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KOOLIJUHI VAADE TULEVIKKU
Milliseid traditsioone võiks kindlasti jätkata ka renoveeritud õppehoones?

Naerata ja sulle
naeratatakse vastu

3

Meie kool on veel liiga noor teadmaks, millised traditsioonid jäävad, millised mitte. Olulised on oma kooli laul, lipp ja logo. Logo meil
juba on, kaua tehtud kaunikene, laulu ja lipu
kallal veel töötatakse. Samuti liidavad meid
ühised üritused, näiteks olümpiamängud.

Appi! Lõpetan kooli –
mis nüüd?
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Täna Jõgeva, homme
maailm
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Õpetajate päev
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Muret valmistab kõige rohkem labasus, hoolimatus, osa õpilaste vähene motiveeritus õppimise suhtes. Rõõmu teevad õpilased, kelle
jaoks õppimine on rõõm, vaba aeg sisukas ja
kes tegelevad millegagi südamega, näiteks
sport, näitemäng, laulmine.

Lahe koolipäev
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Millist suhtumist ootate õpilastelt õpetajate ja Teie suhtes?

Isadepäeva töötoad
Jõgeva Põhikoolis

8

Kuidas võiks koolis olla tagatud õpilaste
turvalisus?

Foto: Kalev Zimmermann

Jätkub ...

1. Heasoovlik ja abivalmis
2. Rõõsk koor (35%)
3. Kõrvalekalle tasakaaluasendist
4. Telefonitootja, kelle üks mudelitest on Galaxy
5. Vasar
6. USA 35. President (perekonnanimi)
7. Inimese rajatud või inimtegevuse tagajärjel tekkinud
järv
8. Nüüdisaja suurim maismaaloom
9. Eluruum laevas
10. Lumetorm
11. Sotsiaalkaitseminister (perekonnanimi)
12. Filmi „Kevade“ helilooja (perekonnanimi)
Ristsõna koostas Berthold Perm
Lahendused saata 19. detsembriks aadressile:
katre.poder@jpk.edu.ee
Õigesti vastanute vahel läheb loosi kotitäis piparkooke.

Lehe väljaandmist toetavad:
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Intervjueerisin meie kooli direktorit härra
Taisto Liivandit ja uurisin tema nägemust
kooli tulevikust ja elust.
Kuidas näete Jõgeva Põhikooli viie aasta
pärast. Kas me õpime siis juba renoveeritud majas?
Usun, et viie aasta pärast õpime juba renoveeritud koolis. Ehitus peaks plaani järgi algust leidma 2016. aastal ja lõppema 2017.
aastal. Lõpptulemuseks on suur linnaraamatukogu, spordihoone ja uus renoveeritud koolimaja.

Eelkõige sõbraliku õhkkonna ja õpikeskkonnaga. See on vaieldamatult esmane. Koolihoone renoveerimisel tuleks arvestada neid
asju, mis oluliselt turvalisust parandavad.
Näiteks piiratud ja valgustatud territoorium,
valvekabiin jne.
Mis Teile koolielus kõige rohkem muret
valmistab, mis rõõmu?

Kõik peaksid olema viisakad, hoolivad, humoorikad.

Kuidas saaksid õpilased kaasa aidata
koolielu korraldamisel?
Ootan meie kooli õpilastelt rohkem viisakust,
heatahtlikkust, hoolivust, sest hetke olukord
ei ole just parim. Mõnes klassis ei ole korda,
õpetajad on väsinud, õnnetud. Kutsun õpilasi
üles olema tublid ja arukad, hoolima oma
koolist. Et õpilased tuleks hommikul rõõmsana kooli ja läheks õhtul rõõmsana koju. Kooli
tulles võiks igaüks tunda, et see on tema kool.

Kelleks soovisite väikese poisina saada?
Kuidas jõudsite direktori ametini?

Mida soovite kooliperele jõuludeks?

Millised on Teie arvates meie kooli tugevad küljed?

Meie liblikapüüdjad

9

Soovin teile kõigile rõõmurohket jõuluaega,
armsaid kingitusi ja palju lund ning et teil
oleks meeldiv olemine omaste keskel.

Osaluskohvik 2014
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Jõgeva Põhikool liigub
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Meie kooli tugevaks küljeks on õpetajad, kes
teevad oma tööd suure andumuse ja armastusega. Samuti on toredad ja õpihimulised õpilased. See on minu jaoks tähtsaim. Tähtis on
ka personali töökus ja tublidus.
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Selles numbris:

Mina soovisin... metsameheks vist… või
sportlaseks või ehitajaks. Ei soovinud kindlasti saada õpetajaks ega direktoriks. Elu aga
teeb ikka oma keerdkäike ning tänu sellele
elan ja töötan just siin ning olen sellega rahul,
mis mul on.

