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Omaloominguõhtu

inglise keele päeval

26. veebruaril toimus Jüri Gümnaasiumi lasketiirus 10.l klassi korraldatud
omaloominguõhtu. Sellise õhtu korraldamise idee oli õhus olnud juba
sügisest saati ning lõpuks sai see ka teostatud. Ürituse toimumise päeval
alates kell 16.00 siblisid 10.l klassi õpilased pidevalt lasketiirus ja kooli peal
ringi ning andsid endast parima, et luua mõnus ja loominguline keskkond.
Napilt ürituse alguseks jõuti sellega ka valmis.

Ready! Set! Go! Ja teele asusid koolimaja peale seitsme gümnaasiumi klassi
viiesed meeskonnad. Kõigil oli eesmärk üks – võita võistlus ja leida aare.
Kusjuures harva tuleb ette olukord, kus õpetajad kontrollivad enne, kas
võistlejatel on telefonid ja viimase sõna peal tehnikavidinad ikka käepärast.
Nii tuligi teha pilte, salvestada videoid ja lahendada mõistatused ning

Üritusele olid kohale tulnud nii karvased kui ka sulelised: need, kellele oli
vaim peale tulnud, ja lihtsalt vaimukad. Õhtujuhiks oli 10.l klassi
klassijuhataja Allan Männi, kes tegi ka ise fantastilise etteaste ning oli

vastused kas läbi VIBERi või e-postiga õpetajatele saata, kes siis võistlejad
järgmise ülesande juurde juhatasid.
Kas Sina tead, kes ja mis puhul kandis sellist kleiti?

teistele eeskujuks. Vabalava võimalust soovisid kasutada nii mõnedki,
seltskond oli väga kirju. Kõrveküla mängu- ja lauluseltsi liikmed Ain ja
Kaabel esitasid

tantsutüki „Maidan haiseb ja Siberi tuuled", Rasmus

Ristisaar kandis ette luuletuse „Sääse lugu", kitarripala „Sääse surm" ja
proosapala „Igatsus“. Martha Rattus esitas kitarri saatel laulukava
„Melanhoolia“,

Helen Vaaks ja Elisabeth Kendrali muusikalise duo

„Marthale", Konstantin Jermošin tegi maagilisi kaarditrikke.

Või mida tähendab vana inglise keeles forelærenda guth?
Võistluse lõpp oli äärmiselt ootamatu. Eelviimasesse kontrollpunkti jõudis
esimesena 10.e klass. Võitis aga siiski 12.r, kes ilma pikemalt mõtlemata
laulis viimase ülesande tarvis otsast lõpuni laulu „Happy Birthday To You“.
Muuhulgas oli aardekotis sildike, mis nägi välja selline:

Congratulations winner! Your biggest treasure is the
knowledge you gained. However, you will also receive a “5“ in
English!

Inglis keellased

Üritused

Ajaks, mil kõik registreerunud esinejad olid oma etteaste teinud, oli kõigil
tuju hea ning soov lahkuda sellelt mõnusalt koosviibimiselt tundus puuduvat,
ning et õhtu veel ei lõpeks, tuli ka publiku seast välja andekaid esinejaid
improvisatsiooniliste

etteastetega.

Näiteks

esitas

Otto

"Mozarti

klaverisümfoonia kitarrile“. Samuti võtsid pillid kätte Anette ja Kertu ning
paljud teised. Kui ka need esitused hakkasid lõppema, oli kõik sulandunud
üheks sõbralikuks seltskonnaks. Üheskoos prooviti ka laul üles võtta. Kuna
üritus oli igati korda läinud ning isegi skeptikud rahule jäänud, siis on meil
lootus sama üritust järgmine aasta uuesti ja veelgi paremini korraldada.

Grete Prangli
10.l klass

16. aprillil kell 17.30 playbox „Welcome to Estonia“,
osalevad 6.-12. klassid, info ja juhend stendil;

 25. aprillil 12. klasside lõpukell, korraldavad 11. klassid;
 7. mail kell 18.00 kevadkontsert, esinevad meie kooli
huviringides tegutsejad;
 21. mail gümnaasiumi õpilaskonverents, kus esitatakse
parimad uurimus-ja praktilised tööd;
 23. mail Jüri Klunker tammikus;
 28. mail teatripäev, esinevad kooliteatrid.

