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Uued tuuled õpilasesinduses
Mina olen Inara. Äsja sai minust õpilasesinduse
president. Kuidas ja miks ma presidendiks kandideerisin? Kui kuulsin, et tulevad valimised
mõtlesin, et võiks kandideerida. Algul oli see
vaid mõte, aga ühel õhtupoolikul hakkasin kõnet kirjutama ning leidsin üsna pea mitmeid asju, millega saaksin mina omalt poolt koolielu põnevamaks muuta. Seejärel kandideerisin. Oma
kõnet ette lugedes nägin naeratavaid pilke üle
kogu ruumi, see pani mind veel enam mõtlema.
Kui vahva seltskond meil tegelikult koos on ja
kui hea on nendega arutada erinevatel teemadel.
Ja pea alati tulevad nad erinevate ideedega kaasa ja alati on nad rõõmsad ja ei pelga naeratada.
See tegi suurt heameelt. Ning kui sain teada, et
hääletuse tulemusena olen mina valitud uueks
presidendiks, oli mul ülimalt hea meel. Oma kõnes tõin välja näiteks selle, et kui me veel julgemalt oma ideid avaldaksime ja julgemalt koolielus kaasa lööksime, osaleks ka rohkem õpilasi
erinevatel kooli üritustel. Samm selle poole on
tehtud, nimelt aitame korraldada Liikuma Kutsuva Kooli raames tantsuvahetunde. Lisaks oleme mängujuhtidega ette valmistamas algklassidele mängutunde. Õpilasesinduse tegemistest
saate lugeda juba järgmistelt lehekülgedelt.

29. mai
1. tund konsultatsioon
2. tund konsultatsioon
Söögivahetund
3. tund konsultatsioon
4. tund aktus aulas
Ühispildistamine
Jooksuring linnas
12.30 puuviljalaud sööklas

5.-8. klasside pädevuslaager
31. ja 1. juunil Udu talus

Viimane koolipäev, 12. juuni
1.-8. klasside õpilastele
9.00 kontsert-aktus
Jõgeva kultuurikeskuse
vabaõhulaval, sellele järgneb
klassijuhatajatund koolimajas.

9. klasside lõpuaktus

Inara Ein

16. juunil kell 14.00
Jõgeva Kultuurikeskuses

Õpilasesinduse
president

Jõgeva Põhikool tänab toetajaid

Foto: Merilin Kalavus
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9. klasside toredamad hetked
9.A
Meie klass lõpetab sealsamas, kus alustas - Piiri 1 koolimajas. Esimene klassijuhataja oli Ly Kittus. Tema julgustas meid
alati tegema seda, mida hästi oskasime.
Neljandas klassis käisime Lätis Jurmala
veekeskuses. Sellest ka väga lõbusad
mälestused. Näiteks, kuidas klassiõed
oleksid kõige suuremast liutorust alla
sõites oma ujumisrõngastest välja kukkunud ning pärast selle üle lõkerdasid.
Vahepealsed aastad on meie silmis pigem nagu suur hägune pilv. Klassid, mis
korda lähevad, on kaheksas ja üheksas.
Siis õppisime õpetajaid mitte kartma ja
hakkasime rohkem sekeldustesse sattuma. Klassivennad said rohkem täismehelikuks ning tüdrukud hakkasid ka
rohkem üksteisega läbi saama.
Meil, nagu ka teistel klassidel, on pigem omad grupid, mis rohkem kokku
hoiavad. Kui need kuidagi lahku löödi,
tekkis alati jube jama ja kõik nurisesid.
Kõik paremad mälestused saavad alguse kooli garderoobidest ja lõpevad Udu
talus. Hommikuti oli garderoobis alati
seltsis nii lõbus ja mitte keegi ei tahtnud
esimesse tundi jõuda. Udu talust mäletan, kuidas käisime klassivendadega
ujumas ja oma jalad iga kord ära lõhkusime. Või kuidas Kassinurmes teiste paralleelidega erinevaid ülesandeid täitma
pidime. Kõik tundus alati väga paigas
olevat. Kõik said omavahel läbi.
Kujutame juba praegu kõik koos ette,
kuidas meie viies lend paarikümne aasta
pärast üksteist klassikokkutulekul ära ei
tunne. Miks? Sest ma tean, et meist saavad asjalikud ja imetlusväärsed täiskasvanud.
Laura-Liisa Jegorov
9.B
Üheksa aastat on pikk aeg. Selle jooksul
jõuab inimene suureks sirguda, targemaks saada, palju sõpru leida. On tore,
kui koolipäevad mööduvad lahedate
inimeste seltsis.
Meie klassil on olnud palju koos veedetud hetki. Loomulikult on olnud ilusamaid, aga ka keerulisemaid aegu. Koos
oleme kasvanud toime tulema. Ühistes
mälestustes on, mida meenutada.

Suurele osale meie klassist on eriti meelde jäänud matk Endla rappa koos endise
klassijuhataja Priit Põdraga. Seal grillides, tšillides ja muidu mõnusalt aega
veetes õppisime üksteist tõeliselt tundma.
Toredamate momentide hulka kuuluvad
kindlasti näitetrupiga Liblikapüüdja
koos läbitud seiklused, laagrid ja esinemised. Vahva on olnud varasuvine laager Udu talus, kus oleme saanud õues
mänge mängida, telgis ööbida, grillida ja
oma koolikaaslaste toredat seltskonda
nautida.
Tegelikult on vahva meenutada ka hetki
ainetundides, kus oleme pidanud kõvasti pingutama, aga kus ikkagi on saanud
head nalja ja võib-olla õpetajatele vingerpussigi mängida.
Üheksa kooliaasta jooksul on meil olnud
kolm võrdselt toredat klassijuhatajat.
Enamik klassikaaslastest, kellega koos
teekonda alustasime, on püsinud koos
meiega. Tõsi, mõni on vahetanud kooli
või alla andnud, aga selle eest on meile
juurde tulnud uued ja armsaks saanud
semud.
Uskumatu, aga oluline etapp on lõppemas. Ees ootab palju uut ja huvitavat.
Põhikoolist aga võtame kaasa teadmisi,
sõpru, hoolivust ja muidugi armastust,
mis on meie vahel tekkinud.
Daniel Aganitš
9.C
Igal sügisel kooli tulles oli loomulik jälle
oma vana klassi juurde naasta ja õppetööga alustada. Kuid kui meelde tuleb,
et kolme kuu pärast õpinguid jätkates ei
kohtu me enam nii nagu vanasti, tuleb
ikka pisar silma küll. Oleme iga aastaga
üha enam kokku kasvanud ja lähedasemaks saanud.
Motiveerime alati klassikaaslasi rohkem
saavutama. Aitame hea meelega üksteist, et kõik õppetöös edukad oleksid ja
häid hindeid saaksid. Tihtipeale kasvavad tundides ettenähtud iseseisvad tööd
rühmatöödeks, kus õpetajad ka ise hea
meelega kaasa löövad. Isegi kahootid ei
möödu ilma kooperatiivse tegutsemiseta.
Kuigi meie ajumahud on kohutavalt
suured, oleme hinges veel siiski lapsed.

