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Jõgeva Põhikooli ajaleht

9.A
Pärast üheksanda klassi lõpetamist plaanib enamik õpinguid jätkata gümnaasiumis. Triin läheb Tartusse Hugo Treffneri
Gümnaasiumisse, ülejäänud jäävad oma
teadmistepagasit rikastama Jõgevamaa
Gümnaasiumisse. Marilin tahab minna
ka üheks aastaks vahetusõpilaseks.
Kõrgkoolidest eelistatakse Tallinna Tehnikaülikooli ja Tartu Ülikooli.
Konkreetsemalt kavatseb Birgit minna
Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemiasse ja Eva-Maria Balti Meedia- ja
Filmikolledžisse. Laura-Liisa on üks
neist vähestest neidudest, kes kavatseb
astuda Eesti Kaitseliitu.
Kutsekoolide osas on Henri mõelnud
minna Rakvere Kutsekooli ja Risto Järvamaa Kutsehariduse Keskusesse põllumajanduse erialale ning tulevikus võtta üle
oma vanavanemate talupidamine.
Deana soovib õppida kutsekoolis pagariks. Seega on meil kõigil olemas tulevikuplaanid.

Foto: Elina Sumin

humanitaar-, Venno reaal- ja Sander J.
keeltesuuna. Anet, küll vist ainukesena,
seab pilgu Tallinna gümnaasiumide
poole. Mikk ja Anna-Maria suunduvad
samuti kaugemale, neid võtab vastu Nõo
Reaalgümnaasium. Neist veel pikema
maa taha sõidab Sandra, kes veedab
ühe aasta vahetusõpilasena Austrias ja
seejärel asub haridust omandama Hugo
Treffneri Gümnaasiumis. Tartusse läheb
ka Anita, tema otsustas Jaan Poska Gümnaasiumi kasuks. Mõni meist soovib
kohe ka elukutset omandama asuda, nii
näiteks Martin, kes alustab õpinguid
Tartu Kutsehariduskeskuses ja Eigo, kes
peab veel kahe kooli seast ühe valima.

Sandra Võsaste
9.C
9.C klassi õpilased jagunevad kaheks:
on neid, kes lähevad kutsekooli ja on
neid, kes omandavad keskhariduse
gümnaasiumides. Enamikku meist ootab
Jõgevamaa Gümnaasium, mis on hea
Triin Valdmaa kodulähedane ning ka uus ja huvitav.
Suurem osa on meist on valinud sotsiaal9.B
suuna. Paljud suunduvad ka Tartu Kutsehariduskeskusesse erinevatele erialadeEnamik meist on otsuse edasise osas
juba langetanud, viimased ootavad veel le. Meie klassis on ka erandeid, näiteks
neiu Erleen läheb Tallinnasse kutsekooli
eksamitulemusi ja kaaluvad erinevaid
variante. Rõõmu teeb, et kõik meie hul- ning Egert ja Grete Nõo Reaalgümnaasiumisse - Egert füüsikaklassi ja Grete
gast on otsustanud oma haridusteed
ühel või teisel viisil jätkata. Umbes pool bio-keemia klassi. Laura läheb arvataklassist jääb edasi Jõgevale ja asub õp- vasti Tartusse Jaan Poska Gümnaasiupima riigigümnaasiumisse, kus vaielda- misse ning Veronika Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasiumisse. Eriti kõrgelt
matult populaarseim on sotsiaalsuund,
aga ka igasse teise harusse leidub meie lendab aga meie klassi priimus Anita,
kes jätkab gümnaasiumiteed Tallinna
klassist mõni õpilane – nt. Kaidi valis
Reaalkoolis.
Evelin Kupits

9.D
Mõned unistavad lendamisest ja mõned
tahavad maa alla vajuda, mina tahan
vaid juhtida, mitte kontrollida seda teed,
mida pidi ma kõnnin. Järgneval aastal ei
vii jalad mind kaugele, vaid jäävad siia,
kus tunnen end kõige paremini. Ma
plaanin jätkata oma õpinguid Jõgevamaa Gümnaasiumis. Kodu on lähedal,
sõbrad ka. Milleks minna teise Eesti
otsa. Pärast gümnaasiumi on plaanis
minna kokaks õppima.
See aasta oli minule isiklikult üllatus. Nii
palju inimesi oli nii väikeses majas ja
trepid olid kohutavad. Aasta on läinud
nii kiiresti, alles olin 9. klassi õpilane ja
juba ma lõpetan. Ajaveskid liiguvad
huvitavalt. Kui vaja, siis nad ei liigu ja
kui on lõbus ja tore, on see vaid üks
silmapilk. Ma vist tean, miks aeg on minu jaoks nii kiiresti lennanud. Kuna mul
on super klass, kellega ma olen küll
ainult teist aastat. Parimad hetked on
mul olnud klassiga, näiteks matk õpetaja
Neemega, vahetunnid enne ühiskonna
tundi ja kui keegi laseb klassis muusikat.
Aasta on asja ette läinud. Mul ei ole kahetsusi, peale vähenenud une. Võimsa
klassi ja oma unistustega lähen edasi ja
veel kaugemale.
Anti Valk

Juhtkiri
Tere, hea lugeja! Hoiad enda käes Jõgeva Põhikooli päris
esimest ajalehte, mille on välja andnud õpilasesindus. Loodame, et neilt lehekülgedelt leiad midagi just enda jaoks
tähtsat ja huvitavat.
Nagu kooli uuest tunnuslausest inspireeritud nimigi ütleb,
on siia kokku kogutud mõned kõrgelennulisemad mõtted,
ideed ja sündmused, mis aasta jooksul meie koolis endale
koha leidsid ja nüüd paberile püüda õnnestus.

