida ja joosta või
jalutada.

Mis on teie unistuste
reisikoht?
Minu unistuste reisikoht
on Norra suusamäed.

oma Kus te olete varem
töötanud?
Ma olen sündinud ja Bakalaureuse kraadi IT
kasvanud Tallinnas, käi- alal sain TTÜst (Tal-

Mida hindate õpetajaameti
juures
kõige
rohkem?
Õpetajaameti
juures
hindan vaheldusrikkust,
kiiret
töötempot
ja
võimalust oma teadmisi
teistega jagada.
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Jaapanisse vahetusõpilaseks!
2007. aastal Itaalias Abruzzos

Helen Mitt
Selle aasta märtsis
asusid meie kooli kaks
10. klassi õpilast –
Helis ja Laura-Luisa –
vahetusõpilastena õppima Jaapanis. Nüüdseks on sealse eluga
juba kohaneda jõutud
ning aeg oli nendega
teha
intervjuu,
et
kuulda, millise mulje
tõusva päikese maa
neile on jätnud.
Mis oli Jaapanisse minnes ootuspärane, mis
üllatav?
Helis: Jaapanlastel on
väga suur huvi ameeriklaste ja Ameerika kultuuri vastu. Televiisorist
on väga tihedalt näha
Ameerikaga seotud telesaateid. Nad peavad igat
välismaalast ameeriklaseks. Õpilased on tunni
ajal vaikselt isegi siis,
kui õpetaja küsib neilt
küsimusi. Bränditooted
ja mood on väga tähtsad.
Laura-Luisa: Kuna olin
eelnevalt juba Jaapani
kohta palju uurinud, siis
kultuurišokki ma ei saanud. Arvan, et peaks
mainima seda, kui organiseeritud ja süsteemsed
siin paljud asjad on.
Reegleid on siin kõige
jaoks. Ja terviseprobleeme nad võtavad väga
tõsiselt, näiteks kui oled
teist päeva haige, minnakse juba haiglasse,
kust saadakse hulk ravimeid, isegi kui on
lihtsalt tavaline külme-

tus.
Kuidas teil jaapani keelega lood on?
Helis:
Õpin
jaapani
keelt iseseisvalt Kumoni
abiga (kumon.com).
Laura-Luisa: Saan koolis jaapani keele tunde,
kus õpime suhteliselt
kiire tempoga, ja kuna
olen jaapani keelest
ümbritsetud, siis pole
seda nii raske omandada, kui kuskil mujal
elades. Koolitundides on
kõige raskem aru saada,
sest igal õppeainel on
oma spetsiifiline sõnavara, kuid midagi siiski
mõistan ning võin tunni
ajal internetist sõnade
tähendusi uurida. Igapäevases vestluses saan
ilusti hakkama. SiinHelis koos klassikaaslastega
kohal tahan ka mainida,
et üldiselt olen küll keeltes tugev, kuid tunnen Milline on sinu tavaline vuseks. See kestab poole
nii eesti kui inglise koolipäev? Kuidas vaba seitsmeni. Koju jõuan
aega veedad?
umbes kella kaheksa
keeles taseme langust.
Helis: Ärkan iga päev paiku.
Vabal ajal koristan,
Mis on sinu arvates üks kell kuus ja väljun
majast
kell
6.40.
saan
sõpradega kokku,
kasulik
jaapanikeelne
Ärkamisja
väljumisaeg
veedan
aega vahetussõna või väljend, mida
ei erine Eesti omast. pere
pereliikmetega,
teada võiks?
Vahetusperelt
saan
õpin
Kumoni
abiga või
Helis:
Päeva
lõpus
hommikusöögiks
saia
ja
lähen
jalutama.
kasutatakse alati おつか
Mainin
れ さ ま で し た lõunasöögi (bento) võtan Laura-Luisa:
kooli
kaasa.
Sõidan
igaks
juhuks,
et
igas
(ots(u)karesamadesh(i)t
jalgrattaga
umbes
25
koolis
on
oma
päevaa), öeldakse tänutäheks
minutit raudteejaama ja kava. Ma käin kristlikus
peale pikka (töö)päeva.
Laura-Luisa: すみません sealt rongiga umbes 15 erakoolis ning see on
(sumimasen). Seda sõna minutit kooli. Kooli- paljude asjade poolest
saab kasutada nii teise tunnid on kella neljani erandlik. Koolipäev alinimese
tähelepanu ja peale seda on klubi- gab 8.30 väikese 10püüdmiseks, kellegi ees tegevus. Valisin kyudo minutiise klassijuhatavabandamiseks kui ka (see on jaapani võitlus- jatunniga, peale seda on
jumalatänamiseks. Kasutatak- kunst, kus kasutatakse hommikune
traditsioonilist
umbes
2
teenistus
ning
tunnid
se väga tihti.
meetri pikkust Jaapani ise algavad kell 9.05.
vibu) oma klubitege- Enamikul päevadel on

6-aastane Kristi
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6-aastane Kristi

seitse tundi ja peale neid
hakkavad õpilased koristama. Peale seda on
päeva lõpetamine ja siis
lähevad õpilased huviringidesse. Minul on teatud päevadel peale kooli
veel jaapani keele tunnid või võrkpall. Vaba
aeg möödub enamjaolt
õppides, sõpradega vesteldes või muid asju
tehes.
Kas eelistad Eesti või
Jaapani koolisüsteemi?
Miks?
Helis:
Eelistan Eesti
koolisüsteemi, kuna meil
on rohkem vabadust ja
rohkem vaheaegu.
Laura-Luisa: Ma ei suuda valida, mõlemal on
omad plussid ja miinused. Kui kahte riiki
võrrelda, siis Eestis läheb kooliaastate möödudes
kord
vabamaks,
Jaapanis on aga vastupidi.
Eesti
gümnaasiumiõpilastel on palju

