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Juhtkiri

Viimase koolikella päev
29. mai

Kes palju teeb, see palju jõuab

aktus Rohu 10 aulas
kell 10.55

Lehes, mida praegu käes hoiad, leiad mitmeid kirjutisi erinevate huviringide kohta, mis meie koolis toimuvad ning milles
kõik, kes huvi tunnevad, kaasa võivad lüüa. Hobidega kaasneb loomulikult ka ajakulu ning kindlasti on me kõigi suust
mingil ajahetkel kuulda olnud lause „Mul ei ole aega.“ Kuidas
aga leida endale aega juurde?
Ütlus „Kes palju teeb, see palju jõuab“ peab kindlasti paika.

5.-8. klasside pädevuslaager
„Kalevipoja radadel“

Aktiivsed inimesed õpivad oma aega väga hästi ära kasutama
ning tundub nagu oleksid nende päevad palju pikemad. Kui-

1. ja 2. juunil Udu talus

das seda teha? Tähtsate asjade kalendrisse kirja panemisest on
hea alustada. Nii ei lähe midagi meelest ja edasisi plaane võib
teha juba olemasolevatega arvestades.
Tuleb ära kasutada väikseid hetki, kus tundub nagu midagi
ei saaks tehtud ning mis midagi ei muuda, kuid suures plaanis on need momendid ühed suurimatest ajaröövlitest, sest

Viimane koolipäev, 5. juuni
Piiri maja klassid (1.-3. kl; 4.B ja G):
8.00 aktus Piiri 1 aulas

tegelikult passitakse niisama ega tehta midagi. Aja ära kasutamine kehtib ka koolitundides. Pannes tunnis tähele ning tehes

Järgneb klassijuhatajatund

aktiivselt kaasa, on kodutöö hulk palju väiksem. Kindlasti ei
tohiks raisata oma aega liigselt nutividinate peale, seda nii
tunnis kui ka vabal ajal. Mida vähem aega on veedetud internetis, seda rohkem on aega tegeleda millegi kasulikuga.
Aja planeerimine on suurepärane oskus, vahet pole kui teguderohked (või -vaesed) päevad on. Mida paremini oma aega
planeerida, seda rohkem tekib juurde vaba aega, või nii vähe-

Rohu maja:
9.00 tulevad kooli 4.-6. klassid
9.00 aktus Rohu 10 aulas
Järgneb klassijuhatajatund

malt tundub. Tegelikkuses on me kõigi päevad 24 tundi pikad, oleneb vaid, kuidas neid ära kasutada.
Kuna varsti on suvi, siis soovin kõigile ilusaid päikeseloojanguid, veel ilusamaid päikesetõuse ja teguderohket ning sooja
suve.
Lisaks sellele soovin kõigile
üheksandikele edu eksamitel
ning ilusat põhikooli lõppu!

10.00 tulevad kooli 7.-8. klassid
10.00 aktus Rohu 10 aulas
Järgneb klassijuhatajatund

9. klasside lõpuaktus
16. juunil kell 17.00

Ketlin Peldes
Õpilasesinduse
president
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Jõgeva Kultuurikeskuses