Uudised
Jõgeva Põhikoolil on nüüdsest oma logo.

Logo autor on Georg Sakrits
5. B klassist.
Õpilaste lemmikuks valiti
logokonkursil Anita Maasalu
logo.

Selle lehe ilmumisega sooviksime veelkord näidata, et
meie kool on oma tunnuslause vääriline – siin ollakse avatud igale uuele lennukale mõttele, mis noore inimese peas
tekkida võib. Üks õige kool peakski ju toetama oma õpilaste loomingulisust ja mõtlemisvõime iseseisvat arengut.
Pingutus kannab aga alati vilja siis, kui mõlemad osapooled
tegutsevad koos. Tunnuslause väärilised peaksid olema ka
Jõgeva Põhikooli õpilased. Oma võimete piiri pidev kaugemale nihutamine teeb aina rohkem ruumi uutele ideedele ja
mõtetele – nii saavad nad vabamalt lennata ja aina kasvada.
Iga õigusega kaasneb alati kohustus, nii saab öelda ka vaba
mõttelennu kohta. Kui õpilasele on antud selline priius,
peab ta õppima seda hindama ja andma endale aru, et iga
vabadusega kaasneb ka vastutus. Iga mõttesädemega saab
süüdata leegi, mis kas valgustab või põletab, see ongi aga
juba igaühe enda teha.
Lennukaid mõtteid!

Tutipäev
8. klassid korraldavad üheksandikele viimase
koolipäeva.
Neljas tund on aulas tutipäeva aktus lõpetajatele ja
8. klassidele.

“Tutipäev on päev, kus üheksandikud kannavad tutimütse, teevad näitemängu, laulavad, tantsivad ja söövad torti ning kooli enam tulema ei pea.“

Sandra Võsaste
JPK õpilasesinduse president

1. A klass
“Tutipäev on selline päev, kus suured hakkavad kooli lõpetama.
Sel päeval pannakse selga naljakad titeriided ja käitutakse ka nagu tited, seda teevad nad sellepärast, et
meelde tuletada oma 1. klassi ja lapsepõlve. Tutipäev
on see päev seetõttu, et väiksed lapsed tavaliselt kannavad tutiga mütse.“
1. C klass

Lõpupeod
04.06.2014 1.-8. klass
Kontserdid algavad 9.00 Rohu 10 saalis
14.06.2014 kell 14.00 9. klass
Aktus Jõgeva kultuurikeskuses

Tegijad
Peatoimetaja Sandra Võsaste 9B

Tehniline teostus Heiki Nooremäe (IT-juht)

Keeletoimetaja Anita Maasalu 9C

Juhendaja Katre Põder (huvijuht)
E-post: katre.poder@jpk.edu.ee
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KOOLIAASTA SÜNDMUSED
tis tunti ennast siiski mugavalt ja ka nalja sai omajagu,
I veerand
lõbu oli laialt nii asendusõpetajatel kui ka õpilastel.
Aasta algas traditsioonilise esiLiblikapüüdjad tänasid pämese koolipäeva aktusega – uhrisõpetajaid esinemise ja
kete üheksandike käekõrval astuväikese sooja üllatusega.
sid esimesele koolipäevale vastu
veelgi uhkemad ning särasilmsed
1. klassi õpilased. Loomulikult oli Esimese veerandi lõpetas
suurejooneline JPK jäljenkooli algus pidulikum ka kõigi
teiste jaoks, seda enam, et tege- dusvõistlus „Su nägu kõlab
mist oli selle kooli kõige esimese tuttavalt“. Klassid nägid
oma etteastetega kõvasti
esimese septembriga.
vaeva ning üritus oli õpilasPärast aktusi liiguti koos gümnaa- te seas väga populaarne.
Kuigi peapreemia võitjaks
siumiõpilastega rongkäigus keskosutus 9.B klass ja „Eesti
linna, kus esinesid Jarek Kasar ja
lugude miks“, oli üks esineHele Kõrve.
mine isegi sellest menukam. Publiku üllatuseks olid
Septembrikuu oligi tegusam just kooli noored õpetajad ette
algklassidele. Sinna mahtusid nii valmistanud oma esinemise
spordipäev kui sügislaat, viimane
Ylvise laulu „The Fox“ järpakkus palju rõõmu ka vanemate gi. Muusikat ja nalja täis
klasside õpilastele. Ka õpetajad
õhtu oli sügisvaheajale suuvajavad puhkust – selle eest hoo- repäraseks sissejuhatuseks.
litsesid üheksandikud, kes pedagoogide raske töö õpetajate päeval enda kanda võtsid. Uues ameSandra Võsaste