Maarja Tiits

LIPUKONKURSS

Juhtkiri
Kool - kas haridusasutus või pigem
stressitekitaja?
Miks võib kool mõjuda stressitekitajana? Miks on
kooliskäimine väsitav? Mida saaksid ise ette võtta, et
kooliskäimine ei oleks tüütu kohustus? Kuuleme sageli seisukohta, et koolis on väsitav käia, kodus on liiga
palju õppida ja koolivälisteks tegemisteks jääb liiga
vähe aega. Kui maailm ei ole selline, nagu me tahaksime, ei ole kuigi mõttekas otsida süüdlasi-lahendusi
väljastpoolt, vaid keskenduda iseendale. Ennast muutes muutub maailm, küll natuke, aga meie enda jagu.
Siinkohal mõni soovitus.
Püüa mõelda positiivselt! Teed asja vaid hullemaks,
kui arvad, et ei suudagi midagi paremini teha. Kui
mõtled oma võimetest negatiivselt, siis püüa need
mõtted asendada positiivsetega. Rõhuta oma tugevaid külgi, kuid samas ole teadlik oma nõrkustest.
Mis on sinu tugevad küljed? Kui sul ei tule ühtegi
meelde, siis miks mitte küsida seda mõnelt usaldusväärselt sõbralt? Selline sõber võib aidata sul oma
tugevad küljed üles leida ja neid arendada.
Muuda oma õppimisharjumusi! Pole olemas mingit
imelihtsat viisi koolis hakkama saamiseks. Varem või
hiljem tuleb sul õppima hakata. Sa ei ärka ju hommikul vara selleks, et koolipäev maha magada ja leida
ennast õhtul silmitsi koduste ülesannetega ning lisaks
veel 6 ainetunni materjaliga, mis klassis kõrvust mööda läks, sest mõtted uitasid mujal. Harjuta ennast tundides tähele panema ja kaasa töötama ning juba varsti märkad, et tegelikult on koolis käia päris lihtne.
Hea õppimisharjumus eeldab oma aja planeerimist,
tuleb ainult natukene pingutada. Pea meeles, et õppimine on praegu sinu elus üks tähtsamaid tegevusi.
Nagu enamik noori, soovid kahtlemata sinagi, et sul
jääks aega meelelahutuseks, just sellepärast ära lükka koolipäeva jooksul õppimist edasi - nii ei saa sa
oma vajalikke ülesandeid tehtud ning tekibki tunne,
et kõike on liiast. Enne töö, siis lõbu. Ära muretse, sa
leiad aega mõlema jaoks!
Hoiad käes Jõgeva Põhikooli ajalehe teist numbrit
ning loodan, et naudid selle lugemist.
Ilusat jõuluaega ja kosutavat vaheaega!
Kaisa Sikora
Õpilasesinduse
president

Koolilipu kavandid esitada hiljemalt 6. jaanuaril 2015
digitaalselt (soovitavalt vektorformaadis) e-posti aadressile kool@jpk.edu.ee või paberkandjal kooli kantseleisse
(Rohu 10).
Kavandi tingimused:
* külgede suhe 11:7
* lipp on kahepoolne (pooled erinevad)
* lipu kavandil tuleb kasutada kooli nime

Septembris olid Jõgeva Põhikooli staadionil
1.-4.klasside ja 5.-9.klasside spordipäevad, mis tõid
kahel päeval õpilasi kokku. Saime ennast proovile panna paljudel erinevatel aladel: kaugushüppes, palliviskes, erinevates jooksudes. Varem ei olnud 5.9.klassidel võimalik osaleda, kuid nüüd mõeldi ka vanemate peale ning meie saime samuti kaasa lüüa. Õpilased, kes olid haiged või lihtsalt ei saanud sporti teha,
said võimaluse ikkagi kohtuniku rolli proovida.

* soovitav on kasutada kooli logo elemente

Jõulupeod
17. detsembril
kell 11.00 Algklasside ja töötajate laste
jõulupidu etendusega
kell 16.00 5.-6. klasside jõulupidu
18. detsembril
kell 17.00

7.-9. klasside jõulupidu

Iga klass valmistab ette jõuluteemalise
etteaste – laulu, tantsukava või lühietenduse.