Alates maikuust 2017 on õpilasesindusel uus
president—Daniel Aganitš

Lehte annab välja Jõgeva Põhikooli õpilasesindus. Kontakt: katre.poder@jpk.edu.ee || Esilehe fotod: M. Kalavus
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9. klasside mälestused põhikoolist
9.A
Meie esimene klassijuhataja oli Merje Sepp, kes oli sel ajal suur tantsuhuviline. Ta organiseeris meile reedeti 4. tunni ajal tantsuringi, kus
õppisime tantse kooli esinemiste ja
klassiõhtute jaoks. See on kõigil siiani meeles.
Teine tore mälestus on sellest, kui
me mängisime praeguses Jõgeva
Täiskasvanute Keskkoolis ''Menti ja
pätti''. Me olime siis umbes 2.-3.
klassi õpilased. Mõned olid politseinikud ja teised pätid. Mängu eesmärk oli kinni püüda pätid. Tavaliselt jooksid tüdrukud naiste tualetti,
sest poisid ei tulnud sinna järgi ehk
seal sai rahulikult puhata. Selle mänguga sai alati väga palju nalja ja tore
mälestus jääb sellest alles.
Kolmas mälestus on 2016. aasta sügisest kui käisime terve lennuga Tallinnas. Külastasime Riigikogu ja hiljem said soovijad minna vaatama
etendust ''Tartuffe''. Need, kes tahtsid, võisid minna rongiga koju. Ülejäänud, kes jäid Tallinna, said enne
etendust vaba aega linnas ringi käimiseks. Aega kasutati erinevalt, mõned käisid einestamas ja teised
poodlemas. Hiljem saime kõik Eesti
Draamateatri ees kokku ja läksime
etendust vaatama. Kui see lõppes,
sõitsime koju.
Mälestused jäävad meile alatiseks ja
tore on meenutada ilusaid aegu
lapsepõlvest.
Merlyn Mey
Eveli Pärtmaa
9.B
5-6. klassi iga eesti keele tunni ajal
saatis õpetaja meid koridori ringe
jooksma. Energiat oli vaja kulutada.
5. klassis käisime Koolitantsus. Tantsisime tantsu „Koolis on mõnus“ ja
„Karutants“.
Olime laagris Udu talus. See meenus
mulle sellepärast, et kõik käitusid
oma-vahel hästi ja olid väga aktiivsed. Saadi omavahel läbi ja ei tekkinud tülisid. Veedeti õhtu koos. Udu
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talus tegid Marten ja Janno väikese
kontserdi, pealkirjaga “Chicken
song kontsert-festival“`.
D on meil meister ära kadumises.
Ükskord ei leidnud ta bussi üles,
ühel korral hambaarsti, ühel korral
Raekoja platsi…
K-O tahtis näidata oma Kung Fu
oskusi ja lõi oma püksid puruks.
Kui klassiga kuhugi läheme, on esimene küsimus – kas burksi saab?
Kui käisime Viljandis eetika kursusel ja õppisime restoranis söömist (3käiguline lõuna), siis enne ärasõitu
saime ka Hessis söömas käia.
Mulle on meeldinud pikad bussireisid. Ekskursioonid Narva linnusesse, Rakverre ning Tallinna. Narva
linnuses ei jõudnud kogu klass veel
muuseumi ukse juurde, kui K-O ja A
ronisid museaalidel (13. sajand).
Õpetajal oli piinlik. Öö veetsime linnuses, magasime põrandal, kui magasime.
Kõige põnevamad on ikka olnud
pikad bussireisid.
9.C
Meie klassi eredaimad mälestused
on põhikooli ajast üsna riukalikud.
Millegi pärast on need ideed ja juhtumised tulnud klassivendadelt.
Näiteks üks hea seik oli, kui poisid
proovisid heade kavatsustega koolikella hääle võimalikult valjuks keerata. Siis ärevalt tunnikella oodates
pidime pettuma kui koolikell ei helisenudki märgatavalt valjult.
Koolikellaga on meie klassil veel üks
huvitav mälestus. Mitmed poisid
olid oma telefoni salvestanud kellahääle. Kui mõni õpetaja ei tahtnud
meid enne tunni lõppu välja lubada,
siis lasti telefonist kella häält ja õpetaja lubas meid klassist välja. Meil
on muidugi väga piinlik oma tegude
pärast, kuid need muutsid meie
tarkuse omandamise natuke lõbusamaks.
Lõbusamaks teeb olemise ka klassikeskkonna vahetus. Meie ajalooõpe-