„Õpetajad“ raske tööpäeva lõpus. Foto: Sandra erakogu

II veerand
Et kooliellu natuke vaheldust tuua, korraldas õpilasesindus novembris muusikanädala. Vahetundides mängis muusika, iga päev oli pühendatud ühele
kindlale stiilile. Eesmärgiks oli ühendada kasulik meeldivaga – soovijad said
tutvuda stiili ajaloo ja eripäradega, üle
koridori kõlavad meloodiad aitasid aga
vabaneda pingetest, mida raskel koolipäeval ikka ette tulla võib. Et pakkuda
midagi igale maitsele, oli iga päev
proovitud kujundada võimalikult erinevaks.
Novembris toimus ka järjekordne „Su
nägu kõlab tuttavalt“, seekord 5.-6.

Mõni õnnelik koolimineja sai endale käekõrvale
lausa mitu üheksandikku. Foto: Merilin Kalavus

Laadaplats oli sügiseselt kirju.
Foto: Anneli Jäme

Mis häält teeb rebane? Foto: Merilin Kalavus

klassidele. Sellel korral said erinevate
preemiatega auhinnatud kõik osalenud
klassid, kordusesinemise tegid ka noored õpetajad hitiga „The Fox“.
Märkamatult oligi pool aastat möödunud ja
aeg jõulupidusid pidada. Need toimusid küllaltki traditsioonilises võtmes, jõuludele
omases rahulikus ja hubases õhkkonnas. Iga
klass kandis ette mõne jõululaulu, lauldi
ühiselt karaoket, mängiti seltskonnamänge,
mõnel peol käis külalisesinejana JJ Street.
Jõulukontsertidel jagasid meie kooli
lauljad, tantsijad ja näitlejad teistega
seda, mis poole aasta jooksul selgeks
saadud oli.

Muusikanädal. Kolmapäev: räpp/hip-hop.
Foto: Karoliina Šamalova
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6.D Getter Jaani „Rockefeller street“ Foto: Merilin Kalavus

III veerand
Sellel aastal ei olnud Eestit just
heade talveilmadega õnnistatud
ja uue aasta algus kippus võrdlemisi halliks ja igavaks. Värvide
nädal aitas sombusesse jaanuarikuusse rõõmu ja sära tuua.
Üks suuremaid projekte, mis
sellesse veerandisse mahtus, oli
Vahemeremaade nädal. Vahetundide ajal mängis iga päev
mõne Vahemere-äärse riigi rahvamuusika, koridoris rippusid
reisifotod, aknalaudadele olid
meisterdatud informatiivsed
voldikud ning tavaliste koolitoitude asemel oli menüüs iga päev
midagi võõrapärast. Nooremad
klassid meisterdasid mõne riigi
kohta plakati ja osalesid viktoriinil, vanematele klassidele mõeldes oli korraldatud teemaõhtu
koos mängude ja teemakohaste

5.D Põhja-Tallinn „Kuula mind ära“ Foto: Merilin Kalavus

esinemistega. Taaskord
valmistasid meeldiva
üllatuse õpetajad, kes
olid kokku pannud haarava videolavastuse, seekord oli kaasatud ka mitmeid vanema põlvkonna
esindajaid.
Sõbrapäeva tähistati seekord eriti moodsalt – tublimad klassid olid proovinud kätt moeloojatena
ning pannud kokku valentinipäevateemalised
rõivakollektsioonid.

JJ Street Foto: Laura Veel

Algklasside majas tervitati kevadet kolmanda veerandi lõpuaktustega. Ka
Piiri tänava majas leidub
väga palju tublisid esinejaid, laululastest näitlejateni välja.

lest saab lähemalt lugeda lehekülgedelt 6 ja 7.
1.aprillil olid asjad JPKs hoopis- 26. mail peeti ajalooline jalgpalki pahupidi – õpilased kandsid limatš Jõgeva põhikooli ja Jõgepidžaamasid, päikeseprille või vamaa gümnaasiumi vahel. Või- Vahemeremaade nädal. Türgi. Foto: Heiki Nooremäe
midagi hoopis muud, õpetajate- tis gümnaasium seisuga 5:1.
le jagati aga hunnikute kaupa
500-euroseid.
Aasta 2014 on Eestis kuulutatud
liikumise aastaks, loomulikult
annab ka meie kool sellesse
oma panuse. Aprillis korraldati
algklasside õpilastele suur pereorienteerumine, 5.-9. klassile
oli mõeldud individuaalne
Etendus
jooks. Sellest üritusest võtsid
“Juhmikese
osa ka õpetajad. 30.aprillil,
volbripäeval, peeti nõidade
seiklused”
pidu. Osa võtsid viiendate ja
kuuendate klasside õpilased.
3. B klassi
trupp
22. mail toimusid Jõgeva linna
koolide I kooliolümpiamängud
Foto: Heiki
(avamine eelmisel päeval). SelIV veerand