Tule peole pidulikus riietuses!

Jõulurahu
14.detsembril kell 16.00 kuulutati Jõgeval jõulurahu

Foto: Elina Sumin

Lisaks spordipäevadele on Jõgeva Põhikoolis trenne
igale maitsele: korvpall, kergejõustik, võrkpall, jalgpall, tennis, mitmesugused jõutrennid. On võimalik
käia jõusaalis ja osaleda erinevatel võistlustel.

kogu Eestile.

KOOLILAULU KONKURSS
Jõgeva Põhikool otsib oma laulu ja kuulutab välja
koolilaulu konkursi.
Osaleda saavad kõik, kes tunnevad seotust Jõgeva
Põhikooliga.
Konkursile võib esitada kas
• ainult laulusõnad või
• sõnad ja viisi (noodistatuna).
Konkursitööde esitamise tähtaeg on 20. jaanuar 2015.
Konkursitööle märkida autori ees- ja perekonnanimi
ning kontaktandmed (elektronposti aadress või elukoha aadress).
Konkursitööd saata kinnises ümbrikus Jõgeva Põhikooli aadressil (Rohu 10 Jõgeva 48 307) või tuua kooli
kantseleisse (Rohu 10).
Ümbrikule kirjutada JPK laul.

Maakondliku laulupäeva
tulemused
7. klassi tüdrukuteansambel 1. koht
— juhendaja Mai Simson
3.-4. klassi ansambel 2. koht — juhendaja Riina Lind
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Jõgeva Põhikool liigub

Lehte annab välja Jõgeva Põhikooli õpilasesindus. Kontakt: katre.poder@jpk.edu.ee
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Nii mõnelgi alal on muljetavaldavaid saavutusi:
5.-7. klassi poistest osutus 60m jooksus parimaks
Andrias Adamson tulemusega 7,8sek. Kaugushüppes
oli samuti parim Andrias Adamson tulemusega 4,96m.
Palliviskes sai parima tulemuse Raul -Martin Sirkas
tulemusega 62m.
1000m jooksus oli parim aeg Raul-Martin Sirkasel
tulemusega 3,18min.
8.-9. klasside parim poiss 60m jooksus oli
Sander Õunapuu tulemusega 7,7s.
Kaugushüppes sai parima tulemuse —5,4m samuti
Sander Õunapuu.
Kuulitõuke parim poiss oli Karl Kalm tulemusega
12,39m.
1000m jooksu läbis kõige kiiremini Sander Õunapuu
tulemusega 3 min 7s.
5.-7.klassi tüdrukutest osutus 60m jooksus parimaks
Kadi-Liis Viiar tulemusega 8,76sek.
Kaugushüppe parim oli Kadi-Liis Viiar tulemusega
4,20m.
Palliviskes sai parima tulemuse Kadi-Liis Viiar — 45m.
600m jooksus oli parim aeg Britta Kaselal — 1 min 57s.
8.-9. klasside parim tüdruk 60m jooksus oli
Kristin Veri tulemusega 9,24sek.
Kaugushüppe parim tüdruk oli Marii-Anett Lillemägi
tulemusega 4,10m.
Palli viskas kõige kaugemale Jaanika Strenfeld tulemusega 51m.
600m jooksus oli parim Victoria Zelinski tulemusega
2min 4s.
Lisaks on meil traditsiooniks kujunemas kõiki klasse
haarav orienteerumine. Meie kõige uhkemaks ürituseks on minu arvates muidugi olümpiamängud, mis
toovad kokku nii põhikooli- kui ka gümnaasiumiõpilased.
Loodetavasti jäävad kõik eespool nimetatud spordialad ja sündmused püsima, sest terves kehas terve vaim!
Victoria Zelinski

Foto: Elina Sumin

Sportlaste edu TV 10 olümpiastardil
Laupäeval, 06.12 toimus TV 10 OS võistlussarja 44. hooaja I etapp Tartus. Jõgeva Põhikooli võistkond on 27. suure kooli konkurentsis pärast esimest etappi tublil 4. kohal.
Võistkonna parima tulemuse eest hoolitses Andrias Adamson, kes saavutas poiste vanema vanuserühma 60m
jooksus 3. koha ajaga 7,96. Kaugushüppes andis tulemus 4.96 Andriasele 10. koha.
Kadi – Liis Viiar jooksis 60 m ajaga 8,65, mis andis talle 17. koha.
Daniel Aganitš hüppas kaugust 4,78 (15. koht).
Veel kuulusid edukasse võistkonda Elisabet Hein, Jana Deinekin, Reiko Allingu, Birgit Kasela.
Juhendas Piret Koll
LEND nr 2
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Naerata ja sulle naeratatakse vastu