taja otsustas ilusa ilma puhul tunni
õues kooli sisehoovis korraldada.
Kui kõik siis oma toolidele maha
istusid, vajusid need natuke maa
sisse. Eriti naljakas oli meie teada
tuntud klassivend, kes istudes toolile vajus tooli jalgadega umbes üle
kümne sentimeetri maa sisse. Järsku
hakkasid kõik toole maa sisse hüppama. Sedaviisi läks meil peaaegu
pool tundi hüppamise peale ja me
eriti tunniteemat selgeks ei saanudki.
Ines Pütsepp
9.D
„Mulle jääb alatiseks meelde…“
„… kuidas terve klassiga peale pikka päeva koridoris Liisbethi juhendamisel Moonwalki üritasime õppida.“
„… kuidas me tüdrukutega igal neljapäeval pärast käsitööd sõõrikuid
ostmas käisime.“
„…Marcuse lahe soeng, mis tal väiksena oli. See nägi välja nagu linnupesa.“
„…kuidas ma kohtusin esimesel
koolipäeval oma parima sõbrannaga
ning õnneks saime ka ühte klassi
kokku ja oleme siiani lahutamatud.“
„…kuidas kodunduse tundides süüa
tehes alati midagi nässu läks. Sellest
polnud aga kunagi midagi, sest
poiste kaasabiga sai kõik alati söödud.“
„…et me tüdrukutega hilinesime
alati kehalise tundidesse, sest juttu
oli palju, mida riietusruumis rääkida. See on saanud aastatega justkui
traditsiooniks.“
„…kuidas juba 3. tunni ajal kõht
korises. Ludvigu võileiva lõhn raputas vaid soola haavale.“

„SÖÖK ON ELU!“
- 9.D
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Huvitu huvitavast
Klassides küsides olen mitmetelt õpilastelt
kuulnud, et nad ei tegele kooli kõrvalt huvitegevustega. Selleks on ka mitmeid arusaadavaid põhjuseid.
Mõned ütlevad, et koolis käimisele ja kodutöödele
kulub niivõrd palju aega, et ei leidu aega muudeks
tegevusteks. Teised kurdavad väheste valikuvõimaluste üle Jõgeval. Või puudub lihtsalt lähipiirkonnas
soovitud trennivõimalus ning ainsaks võimaluseks on
Tartus trennis käimine, mis võtab nii aega kui raha.
Siiski leian, et kooliväline huvitegevus pakub lisaks
otsese huviala õppimisele juurde ka palju muud, mille peale igapäevaselt ei mõtle. Üritan sellest natukene
läbi isikliku kogemuse rääkida.
Käies trennis või huviringis arenevad meis mitmed eluks vajalikud oskused. Muusikakoolis pilli õppides harjutame lisaks ka esinemisoskust. Samuti areneb neis oskus kuulata, märgata detaile ning palju
muud. Jalgpallitrennis areneb harjumus tegutseda
meeskonnana, õpitakse nii üksteist nägema kui ka
üksteisele toetuma. Samas õpetab see ka enda eest
seisma. Eelmisel nädalal gümnaasiumi ja põhikooli
vahelisel jalgpallimängul nägin mitmeid enda õpilasi
hoopis uues valguses. Õpilased, kes tunnis või koolimaja peal on pigem tagasihoidlikumad, hüüdsid palliplatsil julgelt “mina võtan”, kui pall nende suunas
liikus. Oskus ja julgus võtta vastutust on hilisemas töö
- ja sotsiaalelus oluline.
Mina ise olen alates 7. eluaastast mänginud malet. Male on loogikamäng. Tunnen igapäevaselt, kuidas see on mind mõjutanud. Mulle meeldib ajalugu,
sest see on väga loogiliste, omavahel tihedalt seotud
hetkede jada. Isegi kui sealt üks osa või sündmus vahelt ära võtta, on seda tihtilugu võimalik tuletada
vaadates sellele eelnenut ja järgnevat. Umbes nagu
matemaatikaülesannetes, kus jadades peate loogika
abil rida jätkama või täiendama. Kui kirjas on ikkagi
1, 3, 5, … ja 9, siis enamasti sobib sinna vahele ikkagi
7. Paljud inimesed, kellega olen sellest rääkinud, ei
näe ajalugu nii. See on aga üheks põhjuseks, miks ma
ajalugu õppima läksin ning seda ka õpetama tulin.
Ning olen veendunud, et seda ei oleks juhtunud ilma
minu maletaustata.
Teine oluline lisa, mida huvitegevus meile pakub, on kõik need inimesed, kellega me läbi hobi kokku puutume. Suur osa meie arengust ja õppimisest
toimub läbi suhtluse ja kogemuste vahetamise. Erine-