Iga ekskursiooni tipphetkeks on see, kui
leiame ühe mänguväljaku, kus saame
pööraselt joosta ja lapselikult rõõmu
tunda. Tänu klassijuhatajale oleme lennu
kultuurseim klass, sest käime pidevalt
teatritükke nautimas. Bussireisidel etendustele ja tagasi laulame alati kõva häälega eestikeelseid laule ning kui teatriõhtu langeb reedele, siis ei puudu koju sõites repertuaarist ka „Raju reede“.
Kuhu iganes elu meid ka ei vii, oleme
kindlasti sama töökad, hoolivad ja lõbusad edasi ning jagame alati oma toitu,
sest kõigil on kogu aeg nälg. Täname
kõiki abivalmis õpetajaid, kes meid tagant on utsitanud ja kunagi haaret lõdvemaks ei lasknud – tänu teile oleme
tulevikus kohe kindlasti edukamad ja
kohusetundlikumad. Ei tohi olla kurvad,
et meie ühine teekond läbi saab. Oleme
õnnelikud, et just meie ühte klassi sattusime ning kõik need aastad koos veeta
saime. Oleme võitnud endale sõpru kogu eluks ning oskame seda ka väärtustada.
Aitäh, Jõgeva põhikool!
Triinu Tõnts
9.D
Mõeldes tagasi meie klassi kooliajale,
tõusevad suunurgad kohe ülespoole.
Nende aastatega oleme muutunud kokkuhoidvamaks ja kasvanud ühte. Kuigi
tunnid on iga aastaga läinud raskemaks
ja väsitavamaks on sellise seltskonnaga
tuju ikka hea olnud. Oleme alati osa võtnud kooliüritustest, nt Su nägu kõlab
tuttavalt, kus tõmbasime publiku käima
Põhja-Tallinna loo parodeerimisega. Kaheksandas klassis juhtus 9.D kõige meeldejäävam seik. Pärast ekstreemset purjesõitu tahtsime koguneda paadisillale
klassipilti tegema. Selleni me aga ei
jõudnud, kuna paadisild ei pidanud raskusele vastu ning meie reis lõppes vees.
Seoses veega meenub meie teine lemmikmatk, kanuumatk. Liuglesime kilomeetreid mööda sillerdavat jõge ja sihtkohta jõudes sõime õhtusöögiks värskelt
suitsutatud kala. Kuigi olime pikast päevast väsinud, jätkus meil energiat hiliste
öötundideni jalgpalli mängida.
Neid mälestusi jääme elu lõpuni meenutama.
Maria, Evelin, Annaliisa

Elu Treffneris või Treffner on elu?
Kui 2017. aasta kevadel otsustasin, et peale Jõgeva põhikooli lõpetamist jätkan oma haridusteed
Hugo Treffneri gümnaasiumis, kuulsin ikka uue
kooli kohta erinevaid jutte. Üldiselt jaotusid arvamused kaheks – mõned pidasid eelnimetatut
üheks Eesti parimaks, samal ajal aga leidus ka
neid, keda treffnerinimeline kool jättis külmaks.
Üks mis kindel – kõik pidasid seda suure õppekoormusega ja raskeks kooliks. Kuid kas tegelikkus on kella kaheni öösel õppimine või on reaalsus hoopiski teine?
Enne, kui suundun tõstatatud küsimusele vastama, on paslik selgitada, kuidas Treffneris õppimine käib. Suurim erinevus põhikooliga on kursussüsteem. See tähendab, et aastas on 5 kuuenädalast perioodi ning peale igat perioodi on arvestuste nädal, kus üldjuhul tunde ei toimu, ent
see-eest on iga päev üks 90-minutiline arvestus.
Ka iga aine arvestustööde raskustasemed on erinevad – mõne arvestuse võid saada „5“ vaid tunnis kohal käies ja enne arvestust korraks konspekti avades. Samas mõne teise aine arvestus
nõuab tunduvalt rohkem valmistumist. Kontrolltööd Treffneris on enamasti aga tunduvalt raskemad, kui põhikoolis. Üks kontrolltöö nõuab üldjuhul tervet õhtut õppimist – usinamad alustavad juba paar päeva varem. Lohutuseks võin öelda aga, et tavaliselt on kuuenädalase perioodi
jooksul kokku vaid mõned üksikud kontrolltööd.
Aga kas Treffneris on siis raske? Mina leian, et
ei, ei ole. Kuigi enam ei tee tõesti kontrolltööd
ilma õppimiseta ära nagu aeg-ajalt põhikoolis
kombeks oli, ei ole ka Treffner ületamatult raske.
Üks levinumaid müüte, mis ma kuulnud olen, on
väide, et Treffneris on kõik geeniused. Reaalsus
on sellest aga kaugel. Tegelikult on sinna koondunud vaid õpilased, kes viitsivad, tahavad ja
oskavad õppida. Ja kui veel õppida ei oska, siis
õpitakse õppima! Mina ka ei osanud, aga nüüd
suudan kolme tuhande sõna jagu konspekte vajadusel ühe õhtuga pähe õppida ning ikkagi parajal ajal magama minna.
Iga algus on keeruline ja nii ka minul – loodussuuna õpilasena omandan bioloogiat ja keemiat
süvendatult ning minnes esimesse keemia tundi
gümnaasiumis oli küll tunne, et olen sattunud

raketiteaduse tundi. Kuid sisse elades läks kõik
palju lihtsamaks ning raketiteadusest on saanud
täitsa loogiline aine, kus on võimalik isegi viitele
õppida. Sama kehtib kõikide teiste asjade koha
pealt – nii koolis kui väljaspool kooli ei ole ületamatuid raskusi, on vaid vähe pühendumist.
Iga kool võib olla raske ning iga kool võib olla
kerge, kõik oleneb sellest, kui palju ja millele pühenduda. Nii on Treffneris ja ka igas teises koolis. Peamine on kuulata iseennast ja saada aru,
millal peab hetkeks peatuma ja aja maha võtma.
Sama soovitan ka praegustele ja tulevastele lõpetajatele – pühenduge juba varakult eksamitele
ning siis ei teki tunnet, et ei jõua. Ja kui tekib,
siis veidi puhkust ja külma närvi! Non scholae,
sed vitae discimus – Me õpime elu, mitte kooli
jaoks. Edu eksamitel!
Ketlin Peldes
Jõgeva Põhikooli vilistlane