Osaluskohvik 2014
28. novembril toimus Jõgevamaa Gümnaasiumis noortele
ning nooremeelsetele mõeldud üritus „Jõgevamaa osaluskohvik“, eesmärgiks kuulda noorte arvamusi aktuaalsetel teemadel. Osavõtjad olid jagatud värvide järgi
laudkondadesse.
Teemadeks olid:
Kas Tiigrid magavad talveund ehk mis sai
E-riigist? – Lauas oli ekspert Tanel Talve ning
protokollija Rimante Valancauskaite.
Arutasime olukorrast Internetis: kas kasutame seda
liiga palju või vähe ja kas kõik vajalik on olemas.
Tulime järeldusele, et Tiigrid peaksid ehk puhkama minema, kuna Internet on hakanud mõjutama meie eluviisi.
Kooseluseadus – mis see meie jaoks tähendab? –
Lauas ekspert Jüri Morozov, lauajuht Johanna Maria Vilgats ning protokollija Kätleen Noormägi.
Rääkisime seadusest üldiselt ning arutlesime selle
üle, kui palju on seadus ning selle teema kajastamine meedias mõjutanud inimesi ja nende arvamust kooseluseaduse suhtes.
Kas kool saab olla huvitav? – Lauas ekspert Alo
Savi ning protokollija Evelin Kupits.
Tõime ettepanekuid, kuidas oleks kool õpilastele
huvitavam ja loovam ning meeldejäävam.

Appi! Ma lõpetasin kooli! Mis nüüd? – Lauas eksperdid Hele Kull ja Liina Võsaste ning protokollija Kaari Perm.
Rääkisime tuleviku loomisest, mida elus edasi teha
peale põhi-, kesk- või ülikooli. Kuidas kandideerida tööle ning mida kirjutada oma CVsse.
Alkoholi kättesaadavus?! – Lauas eksperdid Kirly
Kadastik ja Üllar Sõmera, lauajuht Kristjan Pint
ning protokollija Ruth Nael.
Arutlesime, kas alkohol on alaealistele liiga kergesti
kättesaadav ja mida teha, et alaealised tarvitaksid vähem alkoholi.
E-sigar, vesipiip, mokatubakas -kas ja kellele? –
Lauas ekspert Niina Primolennaja ning protokollija Hanna-Riin Guske.
Arutasime, kui ohtlikud on need ained ja miks noored neid kasutavad ja arvavad, et paar korda
proovimist ei tee kahju.
Noorte osalus Jõgevamaal – lauajuht Aneta Claudia
Marttila ning protokollija Anett Pook. Sisuks oli,
mida teha et Jõgeva noored oleksid aktiivsemad.
Mirell Lill ja Viktoria Pendonen

I veerandilõpupeo “Su nägu kõlab tuttavalt” võitis 9. A klass.

Nii kaua, kui on koolis käidud, on ühel või teisel
viisil kokku puututud ka kiusamisega. Pea
igaühel on rääkida oma lugu, olgu siis kiusaja,
kõrvalseisja või kiusatava poolelt. Kelle jaoks
nali, kelle jaoks tõsine hingeline trauma. Nõnda
võibki kergelt tekkida käsi laiutav suhtumine, et
mida mina teha saan. Tegelikult saab küll –
igaüks saab.

rannad. Nüüd on laulja otsustanud, et soovib ka
omalt poolt teisi enda sarnaseid aidata ja on kirjutanud laulu pealkirjaga „Sing It“, mis räägib
kiusamisest.
"See lugu räägib sellest, et kunagi ei tohi alla
anda sellepärast, et keegi arvab, et sa pole millekski suuteline. Sa oled tegelikult kõigeks võimeline! Kui sa midagi soovid, siis alati on võimalus seda saavutada, kui sa endasse usud. Ei tohiks lasta kellelgi oma eneseusku kõigutada,"
räägib laulja loo sõnumist.
Ka Helen Adamson kutsub kõiki üles märkama ja
sekkuma. Sageli on kiusamiste puhul kõige mõjusam just kaasõpilaste sekkumine. Parima panuse koolikiusamise vähendamiseks saab mõistagi
anda kiusaja ise. Olles kaaslaste vastu sõbralik ja
lugupidav, õpid ka endast lugu pidama. Kuldsed
sõnadki ütlevad, et ära tee teisele seda, mida sa
ei taha, et sulle tehakse!