vates keskkondades puutume kokku ka teistsuguse
taustaga inimestega. Kui käime trennis, satume enamasti kokku teistsuguste inimestega kui need, kellega
puutume kokku koolis või kodukohas. Äkki saad teada, kuidas just nende ajalooõpetaja selgitas mingi teema ära nii, et see sinu jaoks oli arusaadav ja huvitav?
Või elab nende kõrvalmajas moslemiperekond, kes on
väga toredad ning üldse mitte terroristid.
Mida laiem on meie suhtlusringkond, seda
rohkem ja mitmekülgsemat informatsiooni me saame.
Samuti õpime me suhtlema, läbi saama ja mõistma
väga erinevaid inimesi – saame oskuse, mida on hilisemas elus vaja pea igal töökohal.
Hobist võib saada ka hilisem töö. Öeldakse, et
kõige õnnelikumad on need inimesed, kes suudavad
enda hobist end ära elatada. Kas on selleks jalgpallurid, kellest saavadki professionaalsed mängijad. Või
muusikud, kes leiavad tööd orkestrites, bändides või
pilli õpetades. Reisides vaatan alati kadedalt neid tänavamuusikuid, kes vanalinna tänavatel pilli mängivad - lai naeratus näol ja kaabu ees müntidest vaikselt
külili vajumas. Neil on töökoht reisides alati kaasas.
Või hoopis programmeerijad ja IT-gurud, kes algset
mänguhuvi edasi arendades on hakanud hoopis mänge looma või koodi kirjutama ja leiavad nüüd kerge
vaevaga kõrgelt tasustatud töö ükskõik kus.

Uku Valner

Õpetaja Uku Valner allkirjastab JPK maleturniiri diplomeid

Foto:
Merilin
Foto:
Heiki Kalavus
Nooremäe

4

LEND

Jõgeva Põhikooli huviringid 2016/2017
Huviring

osalejad

arv

ringijuhid

Mudilaskoor

1.-4. klassid

28

Elda Käär

Laulusõbrad

1.-2. klassid

12

Elda Käär

Laulame igal ajal
Poisteansambel
Tütarlastekoor

2.-3. klassi tüdrukud
4.-6. klassid
5.-9. klassid

6
3
24

Elda Käär
Maret Oja
Anne Pilvar, Mai Simson

Neidude ansambel

7.-9. klassid

5

Anne Pilvar

Ansambel (pillidega)

4. klassid

5

Anne Pilvar

Rahvatants

1. klassid
2.-3. klassid

16

Piret Lääne

17

Marika Järvet

5.-6. klassid

16

Marika Järvet

1.-4. klassi poisid

7

Jevgeni Telik

4.-9. klassid

11

Jevgeni Telik

2.-4. klassid

15

Piret Koll

5.-9. klassid

20

Piret Koll

1.-4 klassid

12

Märt Tralla

4.-9. klassid

10

Märt Tralla

1.-4 .klassid

33

Tiiu Õunap

6.-8. klassid

11

Tiiu Õunap

Tennis

1.-6. klass

10

Hillar Sibul

Robootika

1.-2. klassid

20

Ants Prii

Drooniring

2.-7. klassid

11

Kristjan Lill

Fotoring

5.-8. klassid

14

Merilin Kalavus

Noorkotkad

10
10
21

Kristian Vaarpuu

4H "4ever young"

