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Intervjuu õpetajaga

Õpilasesindusest
Novembris tekkis 4.-9. klasside õpilasesindusel mõte minna

Vestlesime eesti keele õpetaja Tiina Valdmaga tema lemmikutest ja kooliajast.

õppekööki üheskoos kokkama. Selleks pakkusid vabatahtlikult

Saime ka teada, miks on ta just eesti keele õpetaja ameti valinud.

neli

Milline oli kooliajal Teie lemmiktund? Mulle meeldisid ained, mis olid

õpilasesinduse

juhatuse

liiget

end

„peakokkadeks“.

Ülejäänud ÕE liikmed said endale valida meeskonna, kuhu nad

seotud loodusega, sest need aitasid mõista ümbritsevat, iseennast ja elu olemust.

soovisid kuuluda. Iga meeskond tõmbas endale loosiga toidu,

Mis on Teie lemmiksöök? Smuuti - selle sisse panen mustikaid,

mida nad pidid valmistama, nendeks olid pearoog, soolased

maasikaid, banaani, mandleid ja natuke õunamahla. See sobib hästi hommikusöögiks.

saiakesed, magustoit ja salat. Igas meeskonnas oli 5-6 liiget.

Mis on teie lemmikaastaaeg? Kevad, sest olen siis sündinud ja see on aeg, kus kõik tärkab, on värske ning

Pearoa meeskond tegi kanapastat, saiakeste meeskond tegi

tundub, et kõik ilus on alles ees.

viineripirukaid, magustoidu meeskond tegi šokolaadimuffineid ja

Mis on teie lemmikraamat? Hetkel „Jutuajamised Jumalaga“ - see räägib maailma tekkimisest, olemusest,

salati meeskond tegi värsket salatit. Kui toidud valmis said, sõime

inimestest, armastusest. Mulle meeldib aru saada, miks on asjad just nii, nagu nad on.

oma kõhud punni, sest kõik oli imemaitsev.

Milline on Teie hea mälestus enda kooliajast? Minu kooli kõrval oli ilus park. Hea mälestus on see, et
käisime vahetunnil seal mängimas ja kevadel ka sinililli korjamas. See tekitas hea ja sooja tunde. Mul oli
koolis tegelikult keeruline, sest mu isa oli samas koolis õppealajuhataja ja ema õpetaja. Kui tegin pahandust,
siis sain mina kõige rohkem pahandada. Kui ma sain aga hea hinde, vaatasid teised õpilased pilguga, kas

Johanna Johanson
ÕE kultuuritoimkonna juht

Matemaatika ainenädal
toimus meie koolis matemaatika ainenädal, kus

ikka teenitult.
Miks Te valisite just õpetaja ameti? Ma ei olnud vahepeal pikka aega õpetaja, mõtlesin, et ei tule enam
kooli tagasi. Otsustasin mõned aastad tagasi siiski kooli kasuks, sest aeg oli muutunud, ka mina olin
küpsem ja tundsin, et mul on omalt poolt midagi õpilastele edasi anda. Mulle meeldis/b Jüri kool. Üritan
panna oma aine kõrvalt ka lapsi mõtlema elu üle ja suunata neid eelkõige iseennast ja ümbritsevat austama ja

õpilaste vahel toimusid erinevaid nuputamise-ja peastarvutamise

armastama ning ise olukordade eest vastutust võtma. Telelavastustes on õpetajat kujutatud sageli

võistlused. Individuaalne võistlus toimus 6.-7.klassidel koos.

kitsarinnalise, eluvõõrana, natuke halli tüübina, ma ise tahan küll avatust, värvi ja rõõmu tuua kooliellu.