rohkem vabadust. Põhjuseta puudumised pole
siin moes, rääkimata
hilisõhtuni
sõpradega
väljasolekust, alaealistele keelatud ainete tarbimisest jms.
Õpetajad on siin
õpilaste suhtes tähelepanelikumad. Kui tundub, et kellelgi on midagi juhtunud või on halb
enesetunne,
minnakse
kohe murelikult küsima.
Tahetakse teada õpilaste
tulevikuplaane ning selle kohta viiakse aastas
mitu korda läbi küsitlusi. Mulle meeldib, et
siin on testide jaoks
eraldi ajad ja et õpilastele jagatakse kooliaasta alguses aastaplaanid. Kodutööde hulk
on siin väiksem, peaaegu olematu, kuid see
ei tähenda, et jaapanlased midagi ei õpiks.
Paljud käivad veel peale
kooli õppimas.

Millised on teie lemmik- kõrgel tasemel ja ka
toidud Jaapanis?
sellest võiksid eestlased
Helis:
Natto
ehk kindlasti õppust võtta.
kääritatud sojaoad.
Laura-Luisa: Tonkatsu,
yakisoba ja muidugi
sushi tulevad esimesena
meelde.
Millised Jaapani tavad,
kombed
võiksid
ka
Eestis olla?
Helis: Ausalt öeldes ei
olegi.
Laura-Luisa: Ma ütleks,
et üldine viisakus, teise
inimese austamine ja
teiste heaoluga arvestamine. Siin on näiteks
nii, et isegi bussipeatuses bussi oodates
pead ootama järjekorras,
vahele trügida on väga
ebaviisakas isegi siis,
kui näed kedagi tuttavat
ning otsustad rivi lõppu
minemise asemel tema
juurde seista. Võidujooksu istekohtade peale
ka ei ole. Teeninduskultuur on siin väga
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Nordplus viis seekord Soome Pirkkala
keskkooli
Alex Lepik, 12.a
Novembris käisid meie
kooli kümme õpilast ja
kaks õpetajat seoses
Nordplus
projektiga
Soomes.
Nordplus on Põhjamaade
Ministrite Nõukogu haridusprogramm, mis sai
oma alguse eelmisel
õppeaastal, kui toimusid
projektinädalad Taanis
ja Eestis. Projekti eesmärk on õpilastele tutvustada immigratsiooni
ja integratsiooniga seotud küsimusi ja probleeme ning aidata neid
paremini mõista. Nordplus programmis osalevad neli kooli neljast erinevast riigist: Gladaxe
Gymnasium
(Taani),
Solna Gymnasium (Rootsi), Pirkkala Yhteislukio
(Soome)
ja
Tallinna
Järveotsa Gümnaasium
(Eesti).
10.–16. novembril
leidis aset projekti kolmas õppereis Soome
Pirkkalasse, millest võtsid osa meie kooli neli
gümnasisti
ja
kuus
põhikooliõpilast. Nädala
jooksul ööbisid õpilased
kohalike õpilaste peredes, mis andis suurepärase ülevaate soomlaste igapäevaelust. Nädala esimese poole tutvusid õpilased kohalike
inimestega,
kes
igapäevaselt immigrantidega tegelevad. Õpilastega
kohtusid erinevad inimesed eri organisatsiooni-

dest ning kohalikud immigrandid, kes rääkisid
oma kogemusele toetudes rõõmudest ja raskustest, millega nad pidid kokku puutuma. Teisel poolel töötasid õpilased rühmades, et töötada
välja idee, mis aitaks
noortel
immigrantidel
paremini Soome ühiskonda sulanduda. Rühmad esitlesid oma ideid
reedel
„Innovatiivse
immigratsiooni messil“,
mis toimus Pirkkala
keskkoolis. Messil pani
iga rühm püsti oma nurga, kuhu inimesed said
tulla ja kuulda rühmade
välja töötatud ideid. Projekt lõppes sama päeva
õhtul väikese peoga, kuhu iga rahvus pidi mõtlema ühe tegevuse.
Lisaks tööle ja
kohtumistele erinevate

inimestega said õpilased
teha ka palju muud. Vabal ajal käidi poodides,
söögikohtades, minigolfis
ja jäähokit kohalikus
jäähallis vaatamas. Samuti käisid õpilased
Näsinneula vaatetornis,
kus avanes pilt tervele
Tamperele. Plaanitud oli
ka linnatuur, kuid vihmane ilm nurjas selle
plaani. Lisaks toimus
Pirkkala lähedal järveäärses majas saunaõhtu.
Põnev oli võrrelda Pirkkala kooli meie kooliga.
Üks suurimaid erinevusi
oli koolide suuruse erinevus. Pirkkala kool on
võrreldes Järveotsa gümnaasiumiga umbes kolm
korda väiksem. Lisaks
oli kohalikel õpilastel
oma võti, millega kooli
sisse pääseda. Sarnaselt
meie kooliga on ka

Pirkkala koolis tasuta
soe toit. Ainult Soomes
pakutakse lisaks tavalisele lõunale ka veganitoitu.
Tegemist oli väga
põneva ja hariva nädalaga ning kurb oli lahkuda, sest seltskond oli
tore ja inimesed juba
lähedaseks
saanud.
Märtsikuus toimub projekti viimane õppereis,
kui
minnakse
külla
Rootsi õpilastele.