1.-4. kl poisid
5.-9. kl poisid
4.-8. klassid

Mälumäng

5.-9. klassid

Male

2.-4. klassid

5

Ants Prii

Keraamikaring

4.-5. klassid

12

Merlin Sooaru

Käsitöö

1.-5. klassid

17

Eike Salu

Tähtpäevad sõnas ja pildis
Kodundus

3.c klass
4.b klass

10
8

Gaja Mäesepp
Maris Prii

Liiklusring

3.klassid

45

Annika Kaasik

Puhvet "A.R.G.O."

8.b klass

4

Katre Põder

Liblikapüüdja

1.-9. klassid

128

Lianne Saage-Vahur

Rahvatants
Jalgpall
Kergejõustik
Korvpall
Võrkpall
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Katre Põder
Jana Tiido, Uku Valner
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Noorteühing 4H
Paljud teist ilmselt teavad, mis

meisterdanud unikaalseid ja

valiselt koolimajades. Laagri-

on 4H, kuid arvatavasti on ka

huvitavaid esemeid. Näiteks

tes on erinevad loovus- ja

neid, kes ei ole meist varem

tegime kuumaliimiga telefo-

meeskonnamängud,

kuulnudki. Jõgeva Põhikoolis

niümbriseid, mille käigus õp-

võistlused, orienteerumised ja

tegutseb juba 4. aastat 4H klu-

pisime kannatlikud olema, ku-

matkad õues. Aeg-ajalt korral-

bi „4 ever young“, kus käib

na ega see liimiga meisterda-

datakse ka akadeemiad, kus

umbes 20 neljanda kuni ka-

mine nii kerge nüüd olegi. Sa-

käivad vanemad õpilased.

heksanda klassi õpilast. Tege-

muti tegime puidust spaatli-

4H tegevus ei oleks võimalik

leme erinevate huvitavate te-

test pildiraame ja plekkpurki-

ilma meie huvijuhi Katre

gevustega, näiteks meisterda-

dest pliiatsitopse. Palju asju

Põderita, kes kutsub meile tih-

mine, lauamängude ja selts-

me teemegi vanadest asjadest,

ti ka külalisi. Hiljuti käis õpe-

konnamängude

mängimine

sest 4H-s on tähtis loodushoid

taja Uku Valner meile foorum-

ning laagrites osalemine. Ole-

ja käeline tegevus. Jõulude ajal

teatrit õpetamas. See oli hoo-

me sellel aastal üsna palju kor-

tegime niidigraafikas kaarte.

pis teistmoodi kui tavaline tea-

da saatnud. Kooliaasta alguses

See oli väga peen ja keeruline

ter. Seda võiks veel teha.

tegime väikesed talgud, mille

töö, kuid põnev. Enamasti toi-

käigus täiustasime ja koristasi-

muvad 4 korda aastas 4H

4H-sse ootame uusi liikmeid
uuest õppeaastast!

me 4H ruumi. Uus välimus

laagrid: sügisel, talvel, kevadel

tuli kena ning töö käigus leid-

ja pikem laager suvel. Iga kord

sime huvitavaid esemeid ja

korraldab laagri mõni Jõgeva-

videolinte. Oleme sel aastal

maa 4H klubi ja laagrid on ta-

teate-

Sandra Kuuskmäe
Joosep Katt

Niidigraafikas kaartide meisterdamine. Foto: Elina Sumin
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Fotoring
Fotoringis saab uusi ja põne-

ruaris, mida said vaatama tulla

Fotoring toimub igal kolma-

vaid teadmisi fotograafiast. Me

nii õpilased kui ka lapsevane-

päeval pärast 6. tundi. Fotorin-

õpime pildistama loodust, ini-

mad. Alates aprilli lõpust on

gis saad endale uusi sõpru ja

mesi, loomi ja esemeid. Lisaks

üleval ka meie teine näitus

sul on väga hea ja tore õpetaja.

on meil igal korral erinev tee-

Rohu 10 klassis 315. See annab

Tule sina ka ja saa uusi tead-

ma, mille põhjal on ka võistlu-

ülevaate sellel õppeaastel teh-

misi fotograafia kohta.

sed. Need on nii rühmades kui

tud töödest. Hetkel käib foto-

ka üksi. Igal võistlusel on ka

ringis 13 õpilast 5.-8. klassist.