Loomulikult ei ole olemas eraldi kiusamise liiki,
nagu koolikiusamine, vaid on kiusamine koolis,
kodus, poes, tänaval või mujal. Seega lasub vastutus meil kõigil. Lapsevanematel selle eest, et
lapsed saaks kodust kaasa teadmise, et kiusamine on vale. Ühiskonna liikmetel selle eest, et
oleksime sallivamad ja mõistaksime hukka kiusamise, mida näeme ühistranspordis või tänaval,
ning astuksime sellele vahele. Koolil ja õpetajatel selle eest, et koolipere liikmed üksteist austaks ja lugupidavalt kohtleks. Ning õpilastel selle
eest, et oleksime sallivamad ja astuksime vahele, Kui sa näed kiusamist pealt või oled koolikiusakui näeme kiusamist.
mise ohver, ära jää oma murega üksi. Anna juh„Mu ema mäletab, et pea alati, kui ma koolist
tunust teada kindlasti kas oma vanematele, õpekoju tulin, ma nutsin,“ meenutab lauljatar Helen tajale, sotsiaalpedagoogile või mõnele teisele
Adamson. Uskumatu aga tema on üks paljudest, usaldusväärsele täiskasvanule. Nõu saad küsida
keda koolis kiusati. Särav lauljatar on kirjutanud, ka lasteabi telefonilt 116 111 või
et kiusamine mõjus väga rängalt tema enesehin- www.lahendus.net
nangule. Helen Adamsoni kiusati kuna tal oli nöKertu Säinas
binina ning teise põhjusena toob ta välja selle, et
sotsiaalpedagoog
ta oli pärit vaesemast perest. Helen märgib, et
suureks abiks sellest üle saamisel olid tema sõb-

Noppeid ajalootunnist

ÕPILASTE LIIVAPILDID

Ajaloolised mõisted
ajalugu - jutustus vanast aiast
kardinal - mingi ansambel
kuuria - on see, kui paavst oma
raha kuuri all hoiab
valgustusajastu - oli siis, kui
päike paistab
muinasaeg - juba muinasajal
tegid eestlased alepõllul savipoti kilde
Lühendid
Nõukogude Liit- NKVL
MRP - Molotovi patt
SS - Suur Stalin
Kogus õp Jana Tiido
Foto: Elina Sumin
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Lumememm - Lauri Pius
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Põhjapõder - Janar Merimaa Suusataja - Villu Gregor Laube

Ingel - Andro Vooder
LK 3

Appi! Lõpetan kooli – mis nüüd?
Oled põhikooli noor ja ees ootab päev,
kus tuleb teha valik - kelleks ma tulevikus saan või kus koolis oma õpinguid
jätkan. Kui paljud meist mõtlevad selle
peale, kelleks nad tulevikus saavad?
Mõned mõtlevad vähem, teised rohkem – kas on nii?