6-aastane Kristi
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Bolognas maavarade
konverentsil
Kätlin Heilo, 10.a
Käisin novembrikuus
koos oma klassivenna
Johannesega Itaalias
Bolognas, kus toimus
TalTechi
koostööprojekt noortele, mis keskendus maavaradele.
Kohal oli ligi sada
noort 14 riigist, kes
tutvustasid oma uurimuslikke ja pratilisi
töid maavarade kohta.
Koos meiega esindasid
Eestit
veel
kaks
tüdrukut
Gustav
Adolfi
Gümnaasiumist.
Me alustasime oma reisi
4. novembril Tallinna
lennujaamast, kust lendasime läbi Müncheni
Bolognasse. Esimene öö
peatusime
Elisabeth
Lifestyle´i
hotellis.
Naabruskond oli ilus ja
käisime õhtusöögil koha-

likus restoranis. Järgmisel päeval pidime liikuma uude hotelli We
Bologna noorte hostelisse.
Samal
päeval
käisime ka linna peal
ekskursioonil.
Hiljem
saime tubades meeldiva
üllatuse:
kõik
meie
toakaaslased olid erinevatest riikidest, nii et
saime kohtuda erinevate inimestega, rääkida ja õppida võõraid
keeli ja teada saada
erinevatest kultuuridest.
Pidime rääkima ka oma
kodust Eestist. Samal
õhtul oli Raw Materials
Academy
broneerinud
kõigile projektis osalejatele restorani, kus saime oma toakaaslastega
veelgi enam tutvuda.
Järgmisel päeval,
6. novembril oli ette nähtud konverentsipäev, mis
algas kell 8.30 ja lõppes
15.30. Selle ajaga jõud-

sime kuulata ja näha
umbes 20 uurimisstöölaadset ettekannet ja
praktilist tööd. Eestist
esines
Kristi Gustav
Adolfist, kes rääkis teemast „Raud meie igapäevaelus”. Tema esitlus
koosnes nii teoorist kui
ka praktilistest näidetest (näiteks, kuidas
saab rauavill patareist
sädeme ning põleb sekunditega). Nägime veel
palju lahedaid ja kasulikke projekte.
Peale programmi
olid erinevad riigid koostanud ka töötoa, mis
täpsustaks nende nägemust antud teemast. Mina ja Johannes käisime
vaatamas
Sloveenia
Rockgame'i. Töötuba oli
hariv ja huvitav. Peale
konverentsi
käisime
kaunis Bolognas jalutamas. Õhtul oli taaskord
kinni pandud uus restoran. Õhtul hilja tulid
minu tuppa noored, kellega olime tuttavaks saanud. Me mängisime kitarri,
laulsime
ja

mängisime mänge. See
oli üks parimaid õhtuid
mu elus.
Järgmise päeva
hommikul oli aeg koju
minema hakata. Eelneval õhtul tühistati meie
lend ära, nii et saime
kaua magada. Uus lend
pidi minema kella kolme
paiku. Jõudes õigeks
ajaks lennujaama ja
oodates pea kella kolmeni, anti meile teada, et
Saksa pilootide streikimise tõttu lend ei toimu
taas. Info saamiseks
pidime ootama umbes
400-meetrises järjekorras, et mingitki infot
saada. Oodates pea tund
aega järjekorras, saime
hotelli ja öeldi, et peame
järgmine päev tagasi minema. Hommikul ootasid
meid lennujaamas head
uudised ja saime kella
kolmese lennuki peale.
Koju jõudsime 24 tundi
hiljem, kui oli planeeritud, ja see on ka põhjus, miks meid Johannesega klassipildi peal ei
ole.
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Kolmandate klasside vaheline
ristsõnavõistlus
25. novembril toimus meie koolis võistlus, et välja selgitada, milline 3. klass
on kõige parem lastekirjanduse tundja. Võistluses osalesid 3.a, 3.b ja 3.c. Vahetunni ajal pidid nad lahendama
ära lastekirjanduse teemalise ristsõna, aega oli 15 minutit. Kokku oli võimalik saada 15 punkti (iga õige
vastuse eest 1 punkti ja lahendussõna eest 3 lisapunkti).
Kõik olid tublid, aga kõige rohkem punkte (lausa maksimumpunktid!!!) sai 3.b võistkond. Palju õnne
võitjatele ja aitäh teistele osalejatele!
1. Detektiivibüroo omanikud ... ja Maia
2. Raamatu „Tobias ja teine B” autor
(perekonnanimi)
3. Lastekirjanik (perekonnanimi), kelle raamatu
„Seltsimees laps” järgi on tehtud ka film
4. Eesti rahvuseepose pealkiri
5. Rootsi tuntuim lastekirjanik Astrid ...
6. Raamatute „Petra lood”, „Mina ja Peeter”,
„Käru-Kaarel” ja Samueli võlupadi” autor
(perekonnanimi)
7. Riik, kust on pärit armastatud Eesti
lastekirjanik Mikä Keränen
8. Tegelane Aino Perviku raamatus, kes oskas
taimedega ravida ja päästis kapten Trummi
9. Ilmar Tomuski raamat „Kolmanda A ...”
10. Raamatu „Sipsik” autor
11. Raamatu „Kaka ja kevad” autor
(perekonnanimi)
12. Andrus Kiviräha uusima lasteraamatu
pealkiri on „Tont ja ...”

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Klass

Punktid

Koht

3.a – Jesse Valge, Erik Veetõusme, Aleksandra Jevdokimov

10 punkti

III

3.b – Mirjam Marks, Laura Rändvee, Lauri Kukk, Madleen Raudsepp

15 punkti

I

3.c – Bianca Remmelgas, Lisandra Kolga, Tormi Silm, Robert Poll

11,5 punkti

II

OMALOOMING

Gümnasistide luule
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NB! Kui soovid, et ka sinu looming
(luuletus, lühijutt, foto, joonistus vm)
ilmuks koolilehes, võta ühendust mõne
toimetuse liikmega või kirjuta
koolileht.meil@gmail.com.