Heidi Sild

parimatele auhinnad.
Olulisemaid sündmusi tähistame ka koos. Näiteks jõule ja
sünnipäevi, kus valmistame
ise midagi maitsvat. Ühisüritustel mängime ka mänge ja
vaatame filme. Meile meeldib

koos tähistada ka õppeaasta
algust ja lõppu.
Fotoringi õpilaste tehtud fotodest tehakse ka näitusi. Näiteks toimus väljapanek veebFotoringi rühmatöö võidupilt

Minu hobi on käsitöö
Mina olen teisest klassist alates te märkimist. Õpetaja näitab,

Materjali võib ise kodust tuua,

käinud kooli käsitööringis, kus kuidas peab riidepooli nööp-

aga saab ka kooli poolt. Mõne

juhendajaks on õpetaja Eike

nõeltega kinnitama ja kuidas

mahukama töö jaoks tuleb va-

Salu. Ringitöö toimub esmas-

tuleb riiet kääridega lõigata.

ruda aega 2-3 nädalat.

päeviti pärast tunde ja kestab

Vahel teeme lõngatöid. Eriti

Käsitööhuvilisi tüdrukuid on

kolm tundi.

meeldib kõigile mänguasju val- meil palju ning meil on tore

Mulle meeldib käsitööringis

mistada, kas iseendale või noo- koos vahvaid asju teha.

käia, sest me teeme seal palju

remale õele-vennale. Oleme

erinevaid asju.

teinud ka pajalappe- ja kindaid,

Õpime õmblemise põhitõdesid: erikujulisi patju, pinaleid, raariidele lõigete ja õmblemisjoon- matukaasi ja võtmehoidjaid.
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Getter Angerjas

LK 77

Lastekoor
Meie koolis tegutseb 26 õpilasega lastekoor.

Seal tulevad ettekandmisele kolm Tallinnas toi-

Koor on aasta jooksul lauludega kõvasti vaeva

muva noorte laulupeo laulu ja neli maakonna

näinud ja ka esinenud. Esinetud on Eesti Vaba-

laulupeo laulu. Kindlasti jätkab lastekoor laul-

riigi aastapäeva aktusel ja huviringide kontsert- misega ka järgmisel aastal.
näitusel. Hetkel käib ettevalmistus maakonna

Ines Pütsepp

laulupeoks, mis toimub 3. juunil Kasepääl.

Muusikaline loovtöö
Tegime omaloomingulise muusikapala, kuna oleme muusikaga väga tihedalt seotud, käime
muusikakoolis ja tahtsime saada laulu tegemise kogemust.
Meile tulid selle loovtöö juures
kõvasti kasuks pillimängu oskus, funktsioonitunnetus ja
noodikirja oskus. Me mõlemad
õpime akordionit ja selle peal
sai viisi ette mängida endale.
Selle laulu sõnad valmisid ühe
õhtuga. Georg istus maha ja
kirjutas nii kaua kui valmis sai
ja ise rahule sai jääda. Viis valmis nii nagu paljud teised meie
8