Võitjateks osutusid 6. klassides reaalklassi õpilased: Hendrik

Miks Te valisite just eesti keele õpetatavaks aineks? Mul oli seda lihtne teha, sest kasvasin selles

Hergauk, Robin Lõhmus, Karmen Raudsepp ja 7. klassides

atmosfääris, mu vanematel oli sama eriala. Oleksin tahtnud küll minna bioloogiat õppima, aga kartsin

reaalklassi õpilased: Mikk Viigand, Annika Talvet, Rasmus

matemaatikaeksamit. Aga eesti keel ja kirjandus on nii üldharivad ja seda läheb kõigil elus vaja. Selles on

Puusta. Toimus ka peastarvutamise võistlus 7.-12. klasside vahel.

loovust.

Parimaks osutus 7.-9. klasside arvestuses Steven Luuk (7.b kl) 20
Karita Kalmus ja Carmen Lepik

punktiga. Matemaatika nuputamisvõistlusest võttis osa ka meie
sõpruskool ILO Wyszkow-ist Poolast.

7.c klass

Riigikogu ja okupatsioonide muuseumi külastus
Nadežda Todurova
7.r klass

RAE VALLA KOOLIDE MOESHOW
2014.

aasta

moeshow

teemaks

on

„Punk

ja

Rock“.

Registreerumise tähtajaks on 17. jaanuar ja kirja saab end panna

19. novembril külastasid 9. klassid Riigikogu ja Okupatsioonide muuseumi. Ekskursioon toimus
ühiskonnaõpetuse ja ajaloo tundide raames. Meile räägiti riigikoguliikmete tööst, riigikogu juhatusest,
riigikogu ajaloost ja valimistest.
Eesti rahva esinduskogu on Riigikogu. Riigikogu ülesanded on riigieelarve vastuvõtmine, järelevalve
valitsuse tegevuse üle, kõrgete riigiametnike ametisse määramine, Eesti esindamine rahvusvahelistes
organisatsioonides. Huvitav oli näha, millistes tingimustes meie riigipead igapäevaselt töötavad. Riigikogu
hoone on väga suur ja huvitava arhitektuuriga.

huvijuhi kabinetis. Üritus toimub 24. jaanuaril kell 18.00 Rae

Okupatsioonide muuseumis räägiti samuti palju Eesti ajaloost ja saime näha II maailmasõja ajast erinevaid

Kultuurikeskuses. Kui teema „Punk & Rock“ võib tunduda

esemeid. Muuseum tekitas meis erinevaid emotsioone, oli hea näha ja teada saada kuidas inimesed tol ajal

üksluine, siis siin on erinevad võimalused oma visiooni

elasid. Sellise külaskäigud avardavad õpilaste silmaringi.

esitamiseks: glämmrock, klassikaline ja stiilne rocki-kuningas,
kantrirock, grunge, metal, indi, heavy, pop või silme ette tulev
värvilise juukseharjaga Villu Tamme austaja. Juhendi leiate
plakati kõrvalt.

Kristi Kajasalu
8.r klass

Kelly Brus ja Kristina Gretel Ranne
9.h klass

Salatikonkurss

pinnis pedagooge
Veel enne jõuluvaheajale minekut küsisin õpetajatelt erinevaid küsimusi.

Sügiseti toimub Jüri Gümnaasiumis traditsiooniline salatikonkurss. Üritusel on klassidel

Seekordsed küsimused puudutavad rohkem silmaringi ja Eestit. Sel korral

võimalus võistelda omavahel erinevate salatite valmistamises, need võivad olla nii magusad

küsitlesin: Kadi Toomi – inglise keele õpetaja ja 6.h klassijuhataja, Heidy

kui ka soolased. Salatikonkurss on meie koolis toimunud juba 8 aastat, üks konkurssidest on

Siirak – 2.c klassi klassijuhataja ja Liina Hergauk – õpperaamatukogu

olnud ka võileivakonkurss. Idee taolist üritust korraldada tuli kooli tervisenõukogult. Sel

töötaja. Siin on teile ülevaade viktoriinist ja loodan, et ka teie saate uusi

aastal osales salatikonkursil 31 klassi võistkonnad, nendest viis võistkonda olid 7.-9.