Foto: Heiki Nooremäe

Nooremäe

<- 1. aprill
Orienteerumine ->
Fotod:
Katre Põder
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MOOD ja TERVIS
mikvärv on sinine - mida erksam, seda
parem. Kannan hea meelega ka musta,
valget ja tegelikult üldse kõiki värve, va.
oranži. Ma ei soovi otseselt edastada
mingeid sõnumeid oma riietuse või värvide valikuga, aga väsinuna ja kiirete
aegade ajal kipun silmapaistmatumaid
toone kandma. Ma ei meigi ennast eriti,
aga koolis olles on mul alati ripsmetušš
peal. Pükste või seeliku valik sõltub suuresti tujust, sellel kevadel olen aga tavalisest rohkem kleite/seelikuid kandnud.

Koolimood
Me peame moeks mitteverbaalseid märke, mis edastavad teavet erinevate kuuluvusnäitajate kohta. Lisaks riietusele
hõlmab mood ka aksessuaare, ehteid,
soenguid ja kehamaalinguid. See on nii
väljendusviis, kui ka võimalus teha
kandja kohta kiireid üldistatud järeldusi.
Kas hommikune kooliriiete valik on juhuslik või ajendavad seda mingisugused emotsioonid, soov kellelegi meeldida, paista silma või hoopis eristuda massist?
Mis mõjutab meie soengu ja aksessuaaride valikut? Kas värvitoonid, mida kanname edastavad sõnumeid meie koolikaaslastele või õpetajatele?
Anette Maria Alatsei
Hommikul valin ma riided juhuslikult,
valin midagi välja ning proovin kokku
sobitada ülejäänud riiete ja aksessuaaridega. Pigem soovin ma eristuda massist,
kannan just seda värvi ja riideid, mis
mulle meeldivad ja mis on mugavad.
Oma lemmikehted ja -meik on kujunenud välja pika ajaga. Tume värv tekitab
minus turvatunnet, minu lemmikvärvideks ongi must ja punane. Mulle meeldib välja näha naiselik, sellepärast käin
võimalikult palju seelikute ja kleitidega.
Kaspar Päll
Ma lähen tavaliselt hommikuti kapi juurde ja valin sealt midagi sobilikku välja.
Varem kulus mul hommikuti rohkem
aega enda sättimiseks, aga nüüd ei viitsi
sellega tegeleda. Meiki ma ei kasuta või
kui, siis ainult esinedes. Poes valin riided ise. Ma ei proovi sarnaneda kellegagi, kannan seda mis mugav ja mis
mulle meeldib. Lemmikvärvideks on
mul tumesinine ja valge. Mulle meeldib
kanda triiksärke.

Mõned moesoovitused õpilastelt
õpetajatele
Käia julgelt riides, tuua riietesse erksamaid toone. Kanda roosamaid värve,
kuid säilitada õpetajale omase soliidsuse. Kanda palava ilmaga rohkem seelikuid ja kleite, eriti moes on pikad kleidid. Valige riided, mis sobivad teie isiksusega, olge mitmekülgsed, ärge kandke pidevalt üht riideeset. Üllatage õpilasi ja ka kolleege oma väljanägemisega .
Rõõmsates värvides õpetajad tunduvad
palju positiivsemad.
Anna Rehi
Anette Maria Alatsei

Kaspar Päll

Proovin kanda rohkem
kleite ja seelikuid, sest
need rõhutavad rohkem
naiselikkust.

Sandra Võsaste
Mulle meeldib kanda
riideid, mida eriti paljudel kapis ei leidu ja mis
oleksid kuidagi just mulle omased. Riiete valikul
mängib suurt rolli hetkemeeleolu. Oleneb ka
milliseid tegevusi mul
selle päeva jooksul ette
Karen Õun
tuleb võtta. Paljud mu
Oma riided valin ma hommikul eelkõige ehted on mulle erilise
tuju järgi, aga mõnikord ka täitsa juhus- tähendusega, st. kellegi
likult. Aksessuaarid lisan vastavalt riie- poolt kingitud või muudtusele. Pigem soovin ma eristuda masmoodi erilised. Eelistan
sist ja paista silma oma stiiliga. Lemmik- kanda pigem just neid
värvideks on helesinine, valge ja kolla- ehteid, mitte suvalisi.
ne. Värvitoonid ja riietus, mida ma kan- Mõni aksessuaar või ehe
nan edastavad osaliselt sõnumeid mu
on juba mulle nii omakoolikaaslastele ja õpetajatele. Mul ei
seks saanud, et mind
ole kindlaid lemmikuid meigitooteid
naljalt ilma nendeta kooli
ega aksessuaare. Meikides meeldib
tulemas ei näe, nt. päikemulle mängida erinevate toonidega.
seprillid kevadel. LemKaren Õun

Suitsetamine

3. Kui suitsetate, siis miks?

Korraldasin küsitluse, milles küsitlesin viitkümmet erinevat inimest ning olen kõik vastused
kokku võtnud ja erinevad seisukohad välja
toonud.