Riigikogu külastus

Balti Filmi- ja Meediakool
17. veebruaril külastasime loomemajanduse suuna õppekava raames

Riigikogu on Eesti rahva esinduskogu. Eesti Vabariigi Põhiseaduse § 59

Tallinna Ülikooli Balti Filmi- ja Meediakooli.

kohaselt kuulub Riigikogule seadusandlik võim. Kuid lisaks seadusloomele

Baltikumi ainsas filmikoolis eksponeeriti meile võttepaviljone, heli- ja
montaažistuudiot, auditooriumeid ja kinosaale. Lisaks uue kõrgkooli
ruumidele tutvustati meile ka õpivõimalusi ja erialasid. Balti Filmi- ja
Meediakoolis on võimalik õppida operaatoriks, nii kinorežissööriks kui ka
teatrilavastajaks, produtsendiks, stsenaristiks ja kriitikuks. Õpetatakse
audiovisuaalset

meediat,

ristmeediat,

muusika

ja

filmikunsti

helitehnoloogiat. Antud ülikoolis on loodud ideaalsed õpivõimalused.

on Riigikogul põhiseaduse järgi ka muud ülesanded - näiteks riigieelarve
vastuvõtmine ja selle täitmise kontrollimine, järelevalve valitsuse tegevuse
üle,

kõrgete

riigiametnike

ametisse

määramine,

Eesti

esindamine

rahvusvahelistes organisatsioonides jm.
Õppides ühiskonnaõpetuses demokraatiat ja valimisi, tegi õpetaja Brita Pill
ettepaneku külastada Riigikogu. Klass oli vaimustuses, sest enamus meist
polnud seal varem käinud. Valitud kuupäevaks osutus 4. märts. Leppisime

Filmikoolis õpib tudengeid lisaks Eestile ka Lätist, Leedust, Soomest,

kokku, et kõik saame Riigikogu ees kokku enne kella ühte.

Saksamaalt, Venemaalt ja isegi Hiinast. Meile tutvustati ka „SuperNova“

Astudes riigikogu hoonesse, oli sees tunda kõigil väikest ärevust. Enne sisse

kino, mis on esimene kino Eestis, kus on võimalik näha 4K filme. Tasuta

minekut kontrolliti meie kõigi dokumente ja pidime läbima turvavärava.

on võimalik vaadata ainult Eesti filme. Visiit lõppes tudengifilmide

Pärast kontrolli tehti meid tuttavaks meie giidiga, kelleks oli Ott Mängel.

vaatamisega.

Pärast lühiajalist tutvusust algas meie õppe ekskursioon.
Riigikogust saime teada mõned huvitavad faktid :


Vasakul pool istub koalitsioon ja paremal opositsioon. Giid mainis
naljaga ka seda, et opositsioon istub, akna ääres, kuna on passiivsem
pool ning neil pole saalis midagi väga teha, siis saavad vähemalt
aknast välja vaadata.

Mark Bahtlin



Kõige pikem istung on kestnud 36 tundi ja kõige lühem alla 2 minuti
- need on muidugi väga äärmuslikud näited.

10.l klass


Kokkuvõte ajaloo ainenädalast

Asutav Kogu (1919–1920) tuli kokku Toompea lossi Valges saalis,
kus ei olnud aga piisavalt ruumi saja kahekümnele liikmele. Valges
saalis pidas istungeid kuni oma hoone valmimiseni 1922. aasta
sügisel ka I Riigikogu.

25.⎼28. veebruarini toimus Jüri Gümnaasiumis ajaloo ainenädal, mille
raames toimus hulk erinevatele vanuseastmetele suunatud üritusi.



kellest hiljem said Eesti silmapaistvaimad arhitektid.

Üheks oodatuimaks võistluseks on ajaloolise isiku joonistamisvõistlus,
millest võttis sel aastal osa hulk õpilasi. Parimatest parimateks osutus
gümnaasiumis Tiina Aaslaid 12.r klassist.

Hoone projekteerisid Eugen Habermann ja Herbert Johanson, mehed,



Väljast traditsionalistlik ja seest ekspressionistlik ehitis on unikaalne
parlamendihoone.

Gümnaasiumiõpilased joonistasid ka karikatuuri, mille võitjaks osutus
Joonatan Liivamägi 12.ki klassist. Ka õpetajad ütlesid oma lemmiku
osas sõna sekka, õpetajate lemmikuks osutus põhikooli arvestuses
Artur Laasi ja gümnaasiumi arvestuses Karola Teesalu joonistus.
Nelja

päeva

jooksul

vanusekategooriatele.

toimusid
Võisteldi

mitmed
omavahel

üritused

erinevatele

viktoriinis,

vanaaja

tundmises, õpilased panid oma teadmisi proovile nii ristsõnade
lahendamises, viktoriinis kui ka kuldvillakus. Viktoriin toimus ka
gümnaasiumi klasside seas. Gümnaasiumiviktoriini võitjaks osutus sel
aastal 11.l klass koosseisus Frank Lukk, Karl-Gustav Kasemaa ja
Kertu Laherand.
Täname kõiki joonistajaid, viktoriinidest ja muudest üritustest

4. märts oli ühtlasi ka Brita Pilli viimane tööpäev, 32. lend

osavõtjaid! Elamustepõhist ajalooõppimist!

soovib õpetajale edu ja jaksu uues eluetapis! 
JG ajalooõpetajad

Merlin Lääne
12.ki klass