„Ei ole ületamatuid raskusi,
on vaid vähe pühendumist.“
Foto: Merilin Kalavus
Foto: Fotomaagia OÜ

LEND

Changemakers Academy ehk mu elu parim otsus
Alustuseks võiks ehk rääkida, mis
üldse on Changemakers Academy
ehk Maailmamuutjate Akadeemia.
Changemakers Academy on 14-19aastastele noortele suunatud sotsiaalse ettevõtluse projekt, kus kahe
kuu jooksul töötatakse viieliikmelistes tiimides mentori juhendamisel koos sotsiaalse ettevõttega ja luuakse turunduslahendus ühele ettevõtte probleemile. Projekti peaauhind
on kahele parimale meeskonnale reis Londonisse.
Nüüd oleks ka sobiv mainida, et ma ei olnud kunagi
otseselt ettevõtluse vastu
huvi tundnud ning tähtsa
ärinaisena end ette ei suutnud kujutada. Aga kuidas
ma siiski leidsin enda tee
Changemakers Academysse
ja miks see minu jaoks nii
maailmamuutev oli?

paista, et õpime natukene turundust ja saame ettevõtlusmaailmas
kogemusi, kuid tegelikult on selle
kõige all peidus midagi veel enamat.
Changemakers Academy
muutis mind, kui inimest, tohutult.
Selle kahe kuu jooksul õppisime ka
aja planeerimist, kohusetundlikkust

Meile tuldi Changemakers
Academyst kooli rääkima
ning ausalt öeldes ei saanud
ma mitte midagi aru, mis see
projekt endast kujutab. Kõrvu jäid vaid lauseosad
„maailmamuutja“ ja „tee
head“. Kuna ma tundsin, et
tol hetkel mu elus midagi
väga põnevat ei toimunud,
otsustasin
kandideerimisankeedi
ära saata. Midagi ma eriti ei oodanud ja poleks vist väga pettunudki
olnud tol hetkel, kui valituks ei
oleks otsustunud. Nüüd enam ma
aga ei kujutaks ettegi, kui ma poleks olnud üks kuuekümnest valitust, sest võin päris kindlalt öelda,
et pea kõik mu edasise elu tegevused on kuidagigi seotud Changemakersiga.

Nüüd, olles veetnud pea
100 tundi koos meeskonnaga sotsiaalsele ettevõttele
nimega Iseseisev Elu turunduslahendusi
luues,
kella viieni hommikul tiimikaaslasega jutustades ja
naerdes, mänginud mööda
Foto: Erakogu
Tallinnat aaretejahti ning
võtnud ette reisi Londonisja saime juurde hulganisti julgust. se, tunnen, et olen Changemakers
Mina ja nii paljud teised projektis Academy’st väljunud kui hoopis
osalenud noored said maailmale teine inimene. Nüüd olen tunduvalt
uue vaatenurga – nägime, kui palju empaatilisem, kohusetundlikum ja
on ilmas abivajajaid ja kui palju me näen ühiskondlikke kitsaskohti.
tegelikult saame juba praegu ise ära Ning mis peamine – ma tean ja tunteha. Lisaks sellele oli üheks väärtu- nen, et minu võimuses on midagi
seks lahenduspõhisus – ei ole la- muuta.
hendamatuid olukordi. AbsoluutMake a change!
selt KÕIGELE on lahendus! Tuleb
vaid veidi kastist väljapoole mõelda
ja julgeda võtta riske!
Ketlin Peldes

Aga kuidas ma julgen nii kindlalt
väita? Jah, väljastpoolt võib küll Projekti jooksul toimusid ka erinevad koolitused ja inspiratsiooniLEND

päev, et oleks ikka jõudu edasi minna. Kõik need tegid Changemakers
Academy osalejatest ühe suure kogukonna, kes töötavad ühe eesmärgi nimel – muuta maailm paremaks. Daniel Vaarik on oma kirjatöös „Kiri skeptikule, kes armastab
Bruce Willist“ üles märkinud mõtte,
et inimesed on nii tugevalt
käegakatsutavate
asjade
usku, et kõik mis koheselt
ei vii tuntava muutuseni,
on mõttetu raha ja energia
raiskamine. Just Changemakers Academy’s osalemine pani mind endale
lubama, et ma ei ole, ei täna, homme ega kuuekümne aasta pärast käegakatsutavate asjade usku, vaid
tean, et maailm muutub
tasapisi ja igal minu tänasel teol on mõju, ükspuha
kui väike see ka poleks.

Jõgeva Põhikooli vilistlane
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Ajarännak iseseisvuse väljakuulutamise aega
7. veebruaril rändasid Jõgeva
põhikooli kaheksandikud koos
ülejäänud Eesti 8200 ajaränduriga tagasi ühte kunagi juhtuda võinud pühapäeva hommikusse. See oli päev, mil Tallinnas kuulutati välja Eesti iseseisvus ning Viljandis ja Toris
loeti avalikult ette manifest –
24. veebruar 1918.
Hommikupoolik kulges vastavalt ajalooõpetajate Jana Tiido
ja Tiina Kulli ettemõeldud
stsenaariumile, kus peagi lõpetama asunud algkooli õpilased on kutsutud pühapäevasel
päeval kooli saali väikesele
arutelule, milliseid edasisi õppimisvõimalusi näevad nende
õpetajannad Tartu erinevates
koolides. Poole õpetajanna
Hermeliine lause pealt astus
uksest sisse vallavalitsuse
esindaja ning luges lastele ette

ennekuulmatuna
manifesti.

tundunud

Seejärel lapsed arutasid, mida
nemad vastavalt loositud
maailmavaadetele sellest asjast arvasid ning kirjutasid sulepeaga oma otsused ja põhjendused paberile.

ril toimunu oli osa rahvusvahelisest projektist Heritage
Bridge, kus Eesti, Läti, Leedu
ja Soome muuseumid ja koolid
tähistavad
ajarännakutega
oma riigi 100. sünnipäeva.
õpetaja Tiina Kull

Ajas rändamine on üks ajalooõppimise metoodikaid, kus
õppur mõtestab enda jaoks
lahti tollaste inimeste keskkonna, riietuse, olustiku ning
teeb eelnevalt tööd, et rändamise hetkel võimalikult hästi
taasloodud ajaloolises situatsioonis hakkama saada. Meie
rännaku eesmärk oli tajuda
ning aru saada Eestis 1918.
aastal valitsenud meeleoludest
ja maailmavaadetest.
Suurprojekti eestvedajad olid
Eesti Rahva Muuseum ning
Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Selts ja Eestis 7. veebrua-

Fotod: Katre Põder
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Kõik ajarändurid koos. Foto: Katre Põder

Kirjand: Minu Eesti

Kops läks üle maksa

Miks ma olen loodud Eestis elama? polkasid tantsupeol suure rõõmuga.