lood. Me hakkasime mängima
ja sattusime viisile, mis meile
meeldis. Noodistamisel kasutasime MuseScore2 programmi,
mis võimaldab sisestada noote
ja neid ka koheselt ette mängida. Romet käib muusikakoolis
6. klassis ja Georgil on praegu
viimane aasta ehk 7. klass. Lõpuks saime oma loole noodi,
millel on ka akordimärgid peale kirjutatud ning lisaks ka nootide all sõnad. Palju raskemaks
osutus omaloomingu noodistamisel viisi kirja panek, kuna oli
vaja kasutada palju punkteeri-

tud rütme ja pidime arvestama,
et noodikirja oleks mugav jälgida.
Saame olla uhked oma esimese
noodistatud loo üle. See võimaldab kõigil teistel seda lugu
noodist mängida. Saime motivatsiooni ja enesekindlust ka
edasiseks eluks.
Georg Sakrits
Romet Allingu

LEND

Autoriõigus: Georg Sakrits ja Romet Allingu 2017. Loo esitamine tuleb kooskõlastada autoritega.
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Rahvatants
Meie kooli üheks lahedaks ajaveetmise võimaluseks on rahvatants. Rahvatants ei ole ainult
Kaera- Jaan, vaid rahvatantse on väga palju ja
kõik on väga erinevad. On aeglaseid tantse, kus
sammud seostuvad suures osas laulu sõnadega.
Kuid on ka väga palju tantse, kus väljendatakse
laulu emotsioone tantsuliigutustes ning sõnadega pole seost pea üldse.
Meie koolil on kolm rahvatantsurühma, 5.-6.
klassi tantsurühm, 2.-3. klassi tantsurühm ja
õpetaja Piret Lääne 1. klassi tantsurühm. Meie

kaks vanemat tantsurühma kannavad Palamuse
kihelkonna rahvariideid. Rahvatantsu juurde
käivad ka kaks punupatsi. Trennides harjutame
me eesootavateks tantsupidudeks ja esinemisteks. Mõne aja eest oli noorte tantsupeo ülevaatus mille läbis 5.-6. klassi tantsurühm. Hetkel
aga harjutame maakonna tantsupeoks, mis toimub 3. juunil Kasepääl. Tule ka sina vaatama
ning ehk kunagi esined ka ise!
Inara Ein

Foto: Elina Sumin

Jõgeva Põhikool liigub
Tervisekuu raames toimus 19. april- nul oli kõige raskem koht just met-

poolt ning andis meile ilusa päikse-

lil orienteerumismatk “Jõgeva Põhi- sarada. Metsarada oli väga pehme

lise ilma. Väga paljud nautisid suu-

kool liigub”. Võitis juba teist aastat

ning erinevates kohtades olid oksad repärast jooksmist.

Daniel Aganitš 8.B klassist ajaga

takistuseks. Kohe alguses sai ka

0:29:10. Tütarlastest oli parim

tunda jalgade all suuri kive, mis

Liisbeth Kesamaa 9.D klassist ajaga segasid jooksmist.
0:32:10 (üldarvestuses 7. koht). Kokku läbis raja 330 õpilast ja õpetajat.

“Rada oli väga keeruline” ütles õpilane Kadi-Liis Viiar. Rajal joostes

Õpetajatest oli edukaim Neeme

Suured tänud õpetaja Viktor
Nõmmele, kes mõtles selle raja välja ning ka suur kummardus kõigile
nendele, kes jooksid selle raja ke-

Katt ajaga 0:37:50 (üldarvestuses 25. nasti läbi.

koht). Sellel aastal oli rada väga ras-

Daniel Aganitš

ke. Rada oli kavalalt välja mõeldud.