Enamasti ei osanudki keegi sellele koheselt
vastata, aga veidi pikema mõtlemise järel tuli
mitmeid seisukohti. Paljudel on see harjumuseks kujunenud. Alustati ühe/kahe suitsuga
ning hiljem tekkis sõltuvus ja probleemiga
tegeleda ei viitsita. Samuti tõdesid paljud, et
sellel on neile justkui rahustav mõju ja osad
õpilased lihtsalt ei osanudki kuidagi vastata.
Üldiselt noored ei näe suitsetamises midagi
halba. Pigem ollakse rahul sellega, et nad ongi
suitsu orjad ning neile meeldib see. Üks õpilane arvas üldse, et suitsetamine noores eas ei
ohusta tervist.

1. Kas olete kunagi suitsu proovinud, isegi
kui see piirdus ainult ühe või kahe mahviga
või suitsetate igapäevaselt?
Enamasti tuli vastuseks jah. Paljud on suitsu
proovinud ning järeldanud, et see ei ole siiski
õige ja edaspidi sellest eemale hoidnud. On ka
inimesi, kes on alustanud mõnel peol ühest/
kahest suitsust, igal peol on suitsude kogust
suurendanud ja ühel hetkel märganud,
et on sõltlased ning ei saa ilma selleta elada.
Enamasti on proovitud suitsu oma sõpradega
koos olles ja sõprade mõjutusel või on nähtud
vanemaid suitsetamas ja ise hiljem huvi pärast
see ära proovitud. Enamasti prooviti suitsu
sõprade mõjutusel.
2. Kui vana Te olite kui esimest
korda suitsu proovisite?
Poiste seas oli see enamasti varem. Kõige noorem oli suitsu proovinud 7- aastaselt ning kõige
vanem 12- aastaselt.

Üldiselt peab kurbusega tõdema, et enam kui
pooled küsitletutest on suitsu vähemasti proovinud ning paljud tarvitavad seda regulaarselt.
Levinud arvamused ning tegelikkus
Suitsetamine vähendab stressi.
VALE!
Kuigi suitsetamine võib lühiajaliselt leevendada
võõrutusnähtudest tingitud stressi, on teadlastele selgunud, et tegelikult tõstab nikotiin stressihormoonide taset.

Sandra Võsaste

Silja Võsaste

Ma hingan peaaegu kogu suitsu välja. VALE!
Uuringud näitavad, et rohkem kui 80 protsenti
sissehingatavatest suitsuosakestest jääb organismi.
Noores eas ei ohusta suitsetamine tervist.
VALE!
Kuigi oht suureneb iga sigaretiga mida tõmbad,
annavad tagajärjed endast harva kohe märku.
Mõnel piisab sõltuvuse tekkimiseks ainult ühest
mahvist. Sinu kopsumaht väheneb ja tõenäoliselt tekib sul pikapeale krooniline köha. Su
nahk läheb kergemini ja ka kiiremini kortsu.
Suitsetamine suurendab seksuaalelu häireid,
paanikahoogusid ja depressiooni.
Suitsetamine teeb mind vastassugupoole
silmis kütkestavamaks.
VALE!
Teadlane Lloyd Johnston leidis, et suitsetavad
teismelised on ”enamiku vastassugupoolde
kuulujate arvates vähem atraktiivsed”.
Suitsetades kahjustan ma vaid ennast. VALE!
Teisese tubakasuitsu tõttu sureb igal aastal
tuhandeid inimesi, see kahjustab su pereliikmeid ning sõpru.

Kaisa Sikora
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SPORT
Nagu te teate, liikus Jõgeva Põhikool sel
aastal väga tihti. Meie kool on osalenud
väga paljudel kergejõustikuvõistlustel.
Väga palju inimesi meie koolis käib
trennides, nt: jalgpall, saalihoki, korvpall, võrkpall, kergejõustik. Jõgeva jalgpalliklubi Jõgeva SK Noorus 96 (2001)
pääses eelmisel aastal esimesse liigasse, aga kahjuks trennis pole nii palju
inimesi, kellele meeldib jalgpall ja me
otsustasime, et jääme teise liigasse.
See tulemus on väga hea, sest Jõgeva
linn on suhteliselt väike ja me ootaksime
uusi inimesi trenni.
Meie koolis on väga häid kergejõustiklasi. Kergejõustiku Eesti meistrivõistlustel on meie kool 12. kohal. Meie koolis
on väga palju toredaid kehalise kasvatuse õpetajaid, kes on teinud meile palju