Elasid kord Kops ja Maks, nad

Mis maa see on? Siin pole isegi ühtegi Või et mängiksin oma nobedate näp-

olid kui kass ja koer. Ühel päeval

mäge, vaid metsad, lõputud, ja lauka- pudega nende loodud pillilugusid, et

hakkas Kops hambasse puhuma

sood. Miks elan just sellel esiisade teised jalga keerutada saaksid. Ning

ja ajas Maksal harja punaseks.

ürgsel pärusmaal? Miks olen just sel- et kannaksin oma kodukoha rahvariilest mullast siin võetud ja miks pean deid suure uhkusega.
sellekssamaks mullaks ka saama?

„Mis udujuttu sa siin ajad!?“ karjus Maks Kopsule. Kops ei lausu-

Võib-olla sündisin Eestisse just sel-

nud musta ega valget. Maksa sõ-

Võib-olla sellepärast, et ema viis mu leks, et tunda Kalevite kange rahva

nad olid Kopsule nagu hane selga

hälli just sellele kaskedega põlistatud imeväge, mida nad ääreni täis on.

vesi. Maksal oli läinud kops üle

heinamaale. Või hoopis sellepärast, et Nende soojust ja armastust, nende
ojad vulisevad siin nii ilusasti, rohi töökust. Ehk olen siin selleks, et mõisnaerab põnnide varvaste vahel, kui ta eestlaste irooniast läbipõimunud

maksa ning ta hakkas kopsu kõri
kallale kippuma.

nad sellel muretult lippavad, ja taevas huumorimeelt, või selleks, et nende

Nüüd oli kopsul vesi ahjus, ta

sinetab heledalt, kui mahe tuuleiil tsipa negatiivset maailmapilti rõõm-

karjus elu eest: „Lõpeta ära! Appi!

mängib kulli valgete pilvetupsudega.

samaks muuta. Või et ma mõistaks

Kui sa ära ei lõpeta, teen sulle elu

tõeliselt vabaduse tähendust.

nagu kuninga kassil“.

Olen ehk loodud siia selleks, et kan-

naksin edasi eestlaste kullast kallimat Miks olen ma loodud Eestisse elama?

Lõpuks rääkis Kops Maksale au-

kultuuri, et laulaksin südamest oma Ma ei ole loodud ainult Eestis elama,

gu pähe. Siiamaani on nende elu

esivanemate laule ja pühiksin pisara vaid eestlane olema, kõikide oma

rahulik, kops toidab maksa kõige

põselt, kui laulupeol mõne isamaalise vooruste ja pahedega. Elan Eestis, sest

kvaliteetsema õhuga.

viisi algusmeloodiat kuulen. Ja et ma see on minu kodu.
tantsiksin neid kalleid labajalgu ja
LEND

Tormi Arne Raidvere
Kaisa-Siret Hint
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Su nägu kõlab tuttavalt
Sõbrapäeval, 14. veebruaril toimus meie koolis 4.-6. klasside võitjad olid 4.B klassi õpilased, kes
üritus „Su nägu kõlab tuttavalt.“
esitasid Curly Stringsi laulu „Kauges külas.“
Tegemist oli väga tõetruu jäljendusega.
Etteasted olid lisaks sõbrapäevale pühendatud
ka Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale, seega oli
tingimuseks, et laulud peavad rääkima sõprusest ja kõlama eesti keeles. Selgus, et sõpruse
teemalisi laule oli õpilastel väga keeruline leida
ja mitmed klassid valisid ühe ja sama laulu.
Näiteks Taukari „Seitse pühapäeva”. Tore oli
see, et kõik klassid valmistasid oma etteasteid
põhjalikult ette.
Kuna osalejaid oli sel aastal päris palju, siis toimus üritus kahes vanusegrupis:
4.-6. klasside pidu ja 7.-9. klasside pidu.
4.-6. klasside žüriis olid direktor Triin Lõbu,
muusikaõpetaja Anne Pilvar, 9. klassi õpilane
Ingela Aavik, 6. klassi õpilane Getter Angerjas
ja gümnasist Martin Kalm.

7.-9. klasside võitjad olid 7.B klassi õpilased, kes
laulsid hitti „Ainol on Hummer.“ Laul ise oli ka
tore, kuid kindlasti võitis publiku südamed see,
et õpilased tõid lavale „päris Hummeri”.

7.-9. klasside žüriis olid direktor Triin Lõbu,
õpetaja Eve Roos, 8. klassi õpilane Joosep Katt, Mitmed klassid said lisaks veel eriauhindu.
6. klassi õpilane Getter Angerjas ja gümnasist Üritused olid meeleolukad, publik elas kõikidele esinejatele kaasa ja kindlasti võiks ka edaspiMartin Kalm.
di sarnaseid pidusid korraldada.
Kõik etteasted olid toredad, kuid mõlemal peol
paistis eriti silma üks etteaste.

Heidi Sild ja Laura Haaviste
Fotod: Merilin Kalavus
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Liblikate lennukas aasta
Käesolev aasta on olnud libli-

naasiumi ja 9. klassi trupi kol-

Vaarpuu. Laureaaditiitli tõid

kapüüdjatele tegus. Kõik algas

mas lavastus „Kõmpa“ on aga

Karksi-Nuia põhikooliastme

aasta alguses kui õpetaja

kuulsust teeninud üle Eesti.

kooliteatrite riigifestivalilt ära

Lianne Saage-Vahur alustas

Saaremaa

Miniteatripäevadel 7.B trupi noored etendusega

tööd paljude truppidega. Tööd saadi laureaaditiitel. Maakonna „Punamütsike”. Näitlejapreeoli palju ja võttis kaua aega, ku- kooliteatrite näitemängupäeval miad said Karoliina Kask,
ni kõik etendused olid täiuslik- võitsid tublid noored peapree- Doris Piik, Kaisa-Triina Maiste
mia ja viimati käisid nad Kooli- ja Kerttu-Kethlin Rumask.
kuseni lihvitud.
Esimene esinemine 9. klassi ja

teatrite riigifestivalil

vadel Tähetund, kus saadi

Tublid on olnud ka põhikooli

Jõgevamaa algklasside näitemängupäeval sai eripreemia 2.
klasside trupp etendusega
„Nõiamaja“.

peapreemia lavastusega

trupid. Sel aastal saavutasid

Loodame, et järgmisel aastal on

„Kapten Oleander“ ja parima

meie rõõmsad päikesejänkud

liblikapüüdjad sama tegusad ja

meesnäitleja tiitli pälvis Einar

3.A klassi trupist Rõngus toi-

toovad koju veel palju võite.