sai läbida erilisi teid, mis mõjusid
väga palju jalgadele. Kadi -Liisi sõ-

Õnneks oli ilmataat sel aastal meie
Fotod: Heiki Nooremäe
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Kirjand: Minu töö
Ma alustan sellest, et ma käisin eelmisel
suvel tööl. Ma töötasin onu abilisena väikeses majas, kus tehti kapiuksi ja värviti neid.
Minu töö oli seal neid uksi kahte hunnikusse seada, kus on suuremad suurtega ja väiksemad väiksematega. Mõnel päeval sain ma
kapiuksi lihvida ja mõnikord neid värvida.
Lihvimine oli kõige raskem, sest kui sa midagi valesti teed, arvatakse see kahju sinu
palgast välja. See väga kerge ei olnud, sest
pidin vara hommikul ärkama, siis rattaga
töökohta sõitma ja siis kohe töötama 4 tundi
järjest. Aga palk oli seal tööl väga hea, sest
ma jõudsin koguda kokku üle 600 euro,
millega ma ostsin endale mängurite arvuti
ja kaasa ka mõned arvutimängud.
Enda suve üle olen väga rõõmus, sest sain
nii puhata kui ka tööd teha.
Janis Järvelt

Õppereis Soome
4.-5. mail 2017 osalesid 5 soome keelt väitlevad, lepivad kokku, käivad

vikutega. Äppi kasutades saab klient

õppivat Jõgeva Põhikooli õpilast

mentoritelt nõu küsimas, vormista-

toitu tellides kohalikus keeles olevat

(Anna-Maria Kenppi, Laura Liis

vad idee ja esitlevad ideest arenenud menüüd oma emakeeles lugeda.

Määrits, Rauno Pruuli, Rasmus Kii-

prototüüpi (toodet või teenust) koh-

pus ja Madis Kaljuvee) Soomes Turus tunikele. Üks tiim võidab peaauhinhackathonil, mille teemaks oli keel ja

na, aga hackathonis on võitjad kõik,

suhtlemine. Lisaks oli Eestist osale-

sest igaüks võidab iseennast.

jaid ka Viljandi Kesklinna Koolist,

Hackathon on õppimiskogemus, kus

Torma Põhikoolist, Jõgevamaa Güm- igaüks ühendab oma oskused teiste
naasiumist ja Kiviõli I Keskkoolist.
Kielihack oli esimene osa soomlaste
Eduhack-nimelisest 6-osalisest
hackathonide sarjast, mida järgneva 3
aasta jooksul korraldatakse.
Sõna hackathon tuleb sõnadest hack
ja marathon, milledest esimene sõna
viitab katsetavale programmeerimisele ja teine sõna selle ürituse sündmuse pikkusele. See on 48 tunni pikkune õppimissündmus, kus võib
sündida mistahes idee. Õppijad leiavad endale kohapeal tiimi või töötavad valmis tiimis oma ideega – katsetavad, teevad koodi, planeerivad,

omadega ja õpib teistelt ning teised
omakorda sinult. See on auhind, mil-

Hackathoni võitis tiim, kelle ideeks
oli luua eri keelte õppimise jaoks
äpp, kus õpitakse keelt laulusõnade
ja muusika abil. Lisaks on äpis vaba-

tahtlikud, valitud keelt emakeelena
kõnelejad, sisse lugenud laulusõnad
ja seletavad laulus esinevaid väljendeid.

lest on osalejatel kasu tulevikus nii
koolis kui ka tööelus.

Osalejad jäid kõik väga rahule - su-

heldi palju nii soome kui inglise keeVõistlevaid tiime oli 22, tiimiliikmete les, töötati 2 päeva ideedega, saadi
max arv 8. Idee-esitluste (pitch) põh- uusi sõpru ja kogemusi. Eestlastele
jal valiti finaali 6 paremat tiimi/ideed. kingiti mälestuseks ka suur raamitud
6 parema hulgas oli ka meeskond
foto kõikide hackathonil osalenutega.

„Team Languagesoft“, kuhu kuulusid õpilased Turu Normaalikoulust,

Tekst ja foto:

Viljandi Kesklinna Koolist ja Jõgeva

õp. Margit Alliksaar

Põhikoolist Madis Kaljuvee – nende
ideeks oli välja töötada menüüde eri
keeltesse vahendamise äpp. See eeldab kokkuleppeid restoranide ja koh-