***

***

Hinga mind sisse,
nagu oled hinganud juba paljud,
kes samamoodi ahminud õhku
nagu minagi praegu.
Hoia mind endas,
kuni olen imbunud su lämbesse verre
ja siis lase mul ringelda hetkeni,
kui tuleb uus lämbuja,
kes su soojust igatseb.
Aga tea, et ka minust,
nagu ka nendest teistest,
jääb alatiseks mu jääk
su südamesse.
Alatiseks.

Meie elu on unistus, mis ei täitu
Tänu millele me ei tea, kuidas see käitub
Sa ärkad üles ja upud unne
Ja ühiskond ei ole, nagu see oli enne
Õigust ei ole, kuid valet on palju
Tõde ei jõua kohale, nagu ta ees oleks kalju
Kraabib su seinu nagu aukus silmad
Tänu sellele on tunne, nagu jääksid ilma
Kui tuleb ikaldus, mis meist saab?
Verejooks lõppeb nagu kinnine haav
Meil pole palju alles, kuid on vaja uhkeldada
Sügav-külma uttu on mul vaja sukelduda
Irrigatsioon või lihtsalt argipäev
Disainitakse sisse – nagu võluväel
Eelistuseks palju, realiseerimiseks vähe
Tuleb uus laine meile otse pähe
Kriiksuv uks, viib toast välja
Usk ehitab sellest ühe suure nalja
Isiksus sõltub sellest, mida me näeme
Ja lõpuks suund teada, kuhu me lähme

***
Mis see on, mis hämariku lõikab ehaga,
mille puna päeva valget ilmutab?
Üle laante paksude, mägede kõrgete,
punab koit härmas maa sädelema.
Kus küll peidab ennast hämarik siis,
kui koit taas hetke võidab päevast
ja ta valgeks muudab kogu ilma?
Ta päeva taas unest ülesse äratab.
Kui õhtul taas saabub,
võidab hämarik päeva.
Ehapuna taevast alistuvalt katab.
See on nõnda imeline, täidab südame.
Ja siis pimedus ilma matab.

Luuletusi aitas koguda õp Ruti Nõmm.
Luuletuste autorid on toimetusele teada.
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LAPSESUU

Lapsesuu ei valeta
Amina Okbani, Lisette Jakobson
Seekord vestlesime 1.b klassi õpilastega ja palusime neil mõtiskleda järgmistel teemadel.
Miks läheb talvel vara pimedaks?
Alina – Maakera keerleb kiiremini.
Hans Albert – Rohkem pilvine.
Oliver – Pilved tulevad valguse ette.

Maakera on ümmargune, aga kuidas me siis seal peal püsime?
Alina – Gravitatsioon.
Hans Albert – Gravitatsioon.
Oliver – Ei tea.

Mida tähendab väljend “jänes püksis”?
Alina – Kui keegi on väga kiire.
Hans Albert – See tähendab häbi.
Oliver – Inimesel on väga häbi.

Mida tähendab väljend “kärbseid pähe ajama”?
Alina – Kui keegi sööb kärbseseeni.
Hans Albert – Keegi on haige.
Oliver – Kellelgi on haigus.

KÜSITLUS, KOOMIKS

Mida teed, kui näed, et kedagi koolis
kiusatakse?
Amina Okbani
Uurisime meie kooli õpilaste käest, mida nad
teeksid, kui näeksid, et kedagi koolis
kiusatakse. Küsitluses osales 81 õpilast. 43%
õpilastest kutsuksid õpetaja appi, 22%
sekkuksid julgelt ise olukorda ja kaitseksid
kiusatavat, 20% õpilastest valisid variandi
„minu sekkumine oleneb sellest, kes on
kiusaja“, 15% õpilastest ei teeks midagi. Meie
kooli õpilased on päris julged ja oleme kindlad,
et kui on võimalus, siis alati aitavad sõpra.
Kiusamine ei ole lahe!

Koomiks
Jaana-Liis Sokk
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ÜRITUSED

11. klassi kava

Staaride pidu oli jälle ülivõimas!
Greete Saar
muusikat. Üllatamast ei
väsi ka meie kooli õpetajad, kelle 8-minutiline
esinemine pani kõigil
vaatajatel näod särama.
Ürituse vältel oli mitmeid üllatusi, mida keegi poleks lootnud kogeda.
Ministaaride
võistlus on mõeldud 1.–
5. klassidele, millest sel
Terve õhtu oli täis aastal võttis osa 13 kava.
rõõmu, tantsu ja head Neist neli sai edasi

21. ja 22. novembril
toimus aasta oodatuim
sündmus – ministaaride võistlus algklassidele ja staaride pidu
suurematele. Lava vallutasid Järveotsa kooli
kõige andekamad lauljad ja tantsijad, kokku
oli ligi 25 kava.

7.c kava

esinema staaride peole.
Edasi pääsesid 2.c „Tantsukingad”, 3.a „Legendid
oma loos”, 3.c „It’s tricky”
ja 5.b „Thriller”. Võitjaks
tuli 5.b klass, kes sai
minna kooli esindama
linnavooru.
Staaride peo avapaugu andis meie kooli
vilistlane Riko Leppik
oma
uhiuue
looga
„Nukuteater”, Riko oli
ka meie ürituse üks
kohtunikest. Kohtunike
hulka
kuulusid
veel
Carmen Katariina Sikk,
Leander Havi, Ethél
Eliis
Krünberg
ja
Karmely
Sõrmus.
Staaride peol osales kümme lugu ja
õpetajate
hämmastav
etteaste, kuid võitjaid
saab olla ainult üks.

Kolmanda koha
saavutas 9.a „Raju reede”, eripreemia parima
tantsukava eest sai 8.b
„Moskva”, teise koha sai
11.a „Po-po-politseikroonikad” ja esimese koha
pälvis 7.c klass oma
kavaga „Narva Barbied”,
kes said samuti kooli
minna esindama edasi
linnavooru.
Kuniks kohtunikud otsust langetasid
võttis lava endale 12.a
õpilane Alex Lepik, kes
lõbustas rahvast enda
Just Dance’i liigutustega. Terve saal tantsis
kaasa – nii õpilased, õpetajad kui lapsevanemad.
Järgmine
aasta
veel vingemate etteastetega ja lugudega ootamas üritus Mu:v.