spordiüritusi. Me peame neile tänulikud
olema, sest nendega me tunneme end
aktiivsena. Meie Jõgeva Põhikooli korvpallurid saavutasid 2. koha korvpallivõistlusel. Nende treener on Kaire Põldmaa, kes on meie kooli kehalise kasvatuse õpetaja.
Õpetaja Kaire on väga sportlik inimene,
ta on tippsportlane suusatamises ja
korvpallis. Alles hiljuti käis õpetaja
Kaire jooksumaratonidel: Viljandi Järvejooks, SEB 32 Tartu Jooksumaraton ja
Jõgeva esimene Rahvajooks, kus oli umbes tuhat osalejat. Meie kool sai suusalaenutuse sel aastal tänu Kairele, aga
kahjuks ei saanud me sel aastal suusatada, sest polnud eriti lund.
Kergejõustikutreener Piret Koll on väga
tugevasti õpetanud ja kergejõustiklased

on väga häid kohti saavutanud. 20.0521.05 oli kergejõustikuvõistlus, kus suur
osa Jõgeva Põhikooli õpilasi sai medaleid ja kogus Jõgeva linnale punkte.
Vana korvpallitreener õpetaja Viktor
Nõmm võttis sel aastal osa väga suurest
osast spordiüritustest. Tänu õpetaja Viktorile tundsime end sel aastal aktiivsena, sest ta tegi meile palju spordiüritusi.
Sel aastal olid meie kehalise kasvatuse
õpetajaid väga aktiivsed. Kooli Olümpiamängud on olnud väga toredad ja
see näitab meile seda, mida me sel aastal oleme õppinud.
Daniel Aganitš
Kirill Matiitšin

Jõgeva koolide esimesed olümpiamängud
Varem oli Jõgeva Gümnaasiumil traditsiooniks saanud korraldada iga 2 aasta
tagant kooliolümpia. Kuna sel õppeaastal läksid koolid kokku, siis peeti nõu
ning otsustatigi jätkata traditsiooni ja
pidada maha uued olümpiamängud. Aga
ainult Jõgeva Põhikooliga, vaid koos
Jõgevamaa Gümnaasiumiga.

14.00 toimus tule süütamine Linnavalitsuse ees oleval haljasalal. Kõikide olümpiamängudel osalevate riikide kaptenid
kogunesid Jõgeva Linnavalitsuse ees
olevale haljasalale. Toimus OM tule süütamise tseremoonia koos rahvatantsijatega. Edasi liikus lippude defilee Kristjan
Palusalu tamme juurde.

Seejärel lepiti kokku päev, mil olümpia
teha. Selleks päevaks sai 22.mai. Jõgevamaa Gümnaasiumist valiti 22-le riigile
kaptenid ning kehalise kasvatuse õpetajad panid kokku võistkonnad. Seekord
mitte valikuliselt, vaid suvaliselt igast
klassist 1-2 õpilast. Igale riigile valiti ka
juhendaja.
Riigid olid Kreeka, India, Leedu, Suurbritannia, Eesti, Kanada, Taani, Etioopia,
Läti, Rootsi, Norra, Austraalia, Jaapan,
Jamaika, Soome, Hiina, LAV, USA, Brasiilia, Saksamaa ja Prantsusmaa.
21. mai hommikul kell 8.45 kogunesid
kõik klassid õue, kus 3 üheksandikku
kuulutasid välja olümpiarahu.

Võistlusteks olid staadioni teatejooks
kilbiga, võistkondlik paigalt kaugushüpe, rõngaheide, kardisõit, ratsutamine,
kuulitõuge istudes, lendava taldriku heide olümpiarõngastesse ja viimase mehe
jooks.
Kui kõikidel riikidel olid esimesed 7 ala
tehtud, siis toimus ühine söömine korvpalliplatsil. Pärast söömist tehti koos ka
viimane ala, milleks oli viimase mehe
22. mail kell 8.00 – 8.15 kogunesid kõiki- jooks. Seejärel oligi aeg teha kokkuvõte.
de olümpiamängudel osalevate riikide
Staadioni teatejooksu kilbiga võitis Eesti,
sportlased rongkäiguks Jõgeva kesklin- võistkondliku paigalt kaugushüppe Läti,
na parki. Kaasa võeti oma riigi lipp ja
rõngaheite võitis Brasiilia, kardisõidu
nimesilt. Rongkäigus osalejad olid soovi- Jamaica, Ratsutamise Läti, kuulitõuke
tatavalt riietanud ennast ühisesse vormi istudes võitis India, lendava taldriku
või oli neil mingi muu ühtekuuluvust
heite olümpiarõngastesse võitis taaskord
väljendav asi. Riikide järjekord rongkäi- Läti ja viimase mehe jooksus võidutses
gus teatati pisut varem olümpiastendi
Hiina. Kokkuvõttes parimaks tuli Läti.
peal. Hiljemalt kell 8.30 olime kolonniKristiina Ansip
des koos ja valmis liikuma.

9.00-9.45 toimus olümpiamängude avamine: Pidulikud sõnavõtud, olümpialipu
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Pärast seda valmistusid riigid startideks.
Riikide kaptenid ja õpetajad andsid viimaseid soovitusi.
Pandi paika oma võistlustaktika ja seati
sihid.