Susi ning näitlejapreemia Sten

munud algklasside riigifestiva-

Siirak. Tähetunnil autasustati

lil, etendusega "Päikseplika“,

ka gümnaasiumi tüdrukute

"Ühtse ja täpse rõõmu" eripree-

truppi eripreemiaga noorusli-

mia. Tuulelastel sai samast tru-

kult hoogsa mängu eest. Güm-

pist näitlejapreemia Lehola

gümnaasiumi noortele oli Betti „Kooliteater 2018“, kus Sten
Alverile pühendatud luulepäe- Siirak võitis näitlejapreemia.

Karl Västra
Kaarel Karukäpp

Foto: Facebook

Õpilasesinduse
koolitused
Käisime õpilasesinduse nelja liikmega kahepäevasel omaette seiklus. Põgenemistoa eesmärk oli arenda-

koolitusel, Mustvee Gümnaasiumis. Kohal olid eri- da koostööd, sest toast sai välja ainult see meesnevad õpilasesindused Jõgevamaa koolidest. Kooli- kond, kes tegi omavahel koostööd. Kohapeal jagati
tusel arutasime õpilasesinduse probleeme ja mõtle- meid kahte gruppi. Nooremad läksid „pangaröövi“
sime, kuidas muuta seda paremaks. Käisid erinevad tuppa, kus uste avamiseks tuli lahti murda palju
koolitajad, kellega tegime mitmesuguseid tegevusi erinevaid koode, vanemad ja julgemad läksid tuppa
ja mänge. Meid koolitati teemadel "Õpilasesinduste „Psycho Lab“, kus enamuse ajast pidi tegutsema
ABC", “Kuidas motiveerida ennast ja enda tiimi“, pimeduses. Pärast oli meil veel puuviljalaud ja aru„Konfliktijuhtimine“. Koolituse korraldaja oli Sigrid telu meie ÕE tugevuste ja nõrkuste üle. Üritus meelLaurikainen. Ööbimine toimus kohapeal. Oli tore ja dis meile väga ja loodame varsti veel midagi sellist
kõik jäid väga rahule.

kogeda.

Järgmine koolitus toimus kevadisel koolivaheajal
Tartus Escape põgenemistoas, osales kaheksa õpilasesinduse liiget. Tartus käisime rongiga, see oli juba
10

Hanna – Liisa Kallas ja Getter Angerjas

Fotod: Heiki Nooremäe

Fotod: Sigrid Laurikainen
LEND

Jõgeva valla noortevolikogu
Alates selle aasta aprillist tegutseb Jõgeva vallas Heidy Ismailov, Andris Roland Saar, Anna-Liis
noortevolikogu. Noortevolikogu peamiseks eesmär- Rähn, Markus Kuslap, Ingela Aavik, Janely Kommer
giks on edendada noorte heaolu vallas ja seista ja Moonika Tammsaar. Ülejäänud 6 kandidaati, kes
noorte huvide eest!

seekord koosseisu ei pääsenud, jäävad asendusliik-

Noortevolikokku kandideerimiseks esitati 21 aval-

meteks.

dust üle valla. Valimised toimusid 9-14 aprillil ja Infot noortevolikogu tegemistes saab lugeda Jõgeva
valimas käis kokku 342 noort.
Pingeliste

valimiste

tulemusena

vallavalitsuse kodulehele noortevolikogu lingi all
pääsesid

15-liikmelise noortevolikogu koosseisu järgmised
aktiivsed noored: Rasmus Randoja, Cerle Siim, Helis
Kiis, Angelika Palm, Teele Olgo, Anette-Veronika
Vaigo, Raiko Saar, Mikk Korkmann,

(http://jõgeva.ee/noortevolikogu) ning Jõgevamaa
noorteinfoportaalist

(https://www.facebook.com/

jogevamaanoorteportaal).
Kaire Sakjas
Jõgeva vallavalitsuse noorsootöö peaspetsialist

Fotod: Riina Mägi
LEND
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Kool liikuvamaks
Liikumine on oluline igas vanuses. Praeguste gida. Tore on ka proovida, kuidas meie õpilastele
uuringute järgi on paljud noored ülekaalulised. tantsimine meeldib. Võtame ette mõne tuntud lauHetkel on suureks probleemiks noorte vähene ke- lu ja otsime video, mille aulas ekraanile kuvame,
haline aktiivsus. Suures osas on selles süü nuti- et selle järgi jalga keerutada. Esimesed tantsuvamaailmal. Selle kasutamist saab aga igaüks ise hetunnid algklassidele toimusid 20. märtsil.
kontrollida. Eestis täidab vaid 24% 7-13 aastastest
õpilastest vajamineva liikumisnormi. Seepärast

liitus Jõgeva Põhikool programmiga
Liikuma Kutsuv Kool.

Noorematele õpilastele oleks meeltmööda kindlasti ka liikumiskoridor, kus on vahendid erinevate mängude jaoks ja ruumi, kus neid rakendada.
Samuti saab väga kerge vaevaga luua mõnda ko-

Liikuma Kutsuva Kooli ideedeseminarilt sai palju ridori takistusraja, mida läbida. Koolides, kus akmõtteid teiste koolide esindajatelt, mida teha sel- tiivsed vahetunnid on juba tavapärased, on õpetaleks, et õpilased nii ainetundides kui ka vahetun- jad öelnud, et liikumistegevused vahetunnis soodides ja koolist väljaspool rohkem liiguksid. Suu- dustavad tunni töörahu.
res osas peavad kaasa aitama õpetajad, et tunni
ajal teha õpilastele pausi istumisest, ennast liigutada ja ehk isegi kaasata sellesse tegevusse vasta-

va ainetunni õpitavat teemat. On kindlaks tehtud,

Selleks, et plaanid täide läheks ja koolipere rohkem liikuma hakkaks, peavad nii õpilased kui ka
õpetajad uuendustega kaasa tulema. Ainult koostööga saame näha positiivseid tulemusi.

et liikumise ajal aju puhkab ning tänu sellele paranevad keskendumisvõime ja ka ülesannete lahendamise kiirus. Seega tuleb liikumispauside tege-

Helis Kiis, Inara Ein

mine ainetunnis ainult kasuks ja seda ka väga mitmekülgselt.
Vahetundides on liikumisvõimalused
lasti

palju

kind-

paremad,

sest selleks on rohkem
aega ega pea piirduma
vaid

klassiruumiga.