ÜRITUSED
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„Sina olid ju minu õpetaja!”
4.a klass

Mailis Palmiste, 12.a
4. oktoobril tähistati
Tallinna
Järveotsa
Gümnaasiumis õpetajate päeva, mis möödus väga pidulikult ja
sündmusterohkelt.

Abiturientide soovil oli
õpetajate riietus punane
ja valge, täpselt nagu
kooli logo. 12. klass jagas
sel päeval õpetajatega
ühist puhketuba ning
kõik
tundsid
ennast
meeldivate kolleegidena.
Direktori rollis oli sel

päeval
Alex
Lepik.
Õpetajaametit sai proovida, andes tunde 1.–4.
klassidele. Loomulikult
oli kõigil abiturientidel
ärevus sees, kuid juba
peale
esimest
tundi
vahetati puhketoas väga
rõõmsaid ja vahvaid
muljeid. Õpetajad jagasid tundides koolilastele
nii tarkusi kui ka kommi
ja vastu saadi armsaid
komplimente ning isegi
lilleõisi.
Peale tunde kogunesid õpetajad koos aulasse, kus esmalt andis
oma tervitused edasi

linnaosavanem
Andre
Hanimägi ning seejärel
esines Elina Born. Ka
abituriendid
esitasid
õpetajatele lustaka regilaulu, mis pani publiku
muigama. Lisaks sellele
valmistas
12.
klass
õpetajatele
rikkaliku
suupistelaua, kus leidus
kõike head ja paremat.
Päeva lõpetas menukas
Kuldvillak, mis oli samuti
kokku
pandud
abiturientide poolt ning
mis sisaldas küsimusi
koolimaja, õpetajate ja
õpilaste
endi
kohta.
Võistkonnad moodustati

loosiga ja igas võistkonnas oli nii õpetajaid
kui õpilasi. Kõik said
huvitavate faktide võrra
teadlikumaks ning nii
mõnigi fakt tuli täiesti
üllatusena.
Abiturientide
jaoks oli õpetajate päev
väga positiivne ja meeldejääv sündmus. Miski
pole liigutavam, kui tänase päevani tulevad
rõõmsad lapsed soojade
kallistustega ja lausuvad: ,,Sina olid ju minu
õpetaja!”
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Tere tulemast gümnaasiumisse!
Mailis Palmiste, 12.a
Helena Hein
JUMALATE NÄGEMUS
Oktoobrikuus leidis aset
iga-aastane rebaste ristimine ning sel sügisel
peeti
seda
Tallinna
Järveotsa
Gümnaasiumis kaks päeva. Osa
võtsid sellest terve 12.
klass ning veidi üle poole
10. klassist.
Traditsiooniliselt
laususid rebased koolimaja ees oma vande,
lubades olla oma koolile
ja jumalatele truu ning
austada neid. Loomulikult oli ka nende riietus
argipäeva omast üsnagi
erinev. 10. klassile korraldati vahetundide ajal
aulas huvitavaid seltskonnamänge ja võistlusi.
Lisaks sellele pidid nad
valmis mõtlema tantsukava ning esitama seda
jumalatele, hiljem ka
avalikult Väike-Õismäe
raamatukogu ees. Hommikuti tervitasid jumalad
neid staadionil hommikuvõimlemise ja mõnusa
sörkjooksuga. Ristimise
lõplik osa toimus Harku
järve ääres, kus rebased
pidid rinda pistma raskemate ja mõnevõrra ebameeldivamate ülesannetega. Silmad kinni, läbiti
takistusradu, näidati oma
lauluoskust ning sooritati
ette antud ülesandeid.
Peale neid traditsioonilisi rituaale olid
meie
noored
rebased
läbinud oma ristimise
ning avasüli gümnaasiumisse vastu võetud.
Kindlasti muutis see üritus gümnaasiumit roh-

kem ühtsemaks ning
Ühistegevustes
tekitas kõikides meelde- jaotati rebased kaheks
jääva ja naljaka koge- omavahel
võistlevaks
muse.
grupiks. Tehti näiteks
munajooksu, kus algul
REBASTE NÄGEMUS
pidi hoidma käes kahte
Ristimise käigus olid munaga lusikat ja hiljem
rebasteks saanud güm- ühte munaga lusikat
nasistid kohustatud täit- suus ning võimalikult kiima oma jumalate antud resti tuli läbi käia teatud
käsklusi ja ülesandeid. distants. Oli ka tantsuMõlemal päeval kogune- võistlus, milles pidid mõsid kõik rebased ja ju- lemad meeskonnad ette
malad juba kell 7 hom- antud lauluga mõt-ema
mikul koolis ning rebas- välja oma tantsu. Kaotatele pandi selga naljakad nud meeskonna liikmeid
kostüümid ja tehti huvi- karistati
jälle
sinepi
tavad näomaalingud.
söömisega.
Esimese
päeva
Söögivahetundihommikul peeti kooli ees del loeti enne söömist
suursugune palve luge- söögipalvet. Palves tänamine, milles anti luba- ti kokatädisid toidu eest,
dus olla tubli ja ees- lubati süüa ära kogu toit
kujulik
õpilane
ning ja sellest mitte midagi
kodanik, ja seletati risti- raisku lasta ning olla
mise reegleid. Reeglid sööklas
lugupidav
ja
olid lihtsad, loogilised ja viisakas. Rebaste elu ei
arusaadavad. Jumalaid tehtud enne söögilauda
pidi iga hinna eest kuu- istumist kergeks, sest
lama ja austama. Tundi- kõigile hüüti käskluseks
desse oli keelatud hili- „jahimees”. Ka kokkadel
neda, vabandusi jumalad oli lõbus ja koomiline
vastu ei võtnud. Kui vaadata rebaseid laudakeegi jumalatest hüüdis de all kitsalt üksteise
„jahimees”, pidid rebased otsas
kõhuli
olemas.
maha kõhuli heitma. Loomulikult ei piirdunud
Kõiki, kes seda ei teinud rebaste söögilaud ainult
või kes jõudis kõhuli koolitoiduga. Kellele anti
maha viimasena, ootas küüslaugu,
mädarõika
karistus. Kõiki, kes reeg- või sinepiga võileiba,
leid eirasid, karistati mõ- kellele beebitoitu kalaga
ne kehaliselt aktiivse üle- jne – mitmekesist lõunat
sande või sinepi söömi- oli küllaga.
sega.
Teise päeva homMõlema
päeva mikul
koguneti
kooli
vahetundides
koguneti staadionil ja tehti koos
auditooriumi ees ja min- hommikuvõimlemist
ja
di koos aulasse ühistege- sportlikke
ülesandeid.
vusi läbi viima. Aulasse Soojenduseks jooksid kõik
aga ei saanud keegi rebased, selg ees, ümber
kunagi minna tavaliselt staadioni, viimaseks jääkõndides. Pidi roomama, nud rebane sai taas süüa
üksteise üle kitse hüp- sinepit. Rebastele anti
pama või isegi laulma. järgida ka kaks uut reeg-