8.30-9.00 kõndisime rongkäigus läbi
linna staadionile.

Fotod: Elina Sumin

sissetoomine ja heiskamine, olümpiatule
süütamine, sportlaste ja kohtunike olümpiatõotus, tantsijate esinemine ja ühine
soojendusvõimlemine Aimur Sääritsa
juhendamisel ja eesvõimlemisel.

Üldvõitja Läti. Foto: Elina Sumin

“Kardisõit”. Foto: Elina Sumin

Foto: Elina Sumin

Õpilaste arvamused olümpiast
Johanna Kalme 7.B

Raili Mikko 7.D

Viktoria Pendonen 8.C

Üritus oli hästi korraldatud, mängud olid
toredad ning oli mõnusalt soe ilm. Nuriseda ei ole millegi üle, oli tore, vahva ja
sisukas päev.

Sarnaseid mänge nagu olümpiamängud
võiks olla rohkem, sest see on tore kui
kõik suured ja väikesed õpilased saavad
kokku ja teevad koos midagi toredat.
Koostöö võistkondade vahel oli väga hea
ja kõik sujus hästi. Olen selle üritusega
väga rahul.

Olümpiamängud toimusid sooja ilmaga,
mis oli suur pluss. Vahepeal oli palav,
aga siis sai end veega üle kasta. Mängud
olid hästi organiseeritud ja kõik oli super
lahe. Selliseid üritusi võiks olla rohkem,
kus kõik saavad koos olla.
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TUTIPÄEV

Fotod: Elina Sumin
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KÜSITLUS
17.-20. mail toimunud Internetiküsitluses küsiti Jõgeva
Põhikooli 5.-9.klasside õpilastelt kaks küsimust. Küsitlusele
vastas 47 õpilast. Küsitlus oli
anonüümne.

või klassis enne tundi nosida.
Öeldi, et toit on võrreldes eelmiste aastatega märgatavalt paremaks muutunud.

Kuid ega ilma pretensioonideta
saa. Mitu korda öeldi, et toidu
seest leitakse juuksekarvu, mingil perioodil olid kartulid maguKuidas oled rahul
sad, hommikuhelbed lähevad
koolitoiduga?
jogurti sees pehmeks ning kõik
Üldiselt olid kõik õpilased toidu- mahlad võiksid pakendites olla.
ga rahul. Kõige rohkem mainiti
Välja pakuti ka mitu head ideed:
lemmikuna ära kartulipuder
Võiks olla rohkem puuvilju ja
hakklihakastmega. Veel valiti
juurvilju ning suve poole võiks
lemmikuteks munavõi, makaroolla jäätist.
nid, pilaff, pihvid, guljašš, riisiroog, pasta, lihapallid toorjuustu- Kokkuvõtlikult saab koolisööklas
ga ning toorsalatid. Paljud kirju- alati kõhu täis ning see just ongi
tasid, et neile ei maitse supid
kõige olulisem.
ning suppe on liiga tihti, kuid
suppe valiti ka lemmikuteks. Näiteks meeldisid seljanka, borš ja Kuidas oled rahul koolis
frikadellisupp. Heaks peeti seda, toimunud üritustega?
et sööklast saab kaasa võtta puu- Enamjaolt olid vastajad üritusteja juurvilju, mida pärast koridoris ga rahul. Kõige rohkem meeldis

„Su nägu kõlab tuttavalt“ ehk
„SNKT“. Veel meeldisid muusikanädalad ning tagurpidi päev.
Mainiti seda, et üritused on alati
hästi korraldatud ning põhjalikult
läbi mõeldud. Öeldi, et erinevad
üritused teevad kooliskäimise
toredaks ning koolielu põnevaks.
Paljud mainisid ka lahedaid õpetajate esitusi.
Halvaks peeti seda, et sündmustest teatatakse liiga vähe ette
ning ettevalmistusaega on liiga
vähe ja veel seda, et vahemere
nädalal olnud „Maailma rahvaste
pidu“ kukkus läbi, sest seal oli
väga vähe rahvast.
Loodame, et edaspidi on õpilaste
osavõtt üritustel suurem, sest üritused on just õpilastele suunatud.
Berthold Perm
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SELLE AASTA KIRJUMAD LIBLIKAD

J

õgeva kooliteater Liblikapüüdja
on edukalt tegutsenud juba üle
kahe aastakümne, kuid sel aastal on koosseis eriti suur ja erinevas
vanuses. Trupist kõige suurema osa
teatrilembelisi noori võibki leida just
Jõgeva Põhikooli Rohu tänava majast.
Kuigi liblikapüüdjate head saavutused on ajalehtedes ja koolielus alati
kajastust leidnud, võiks veelkord kõnelda lavastuste sisulisest poolest,
sellest, mis on tõeliselt tähtis.