Vahetunde saavad aidata liikuvamaks muuta ka vanemate klasside
õpilased, kes vähendavad sellega pisut õpetajate koormust. Mõtetes

mõlguvad teemavahetunnid, nagu näiteks
pallivahetunnid,

kus

saab võimlas palli män12

Fotod:
Nooremäe
Foto:Heiki
Heiki Nooremäe
LEND

Mängeldes liikuma

20.-21. aprillil käisid Helis Kiis, Inara Ein, Deili kohta ja kuidas noored õpivad mänge juhtima.
Saan, Anette-Veronika Vaigo ja õpetaja Älis Eespäev Antsla Gümnaasiumis mängujuhtide koolitusel. Kokku olid sattunud kõik aktiivsed õpilased ja
tänu sellele oli meil väga tore seltskond ning tore-

Milline tegevus meeldis Teile kõige enam?
Mulle meeldis kõige enam mängude läbi mängimine, kuna ma ise osa mängudest ei võtnud, sain kõike tähelepanelikult pealt vaadata.

dad juhendajad. Õppisime väga palju uut ja päevad

olid tihedalt tegevust täis. Oli palju teooriat, millele
järgnes ka praktika. Me rääkisime igasugustel erinevatel teemadel, näiteks, mis võivad olla riskid ja
kuidas väikseid lapsi rahustada. Nende kahe päevaga olid kõik nii lähedasteks ja headeks sõpradeks
saanud, et isegi kurb oli lahkuda.
Küsisin tagasisidet kaasas olnud õpetaja Älisilt.

Mida arvate õpilaste aktiivsusest?
Mina arvan, et koolitusele olid kokku tulnud kõige
aktiivsemad õpilased, kuid üleüldiselt arvan ma, et
õpilaste aktiivsus on nutiseadmete tõttu muutunud
ja vähesed õpilased käivad õues selleks, et sõpradega olla.
Kui palju Teie igapäevaselt liigute?
Käin kaks korda nädalas tantsutrennis ja peamiselt

Kuidas Teile mängujuhtide koolitus meeldis?
Väga meeldis see, et oli teooria ja räägiti kõik läbi ja

liigun maal olles õues. Kahjuks pean väikse lapse
tõttu liikuma sageli autoga.

sellele järgnes praktika.
Anette-Veronika Vaigo
Mida uut ja huvitavat saite teada?
Mina sain teada rohkem liikuma kutsuva kooli idee
LEND
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Tantsuvahetunnid
Hakkasime programmi Liikuma Kutsuv Kool raames koolis tantsuvahetunde korraldama. Igal
teisipäeval on õpilastel võimalik vahetundide ajal tulla aulasse ning tantsida kolme tantsu „Just
dance“ mängu videote järgi. Algselt tegime tantsuvahetunde ainult algklassiõpilastele, kuid siis
hakkasid ka suuremad õpilased huvi tundma ja hetkel teeme tantsuvahetunde 7. klassini. Siiamaani on olnud tagasiside positiivne ning tundub, et kõigile meeldib vahetunni ajal tantsu lüüa.
Kindlasti jätkame programmiga ka järgmisel õppeaastal, sest igasugune liikumine on õpilastele
vajalik
Joosep Katt
Tantsuvahetundide korraldaja

Fotod: Heiki Nooremäe
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Jõgeva Põhikool liigub

Foto: Katre Põder

19. aprillil toimus meie kooli traditsiooniline orienteerumismatk “Jõgeva Põhikool liigub”.
1.-4. klassi õpilased läbisid 3,6 kilomeetri pikkuse raja ja
5.-9. klassi õpilased 7,2 kilomeetri pikkuse raja.

Õpilased võisid raja läbimiseks tempo ise valida.
Kes jooksis ajale, kes sörkis, kes jalutas. Tähtis oli
meie kooli traditsioonilisel
üritusel osaleda. Ilm oli
ilus ja osalejaid palju.
„Jõgeva Põhikool liigub“
orienteerumismatka võitis
juba kolmandat aastat järjest Daniel Aganitš 9.B
klassist ajaga 0:33:28. Tütarlastest oli parim KadiLiis Viiar 9.D klassist ajaga
0:38:51 (üldarvestuses 10.
koht).
4. klasside kiireim tüdruk
oli Johanna-Elisabeth Võsaste 4.C klassist ja kiireim
poiss Aleksandr Grits 4.C
klassist.
5. klasside kiireim tüdruk
oli Greete Sepp 5.A klassist ja kiireim poiss KarlEerik Kukk 5.C klassist.
6. klasside kiireim tüdruk
oli Kertu Kilkmees 6.B

klassist ja kiireim poiss
Roland Pärt 6.B klassist.
7. klasside kiireim tüdruk
oli Helis Kiis 7.C klassist ja
kiireim poiss Arti Põldes
7.B klassist.
8. klasside kiireim tüdruk
oli Kärtyn Kaljusalu 8.B
klassist ja kiireim poiss
Siim Kolberg 8.C klassist.
9. klasside kiireim tüdruk
oli Kadi-Liis Viiar 9.D
klassist ja kiireim poiss
Daniel Aganitš 9.B klassist.
Lisaks õpilastele läbis raja
ka 19 õpetajat, kes joostes,
kes kõndides.
Ilm oli ilus ja osalejaid palju. Kehalise õpetajad tänavad kõiki osalejaid ja õpetajaid, kes abis olid!

Kaire Põldmaa
Kehalise kasvatuse õpetaja

Meie kooli õpetajad koguvad kilomeetreid
Direktori eestvedamisel kandideeris meie kool jaanuaris
Liikuma Kutsuva Kooli programmi. Liikuma Kutsuv
Kool on Tartu Ülikooli liikumislabori algatusel sündinud
programm, mille sihiks on pakkuda Eesti koolidele, õpilastele, õpetajatele ja lapsevanematele ideid ja lahendusi:
rohkem liikumist eri vanuses lastele, põnevaid vahetunde, aktiivseid tegevusi ainetundides, liikumist innustavat
koolimaja, mitmekesiseid tegevusi võimaldavat tun- kogusime alates 18. kuupäevast 1101,5 km, veebruaris
niplaani.