lit. Lisaks „jahimehele”
pidid rebased, kuuldes
sõna „jänes”, minema
neljakäpukile ja sõna
„auto” puhul tuli heita
selili.
Pärast koolipäeva
mindi kõik üheskoos, rebased ja jumalad, Harku
järve äärde, et seal
rebaste viimased ülesanded täita. Teel järve
äärde marsiti laulu saatel
ja võimeldi tänavatel.
Harku järve äärde jõudes
rivistati rebased üles ja
lihviti ka välimust. Edasi
joosti
teatejooksu ja
mängiti „Kuuma kartulit”. Kartuliteks olid aga
sibulad ja muusika saatel
oli need vaja kiiresti enda
kõrval olevale inimesele
anda, muusika seiskumisel oli vaja rebasel,
kelle kätte sibul jäi,
sellest amps võtta. Edasi
seoti
kõigil
rebastel
silmad, võeti käest kinni
ja hakati jumalate juhendusel läbima pikka labürinti üle kivide ja kändude. Labürindi läbinud
rebaseid õnnitleti edukalt
ristimise ja gümnasistiks
saamise puhul.
Nii mõnigi kartis,
et ristimine tuleb hirmus, kuid tegelikkuses ei
olnudki see nii hull, kui
paistab.
Kõigile
osavõtnud
õpilastele
jäi
lõbus ja meeldejääv mälestus, mida teistele rääkida ja tulevikus meenutada. Palju õnne eduka
ristimise puhul, rebased!
Ja tänud kõigile jumalatele, kes ristimise võimalikuks tegid!

ÜRITUSED
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Vaprad rebased neile antud ülesandeid täitmas

Harry Potteri õhtu – tore üritus raamatukogus
Carmen Meriel Tensbek
6. oktoobril kell 16.00
sai meie kooli raamatukogust Sigatüüka
Nõiduste ja Võlukunsti
Kool.
Seal sai keeta võlujooki,
lahendada
mõistatusi,
läbida labürinti ning
mõelda välja lahendusi,
kuidas päästa vangistatud õpetajad. Õhtut
aitas läbi viia Lea
Pullerits ja TJG raamatuklubi, kes korraldasid

ka huvitava mälumängu ja vihjemängu.
Üldiselt jäädi üritusega rahule kuigi filmi
mitte näitamine tekitas
osalejates pettumust. Ka
raamatukoguhoidja Helena Pontuse sõnul läks
üritus korda. Helena
Pontus kirjutas järgmist:
„Minu jaoks oli selle ürituse fenomen see, et kohal olid õpilased 1.
klassist kuni gümnaasiumini ja asi toimis –

ühine huvi liidab, kaob
vanusevahe. Raamatukogus oli tõesti selline
feeling, nagu oleksime
Sigatüüka koolis: põnevus ja uudishimu, aga ka
valmidus ette antud
ülesandeid ära lahendada.
Lea Pullerits on
sama projekti teostanud
ka näiteks Kadrioru
Kirjandustänava
festivalil, meil on hea meel,
et saime osa sellest, sai-

me inspiratsiooni. Plaanis on kindlasti korrata
kunagi
samateemalist
üritust ja siis juba enda
stsenaariumi järgi.
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Sportlik Järveotsa
õp Raina Kaus, õp Ann Aruvee, Katrin Saar
LIIKUMISMINUTID
TJG-s on käimas projekt
„Liikumisminutid”, mille
peamiseks
eesmärgiks
on motiveerida õpilasi
rohkem
eesmärgipäraselt liikuma erinevate
aktiivsete tegevuste kaudu.
Liikumisminutid
jaotuvad õppeaasta peale
viieks osaks, millest
esimene
on
saanud
edukalt läbi. Rõõm oli
näha, et lapsed täitsid
minuteid suure tuhinaga
ning loodetavasti muutusid paljud selle võrra
ka aktiivsemaks. Kõige
populaarsemad liikumisviisid olid kõndimine,
jooksmine ja kehaline
kasvatus. Järgmistena
toodi välja trennid, ujumine ja korvpall.
5.–12.
klasside
arvestuses olid parimad
6.a (5.–6. klasside seas),
8.b (7.–8. klasside seas)
ja 11.a (9.–12. klasside ja
koolipere seas).
Algklasside arvestuses olid
parimad 2.b (1.–2. klassid) ja 4.a (3.–4. klassid).
Kõik võitjad said
auhinnaks pääsmed Future Live interaktiivsete
mängude ja imede maailma.
Enim
liikumisminuteid täitnud õpetajad olid meie koolis
Karoliina Tõnisson, Merike Turb ja Ann Aruvee.
Teine osa on aga
hoogsalt käimas ja uued
auhinnad ootamas, nii et
aktiivset liikumisminutite täitmist!