teadmisi.

klassidest.
Salatikonkursil osalemiseks pidi iga klass võtma loosiga ühe toiduaine, mis oli kohustuslik
koostisosa salatis. Minu klass sai kohustuslikuks toiduaineks seened ja salati mille
valmistasime, oli „Sügisene salat seentega“, mis koosnes lehtsalatist, granaatõunast, seentest,
päikesekuivatatud tomatitest, balsamico äädikast, kreeka pähklitest, sibulast. Võistkonna
salat oli väga värskendav, kuna seal sees oli granaatõun ja balsamico äädikas mitmekesistas
maitset. Ürituse lõpus oli võimalus ka kõikide teiste võistkondade salateid maitsta.
Salatikonkurssi sponsoreeris toiduainetega sel aastal MTÜ Ökoloogiliste Tehnoloogiate
Keskus, kes tõi meie võistkondadele erinevaid köögi- ja puuvilju, oliiviõli, mis on mahedalt
kasvatatud/toodetud. Eripreemiana valisid nad välja kolm võistkonda, kes kasutasid oma
toidus mahetoodangut ja kelle salat on huvitav. Eriauhinnaks neile oli kokkamine Ants
Uustaluga meie õppeköögis. Klassid, kes said eripreemia: 8.r klass, 1.d klass, 7.b klass. Ants
Uustalu on Ööbiku talu peremees ja tippkokk, kes on oma töös keskendunud
gurmeetoitudele.
Ants Uustaluga valmistasime viiekäigulise lõunasöögi. Esimene eelroog oli sidruni näkileib
pastinaagikreemi ja ahjutomatiga. Teine eelroog oli kitsejuustusalat peedi ja punase greibiga.

Liina Hergauk

Kadi Toomi

Heidy Siirak

Kolmas eelroog oli kõrvitsasupp ingveri ja ahjuredistega. Pearoaks oli veiselihahautis talviste
köögiviljadega. Magustoiduks oli astelpaju-kardemoni kohupiimakook. Kõik toiduained,

1. Ei tea

1. Tugisüsteemi

1. Heategevusega?

millest me toitu valmistasime, olid mahedad, näiteks liha, munad jahu, piimatooted jpm.

2. Renessanssi ajastust

programm?

2. Baroki ajastust

Toidud maitsesid väga hästi ja plaanis on kodus ise kõiki toite järele proovida.

3. 326

2. Klassitsismi

3. 314

4. Hispaania

ajastust

4. Hispaania

5. S

3. 343

5. S

6. Peeter I

4. Hispaania

6. Peeter I

7. 33

5. S

7. 34

8. 26

6. Katariina II

8. 27

9. 1992

7. Ei tea

9. 2005

Kõik salatikonkursside retseptid on alles ning mõte on koostada retseptide kogumik.
Salatikonkursi võitjad teatatakse II veerandi viimasel koolipäeva aktusel.
Marta Juhkami
8.r klass

8. 46
9. 2001

punkti 4

punkti 2

punkti 5

Kontserdisoovitus
15.12.13 - 28.12.13 Jõulurahu

südames

Kontserdid Eesti kirikutes - Jassi Zahharov, Maria Listra,
Margus Kappel, Jaanus Nõgisto, lisainfo www.kontsert.ee
19.12.13 Jõulukontsert
Kristi Kajasalu
8.r klass

õpilastele ja õpetajatele

Jüri kirikus 1.-4. klassid kell 10.00 ja5.-12. klassid kell 11.00
24.12.13

Jõulujumalateenistus

Jüri kirikus kell 16.00

Soovime Teile

07.02.14-09.02.14 Jääetendus Disney on Ice
Saku Suurhallis, lisainfo www.ticketpro.ee

head vaheaega ja vahvat jõuluaega!
Koolilehte TOOL toimetavad 4.-9. kl ÕE liikmed

Johann Johanson
5.c klass