2099,6 km, märtsis 2329,84 km ja aprillis 2434,65 km. Jaa-

Meie koolis on palju liikuvaid ja sportlikke õpetajaid. nuarist aprilli lõpuni on õpetajate kilometraaž 7965,56
„Liikuma Kutsuva Kooli“ programmiga liitudes, kutsu- kilomeetrit. Esile tuleb, et õpetajad, kes on koeraomanisin õpetajaid rohkem liikuma ja kilomeetreid koguma kud, kõnnivad rohkem. Koeraomanikud tunnistavad, et
vabalt valitud liikumisviisil. Olgu selleks jalutamine koer on kõige parem eratreener. Kõndimas tuleb käia iga
(lemmikuga), matkamine, jooksmine, ujumine, suusata- päev ja iga ilmaga!
mine,

uisutamine,

jalgrattasõit.

1. juunil selgub kui palju kilomeetreid oleme kokku ko-

Nii saigi õpetajate toa seinale paigutatud tabel, kuhu gunud. Kogutud kilomeetrid kingime Eesti Vabariigile
õpetaja märgib oma eelmisel päeval kogutud kilomeetrid 100nda sünnipäeva puhul.
ja liikumisviisi.
Kilomeetrite kogumises osaleb 33 õpetajat. Jaanuaris

Liikuvat suve soovides
kehalise õpetaja Kaire

Kooliolümpiamängud
Tänavu 23. mail toimusid kolmandad Jõgeva koolide olümpiamängud. Mängudel esindasid 2030 õpilasest koosnevad võistkonnad 25 erinevat riiki, mille hulgas
olid Kreeka, Ameerika Ühendriigid, Austraalia, Brasiilia, Etioopia, Hiina, Holland, Itaalia, Jaapan, Jamaica, Kanada, Keenia,
Leedu, Läti, Poola, Prantsusmaa,
Rootsi, Saksamaa, Soome, Suurbritannia, Tšehhi, Ukraina ja ka
meie oma Eesti. Erinevalt eelnevatest aastatest ei pistnud sellel
aastal teistega rinda Taani. Hans
Christian Anderseni kodumaa
vahetasid välja Belgia riigi esin- Jõgeva Põhikooli, kus anti üle
dajad.
teine tormilatern direktor Triin
Lõbule.
17. mail toimus
Jõgevamaa
Gümnaasiumis olümpiaviktoriin, Kooliolümpiamängude avatserekust võis oma riigi jaoks noppida mooniat alustati 23. mai hommihädavajalikke lisapunkte, mis kul rongkäiguga kesklinnast Jõtulid hiljem kooliolümpiamängu- geva linna staadionile. Rongkäidel kindlasti kasuks. Kõige roh- gu eesotsas sisenes staadionile
kem punkte (34) said viktoriinis Eesti Olümpiaakadeemia lipp,
Hollandi esindajad.
mille toimetasid kohale õpilased
Birgit Kasela, Britta Kasela, Arti
Olümpiatuli süüdati 22. mail JõPõldes ja Siim Kolberg.
geva kesklinnas toimunud tseremoonial. Avakõne pidas Jõgeva
valla spordispetsialist Kaido
Alev. Osalejate tuju hoidsid üleval Marika Järveti rahvatantsijad. Järgnes nõguspeegli abil päikesekiirtest tule süütamine. Edasi liiguti Piiri pargis asuva mälestuskivi juurde, kus peatuti hetkeks, et mälestada Kristjan Palusalu. Järgnevalt viis tee Jõgevamaa Gümnaasiumi juurde, kus
anti direktor Priit Põdrale üle
esimene tormilatern olümpiatulega. Edasi kulges lipurongkäik
16

Fotod: Heiki Nooremäe

Avasõnad laususid Jõgeva Põhi- male. Parima tulemuse - 37,1
kooli direktor Triin Lõbu ja Jõge- meetrit - saavutas Austraalia
vamaa Gümnaasiumi direktor delegatsioon.
Priit Põdra. Järgnevalt kostus
staadionil Eesti Vabariigi hümn
ning seejärel heiskas Arti Põldes
olümpialipu. Siis kõlas olümpiahümn ning olümpiatule tõi staadionile ja süütas Jõgevamaa gümnaasiumi õpilane
Marcus Mardimäe.

Lendava taldriku heide
olümpiarõngastesse

Kardisõit
Iga võistleja ülesandeks oli läbida
slaalomis neli 20meetrist lõiku.
Parima tulemusega lõpetas Etioopia delegatsioon ajaga 5.11,4 mi-

nutit.
Ratsutamine

Võistkonna 20 liikmest 5 olid
„hobused“ ja 15 „ratsanikud“.
Viimastel tuli „hobuse“ seljas läbida võimalikult puhtalt ja kiirelt
takistusrada. Kõige lühema ajaga
Edasi

andis

Victoria

(4.23,2 minutit) läbis selle Brasiilia

Zelinski

võistkond.

sportlaste poolt tõotuse võistelda
ausalt ning Annika Rüütli lubas
kohtunike erapooletut suhtumist
kõikide

riikide

osavõtjatesse.

Avatseremoonia lõpus kuulutas
Triin Lõbu olümpiamängud avatuks.
Võisteldi viiel erineval alal 20liikmeliste võistkondadena.
Paigalt kaugushüpe

Võistlejad pidid viskama lendavat taldrikut läbi hularõngastest
moodustatud

olümpiasümboli.

Võistlejad hüppasid üksteise järel Erinevat värvi rõnga tabamine
Pendelteatejooks
paigalt kaugushüpet. Esimene andis erineva arvu punkte. Võitis
Kõik 20-liikmelise võistkonna
võistleja alustas hüppepakult võistkond, kes sai 20 viske koguliikmed pidid jooksma 50 meetrit
ning iga järgnev hüppaja maan- summas kõige rohkem punkte. 29 ning andma siis edasi teatepulga
dumispunktist. Võitis võistkond, punktiga saavutas sellel alal pari- järgmisele võistlejale. Kiireima
kes 20 hüppe tulemusel oli kara- ma tulemuse Kreeka riigi esindus. tulemuse tegi sellel alal Hiina delegatsioon ajaga 2.06,2 minutit.
nud hüppepakust kõige kauge-

Kooliolümpiamängude peavõidu saavutasid Kreeka riigi esindajad silmapaistvate tulemuste eest
kõikidel spordialadel.