ÕPETAJATE
KÜMNEVÕISTLUS
Eelmisel aastal meie
kooli algatatud õpetajate
kümnevõistlus on ka sel
õppeaastal täies hoos.
Korraldamise võttis üle
eelmisel aastal võitnud
Tallinna Mustjõe Gümnaasium, kes kutsus sel
aastal osalema ka Mustamäe koole. Toimunud
on juba kolm huvitavat
etappi, kus Järveotsa
õpetajad on meie kooli
lippu kõrgel hoidnud.
Esimeselt etapilt, milleks oli kergejõustik,
toodi
koju
I
koht,
kujundujumises III koht
ja mälumängus taas I
koht. Kõik võistlused on
olnud meeleolukad ja
naasium, kolmanda koha
vahvad!
sai Haabersti Vene Gümnaasium.
HANK-OLÜMPIA
HANK olümpial
17. oktoobril toimusid
oli
kümme
erinevat sporHaabersti linnaosa koodiala:
võrkpall,
jalgpall,
lide vahelised võistlused
– HANK olümpia. Võist- sõudmine, odavise, korvpall, vibulaskmine, keelused toimusid Õismäe
gel, iluvõimlemine, vehksportmängude
hallis.
lemime ja pesapall, kuid
Kokku võistles kuus
natuke muudedud kujul.
kooli ja igat kooli esindas
Näiteks võrkpallis oli
6-liikmeline gümnasisvõrk kaetud ja kogu
tide võistkond. Tallinna
võistkonnal oli ühiselt
Järveotsa Gümnaasiumi
käes lina, millega visati
läksid esindama Alex
koos liivakotti üle võrgu.
Lepik,
Greete
Saar,
Iluvõimlemises tuli kogu
Kätlin Heilo, Katrin
võistkonnal kätest kinni
Saar, Anti Merimets ja
hoida ja kõik pidid läbi
Renno-Renek Rattasepp,
pugema viiest võimlekes saavutasid kokkumisrõngast ja panema
võttes
edukalt
teise
rõngad põrandale nii, et
koha.
tekiks õige olümpia logo.
Meie kooli jäi esikohast
Katrin
Saar:
lahutama vaid kaheksa
„Mulle väga meeldis selpunkti, esikoha napsas
list laadi võistlus, head
Tallinna Mustjõe Güm-

füüsilist vormi pole selle
jaoks vaja ja igaüks saab
nende ülesannetega hakkama. Järgmine aasta
lähen kindlasti jälle!
ÕPETAJATE
VÕRKPALLITURNIIR
30. novembril toimus
Kuristiku Gümnaasiumis traditsiooniks kujunenud Tallinna koolide
töötajate
võrkpalliturniir.
Tundidepikkuses
tulises heitluses tegi
meie supertiim nii kõva
tööd, et sai tulemuseks
auväärse 4. koha! Meie
kooli esindasid järgmised
õpetajad: Ravo Vaga,
Raina Kaus, Esper Kaar
Karoliina Tõnisson ja
Piret Pink, Mairo Tänav.

HOBI
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Järveotsa kooli parimad ujujad
Greete Saar
On teada-tuntud fakt,
et meie koolis on
populaarsed tegevused
näiteks
korvpall,
rahvatants ja laulmine. Tihti on aga
märgata kooli koridorides liikumas inimesi, kellel on seljas
Arena märgiga seljakott. Saladuskatte all
võin öelda, et tegu on
ujujatega. Järveotsas
käib
palju
häid
ujujaid, kellest kahega
tegime
intervjuu.
Küsimustele vastasid
Janely Havi (11.a) ja
Ronald Jaaska (10.a).
Kaua olete tegelenud
ujumisega?
Janely: Olen tegelenud
ujumisega
umbes
8
aastat.
Ronald: Ujumisega olen
tegelenud juba 9 aastat.

Mitu korda nädalas on
trennid? Kaua trenn
kestab?
Janely:
Trenne
on
nädalas 9 korda, millest
mõnel päeval on kaks
trenni. Hommikuti kestab trenn 1h ja õhtuti
2h.
Ronald:
Hommikused
treeningud kestavad 1h
ja õhtused treeningud
2h. Nädalas on kokku 9
trenni.
Mis on teie klubi nimi ja
kus treenimas käite?
Janely & Ronald: Klubi
nimeks on Järveotsa SK.
Treenimas käime TJG
kooli ujulas.
Miks valisid oma hobiks
ujumise?
Ronald: Valisin ujumise,
sest õde käis juba
varakult ujumistrennis
ja teist valikut eriti
polnud.
Janely: Algselt polnud
üldse huvi ujumise vastu, kuid üks sõpradest