5.-6. klasside truppi kuulub palju neid,
kes esimesest klassist saadik kooliteatriga seotud olnud, aga on ka neid, kes
kõnnivad lavalaudadel esimest aastat.
Õnneks klappis kõigil koostöö omavahel
hästi ja jällegi sai valmida humoorikas
luuleetendus „Vigurilood“. Viiendikekuuendike enda sõnul oli nende lavastus
üks õpetlik lugu sellest, mida peaks tegema, millest tuleks hoiduda, mis on hea
ning mis halb.

Meie kooli kõige vanemad kooliteatritePõhikooli majas tegutseb 3 truppi: 5.gijad on ühiselt tegutsenud juba 1. klas6.klass, 7.-8.klass ja 9.klass. Veel tegutsist alates. Käesoleval õppeaastal valmis
sevad Liblikapüüdjas 1. ja 3. klasside
neli erinevat lavastust, mis kõik on eriiltrupid, lisaks veel kõige vanemad
melised, kuid siiski juba väljakujunenud
„liblikad“ riigigümnaasiumist. Nende
käekirjaga. Kõige esimesena sai valmis
juhendaja ja lavastaja on Lianne Saageluulekava „On üks mõte mind vaevanud
Vahur. Iga trupiga on ta seadnud lavale
vahel“. See lavastus kannab endas väga
vähemalt ühe, enamikuga aga lausa mitu konkreetset sõnumit, mis oli siiski õpetalugu. Igasse lavastusse jätab Lianne palju ja Lianne idee, kuid ka näitlejate endi
oma hingesoojust ja iga etenduse kaudu arust on oluline see välja öelda ja sellele
jagab ta seda kõigile, kes sellega vähegi rohkem tähelepanu pöörata. Lavastus on
seotud on. Selle eest soovib ka siinkirju- naljakas, kuid tähtsa sõnumiga lugu seltaja koos oma kaaslastega teda siiralt ja
lest, kuidas me pöörame liigset tähelepasoojalt tänada.
nu arvutiekraanidele ja liiga vähe tähelepanu pärisinimestele meie enda kõrval.
Kõige vastsemad lendajad kirjude liblikate hulgas on ehk 7.-8. klassi koosseis. Teine sel aastal lavale toodud väike looKõik selle trupi liikmed kuuluvad näiteke on pärit 1950ndate aastate aegsest
ringi esimest aastat, ometi said nad hak- Leedust. Seda lõbusat lugu tehes said
kama väga vahva teatritükiga „Tähed
tegijad ise tutvuda sellega, mida tol ajal
juba taevalael“. Luulevormis lavastusega nimetati luuleks, kuid mis tänapäeval
näitasid noored, kuidas saab erineval
selle nimetuse kandmist vist ei vääriks.
moel ja väga lihtsate vahenditega lavale „Töölise ja kolhoositari“ vaimus lavastus
tuua muinasjutte, mis võivad olla nukrad, pakkus oma absurdsuses naeru publikunaljakad, kuid mis kõige tähtsam – need le, kuid samapalju ka loo jutustajaile enkõnelevad headusest.
dile, pealkirjaks oli tal „Ka saja aasta
kestel kordub sama kevade…“.

Lehe väljaandmist toetasid:

Selle lavastusega samaaegselt valmis ka
midagi hoopis teistsugust. Lavastus „See,
millel polegi nime“ oli justnagu näitlejate
viimane ilus hüvastijätt oma lapsepõlvega, kõige imetabasega, mis sinna maha
jääb. Lugu tuletab meelde ka seda, et
isegi kui ollakse juba suureks kasvanud,
on kõik see imeline, mis lapsepõlves
kuidagi lihtsamini kätte tuli, ikka meie
ümber olemas.
Aastale pandi punkt klassikaga, mis küll
hiljem sai uue kuue, segatuna millegagi
otse tänapäevast. Esialgne lavastus oli
kokku kirjutatud Puškini kuulsast
„Jevgeni Oneginist“ pärit Tatjana ja Onegini kirjast, sinna juurde lisati hiljem lõike aasta esimesest etendusest, nii et lavastus „Ma teile kirjutan“ kandis üldjoontes ka sama mõtet. Selles loos saavad kokku kaks maailma – tuim virtuaalmaailm ja õige, tunnetemaailm, kus leidub armastust ja tugevaid tundeid, kuid
kus võib aga ka valusalt haiget saada.
Etenduse lõpuks mõistavad tegelased,
kes olid osalised selles nukras, kuid kaunis armastusloos, et mitte kunagi ei suuda virtuaalmaailm asendada tõelisi inimesi ega tõelisi tundeid.
Sellesse aastasse mahtus meie kooliteatril palju õnnestumisi, tunnustust ja kõrgeid tulemusi, kuid tõelist edukust saab
mõõta ainult hingesoojuses, mida publikule jagati, väärt mõtetes, mille algeid
ehk külvata õnnestus ning headuses,
mida lavalt edasi anda suudeti.
Sandra Võsaste

Foto: Merilin Kalavus

LK 8