Fotod: Heiki Nooremäe
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Teise koha sai Rootsi riigi delegatsioon.
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Kolmandale kohale jõudsid Ukraina riigi esindajad
Koolid tänavad korraldajaid Viktor Nõmme, Kaire Põldmaad, Piret Kolli, Rainer Võsastet ning Annika
Rüütlit ja kõiki teisi, kes aitasid kaasa 3. kooliolümpiamängude õnnestumisele.

Deili Saan
Fotod: Merilin Kalavus ja Katre Põder

Viburing
Viburing alustas Jõgeva Põhikoolis eelmise aasta novembris. Avapauguks oli
isadepäeva üritus, kus vibu said lasta
nii isad kui lapsed, ka emad said huvi
korral kätt proovida.
Vibutundide vastu oli huvi väga suur –
kokku on neist osa võtnud üle 50 õpilase. Tõsisemad huvilised astusid aasta
algul moodustatud Vooremaa Vibuklubisse, mille nimekirjas osalesid mitmetel Eesti Vibuliidu ja Eesti Maastikuvibu Liidu võistlustel.
Jahedal ajal koolimaja keldris lasketiirus toimunud vibutundides vallutasime erinevaid kaugusi – kui alustasime
talvel laskmisega 6...10 jardi kauguselt,
siis kevadeks ei olnud paljudel mingi
probleem tabada märki ka 30 jardi kauguselt. Oleks ehk kaugemaltki pihta
saanud, aga lagi tuli vastu ja mõnigi
nool kaotas oma terava otsa või kaunid
suled.
Viga sai parandatud, kui tunnid kolisid
õue – taevas vastu ei tulnud ja nooled
lendasid 50 jardi kaugusele. Lendasid
kaugemale ka.... Mõned lausa nii kaugele, et jäidki leidmata.
Tunnid on vaheldunud võistlustega, nii
siin kui seal on alati olnud nalja ja naeru, vahel ehk ka liigset lobisemist. Esimene suurem võistlus viburingi lastele
oli Eesti Vibuliidu Sisemeistrivõistlused Viljandis, kus Jõgeva lapsed napsasid omale lausa kaks medalit. Kadettide
noormeeste LB klassi kuldmedali võitis
ja Eesti meistriks tuli Markus Õim,
noorte tütarlaste LB klassi pronksmedal
ja III koht kuluvad Annaliisa Tammele.
Kokku võttis esimesest võistlusest osa 7
Jõgeva põhikooli õpilast, mis on päris
suur arv, kuna võistlustele pääses kohtadel lastud eelringide tulemuste põhjal.
Viljandi võistlustel osalesid veel
Mirelle Peussa, Marten Kajak, Oskar
Säärits, Marta Lisette Mägi ja HannaLiisa Kallas. Võistlustele pääsu olid
välja teeninud ka Andreas Soonsein ja
Johannes Ojasaar, kes tulekust erinevatel põhjustel loobusid.
Maastikul toimuvatest MVL
võistlustest oleme käinud võistlemas
Potimetsas ja Räbikülas, klubide korral-

datavatest võistlustest Kassinurmes, Osalejate arvamused viburingist:
Kajamaal ja Väljaotsal. Viimased kaks
olidki Vooremaa Vibukarika I ja II Lisete
Mulle meeldib viburingis käia, sest see
etapp ning korraldajaks koduklubi.
on nii tore ja äge. Mulle meeldib loomi
Kohe-kohe on tulemas pädevuslaager lasta ja eriti meeldib võistlustel käia.
Udu talus, kus ka vibulaskmine kavas.
Varustuse jagamisel ja „jahil“ on luba- Oskar
nud appi tulla mitmed viburingi õpila- Mulle meeldib viburing sellepärast, et
sed, kes saavad nii oma juhendamisko- seal saad sa ennast proovile panna täpsuses ja saad käia vibuvõistlustel, kus
gemusi lihvida.
annad endast kõik.
Viburing ei saa selleks kooliaastaks
veel kaugeltki otsa – trennid õues jät- Andreas
kuvad vaba graafiku alusel ja tulemas Mulle meeldib viburing, kuna seal on
on mitmeid üritusi ning võistlusi. Jät- huvitav ja samuti on seal head sõbrad,
kub Vooremaa Vibukarika sari, mille kellega võistelda.
tipphetkeks on kindlasti Kuremaa Rivo
Lossiturniir 11.-12. augustil. Samuti on Mulle meeldib viburing, kuna sa saad
plaanis osaleda erinevatel Eesti meistri- end närvidest lahti elada, treenida ja
võistlustel ja Klubide Karika etappidel. võistelda ja lihtsalt sõpradega koos olla.
Tegevust jätkub, uue õppeaasta alguses
Märt
alustame uue hooga ja võtame ringi
Käin viburingis, kuna vibulaskmine
vastu ka uusi huvilisi.
meeldib mulle ja see on lõbus ajaviide.
Tulevikus loodame aktiivselt kaasa
lüüa ka maailmameistrivõistlustel - Markus
Mulle meeldib viburingis käia, sest vi2020 aastal on Eestil au korraldada
buringis on lõbus, siin on tore treener ja
maailmameistrivõistlusi maastikulasksõbrad ning mulle lihtsalt meeldib lasta.
mises (WFAC 2020).
Siit saab ka palju uusi kogemusi ja teadViburingis käib koos väga vahva selts- misi.
kond! Tulevad need, kes tahavad midagi uut proovida, katsetada ja omanda- Marta
da. Lisaks vibulaskmisele õpime ka See hobi meeldib mulle kõige enam.
üksteist toetama ja aitama, kaaslaste Saab kogemusi ja teadmisi, mida mujalt
saavutusi tunnustama. Noor energia ei saa. Treener on väga tore, huumorilausa pulbitseb, ajab muremõtted metsa soonega. Uusi sõpru saab ka.
ja toob rõõmsamad asemele. On rõõm Annaliisa
nende lastega koos õppida ja areneda! Viburing on ainulaadne hobi, millega
igaüks ei tegele. See on huvitav, saab
Päikest kõigile ja kohtume viburadadel! uusi sõpru ning treener on ka tore. Saab
nalja ja uusi kogemusi.
Tiina Laurisson
ringijuhendaja
Marten
Viburing on tore koht, kus
saab aega veeta ja suhelda.
Mulle meeldib ka väga lasta.
Siin on tore treener ja toredad inimesed üldse.

Räbikülas (5. mail)
Foto: Maive Tõkke