kutsus mind ujuma ja Ronald:
Tahe
oleks
ujuma ma jäingi.
saavutada 100 meetri
vabalt ujumises enda
Kas teil on ujumises
jaoks rekord.
keegi eeskujuks?
Janely: Minu praegune
Ronald: Pole eeskuju.
eesmärk on ujuda 200 m
Janely: Ujumises eeskompleksi ajaga 2:35
kuju puudub. Motivee(min) või paremini.
risin ennast ise, et jõuda
paremate tulemusteni.
Kas ujumine kui sport
mõjutab teie tulevikuMillised on olnud suuriplaane?
mad saavutused või
Janely: Ei oska praegu
rekordid?
öelda, kas ja kuidas see
Janely: Mind on valitud
mõjutab minu tulevikku.
kaks korda klubi pariRonald: Hetke seisuga ei
maks naisujujaks. Rõõmõjuta see mu tulevikumu tegi ka, kui sain
plaane.
ujuda juuniorite Eesti
meistrivõistlustel 200 m Kui oluliseks peate ujurinnuli ja saavutasin misoskust?
kolmanda koha.
Ronald: Ujumine on
Ronald: Kõige suurem tähtis, kuna see väike
saavutus
on
olnud oskus võib päästa sinu
reisida Eesti koondisega elu.
Taani ja võtta osa Janely: Kõik oskused,
Põhjamaade
meistri- mida on võimalik omanvõistlustest.
dada, tulevad tulevikus
kasuks. Kunagi ei tea,
Millise ujumisala aega
millal seda oskust vaja
tahate
kõige
enam
läheb. Lisaks on sport
parandada või enda
tervislik.
jaoks rekordit teha?
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Raamatusoovitused
Carmen Meriel Tensbek
Kristiina Kass „Käru-Kaarel” (2013)
„Käru-Kaarel” on südamlik ja naljakas lugu ühest perekonnast. Selles
perekonnas on vanaema, kes on nii vana ja väeti, et ei jõua isegi püsti tõusta;
ema, kes töötab pitsabaari rattakullerina ning peab iga päev kuulama Vana
Juustu ähvardusi; ja Kaarel, kes teenib raha vanarauda kogudes. Tänu
sellele saab ta endale truu sõbra. Nad elavad majas, mis on nii väike, et sinna
mahub ainult laud, tool ja kolmekordne narivoodi. Lisaks neile on raamatus
juttu ka sõbralikust rauakaupmehest Tõrust ja tema mitte nii toredast pojast
Tõnisest, lahkest proua Roosipuust ja teistest.
Kas Kaarel suudab oma perekonna elu paremuse poole viia?
NB! Raamat on meie kooli raamatukogus olemas.

Indrek Hargla „Apteeker Melchior ja Oleviste mõistatus” (2010)
Selle ajaloolise kriminaalromaani sündmustik sai alguse keskaegses
Tallinnas 1409. aasta ühel maikuu õhtul, mil endise Saksa ordu käskniku pea
maha raiuti. Järgnevatel päevadel pandi toime veel mõrvu, mis suurendasid
linnarahva paanikat. Linnapoolse surve tõttu pidi mõrvu uurima hakkama
Tallinna kohtuhärra, et mõrvarid kiiremas korras raekohtu ette viia.
Kohtuhärrale tuleb appi apteeker Melchior Wakenstede, kes lisaks
linnarahvale arstirohtude müümise peab oma kohustuseks ka mõrtsukate
tabamist.
Aga kas Melchior suudab sellesse segasesse loosse selgust tuua?
NB! Raamat on meie kooli raamatukogus olemas.

Mängusoovitus – „Roblox”
Jaana-Liis Sokk
„Roblox” on videomängude platvorm, kus on võimalik kasutajatel ise mänge luua ja teistega
jagada. Saab ka kujundada oma avatari, mängijatega suhelda jne. Konto tegemiseks võib olla
alla 13-aastane.
Portaal diktor.geenius.ee järgi võib väita, et „Robloxi” mängijate arv on esimest korda
kerkinud „Minecrafti” kasutajate hulgast kõrgemale. Roblox Corporationa andis teada, et
nende mängu igakuine kasutajate arv on kasvanud 100 miljoni mängijani.
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8. klassid kaunistasid piparkoogimaju
Carmen Meriel Tensbek, Jaana-Liis Sokk
Kuna jõulud on lähenemas, mõtlesime kokandusküljel teha piparkoogimajade kaunistamise
võistluse. Osalesid 8. klasside võistkonnad (8.a – Sandra, Annika, Heleri ja Martin; 8.b –
Patrik, Inger, Enel ja Kadi; 8.c – Darja, Anna, Eleri ja Rene). Piparkoogimajade põhjad ostsime
Tigerist, majad panid kokku 10. klassi tüdrukud Helena, Helen ja Katrin. Piparkoogimaju
hindasid õpetajad ja rahvatantsijad, kokku anti 55 häält. Ülinapis heitluses võitis 8.c klassi
piparkoogimaja

8.a

8.b

MEILI toimetus
soovib teile Ilusaid
jõule koos perega ja
õnnelikku uut
aastat!
Küpsetage kindlasti
piparkooke ja lugege
ikka koolilehte :)

8.c
VÕITJAD!
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RISTSÕNA, SÕNARÄGASTIK, INFO
1. Uus eesti keele õpetaja (perekonnanimi)
2. Pood, kust saab osta piparkoogimaja põhjasid
3. Riik, kus õpivad Helis ja Laura-Luisa
4. Linn, kust on pärit õpetaja Ago Kalberg
5. Soome kooli nimi, mida Nordplusi raames
külastati
6. Raamatu „Käru-Kaarel” autor (perekonnanimi)
7. Meie kooli üks parimaid ujujaid (eesnimi)
8. Laulja, kes esines õpetajate päeval
(perekonnanimi)
9. Bolognas käisid 10. klassi õpilased Johannes
ja ...

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

NB! Kolm esimest, kes saadavad ristsõna vastuse aadressile koolileht.meil@gmail.com, saavad järgmise lehe tasuta!

Leia sõnarägastikust 10 meie kooliga seotud sõna.
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JÄRGMISES NUMBRIS:
•
•
•
•

Persoonilugu õp Liis-Grete Arroga
Kuidas läheb õp Maiki Lauril?
Uued õpetajad ja koolitöötajad – 2. osa
Üritustest meie koolis

•
•

Kokandusduellis uued hõrgutised
Intervjuud välismaal õppivate
vilistlastega