karjääriinfo spetsialist. Milleks sulle
karjääriinfo spetsialist? Sa oskad ise
infot leida. Õige! Sa võid olla maailma
parim Google otsingumootori kasutaja,
kuid, kuidas hinnata kogutut informatsiooni? Kas otsitud märksõna on ikka
kõige parem? Kas esimesed otsingu
tulemused on kõige värskemad? KarTänasel päeval, kui Jõgeval on põhikool
jääriinfo spetsialist aitab sul teha oma
ja gümnaasium eraldi, tuleb valikute
teekonna planeerimisel iseseisvaid ja
peale, kas minna edasi gümnaasiumisteadlikke kutse-, töö- ja haridusvalise või jätkata õpinguid kutsekoolis,
kuid. Info vahendamine loob eeldused
mõelda rohkem ja varem.
ja teadmised karjääri planeerimisest,
Millised valikud teed Sina? Kelleks sooõpivõimalustest, tööturu olukorrast,
vid saada? – Ei tea! Kas järgid parima
elukutsetest, mis süvendab sinu teadsõbra valikut? Õige vastus on -„Ei!“,
likkust.
Sinu tulevik on sinu enda kätes! Ei ole
õige järgida kellegi teise unistusi - sõb- Kõigil noortel, kellel on soov oma tulera, õpetaja või vanemate. Oluline on
vikku ise suunata, on võimalik saada
kuulata ja arvesse võtta erinevaid arva- karjäärinõustamist kui karjääriinfot Jõmusi ning kogemusi, kuid otsustajaks
gevamaa Rajaleidja keskusest. 1. sepjääd ikkagi Sina.
tembril 2014.a. alustasid kõigis maakondades tööd SA Innove Rajaleidja
Sa oled täielikus segaduses! Sa ei tunne
keskused, kus pakutakse tasuta karennast, oma oskusi ning võimeid! Anjääri- ja õppenõustamisteenuseid.
tud olukorras aitab Sind karjäärinõustaKeskustest saavad abi noored, vanuses
ja külastus. Karjäärinõustaja saab
kuni 26 eluaastat. Jõgevamaa Rajaleidja
sind toetada karjääri planeerimisel keskus asub Jõgeval Aia tn 1 teisel korparandada teadlikkust iseendast, harirusel. Keskus on avatud E – R 8:00 duse ja tööturu võimalustest, aitab püs17:00 (kokkuleppel on võimalik kohtutitada eesmärke ja kavandada tegevusi
da ka muul ajal). Leia Jõgevamaa Rajaeesmärkide saavutamiseks.
leidja keskus ka Facebookis ja Skypes.
Sina, kes Sa oled oma valiku kutsekooli Uute kohtumisteni!
või gümnaasiumi vahel teinud, kelle
Kaisa Sikora
peas on hulk küsimusi: „millisesse kooli õppima minna? millised võimalused
on Sinu poolt valitud koolis? mida sisseastumisvestlusel küsitakse? kuidas
motivatsioonikirja kirjutada?“ Nende ja
paljude teiste küsimuste korral on sulle
abiks

Meie liblikapüüdjad

Ü
Rajaleidja spetsialistid
Karjäärinõustaja Hele Kull
hele.kull@rajaleidja.ee
Tel: +372 520 1520

Karjääriinfo spetsialist
Ingrid Stamm
ingrid.stamm@rajaleidja.ee
Tel: +372 5555 5250

Kasulikke linke:
www.rajaleidja.ee
www.rajaleidja.ee/
jogevamaa
www.kutseharidus.ee
www.tudengiveeb.ee
www.facebook.com/
groups/
JogevamaaRajaleidja

le Eesti tegutsevad kooliteatrid,
mis pakuvad õpilastele, kes armastavad näidelda, võimalust laval esineda. Jõgeval tegutseb alates 1990. aasta sügisest kooliteater Liblikapüüdja.
Juhendaja ja eestvedaja on algusest
peale olnud õpetaja Lianne SaageVahur. Trupi kõige esimeseks näidendiks oli ,,Mary Poppins“, millega astuti
lavale 1991. aasta kevadel. Sellele järgnesid ,,Jõulumuinasjutt'', ,,Mikumärdi'' ja
1993. aastal mängitud ,,Väike merineitsi''. Igal aastal lisandusid uued etendused.

Kooliteatreid tuli üle Eesti kokku 19
truppi. Meie maakonnast olid kohal Jõgeva ja Põltsamaa kooliteatrid. Žüriisse
kuulusid näitleja ja Jõgevalt pärit näitekirjanik Martin Algus, poliitik ja teatrimees Jaak Allik, näitleja Kersti Kreismann, ERR raadioteatri juht Toomas Lõhmuste, Tallinna Ülikkoli vanemteadur
Rain Mikser jpt tuntud teatrisõbrad.

Meie kooli teatritrupp pälvis sel aastal
„Tähetunnil“ peapreemia etenduse
„Õhtused jutud“ ja teatraalse väljendusrikkuse eripreemia „Õnnis see, kel õiged silmad …“ eest. „Õhtustes juttudes“ oli tore vaadata, kuidas koos toiSellel õppeaastal on Jõgeva Põhikoolis 6 metasid neljanda klassi poisid ja gümkooliteatri truppi: 1. , 2., 4., 5., 6.-7. ja 8.- nasistid. Etendus oli väga sügavamõtte9. klasside trupid. Igal trupil on valmiline ja huvitav.
mas oma etendus või etteaste.

Järgmine võimalus vahvaid luuleetendusi näha on 23. ja 24. jaanuaril 2015, sest
just siis leiavad aset 1.-9. klassidele
mõeldud luulepäevad „Tuulelapsed“.
Sel aastal on teema “Mõtelda on mõnus
…“ ja kuni 15-minutilised lavastused valmivad Hando Runneli luule põhjal. Ööbimine ja toitlustamine on Jõgeva Põhikooli klassiruumides ja etendused on
Jõgeva Kultuurikeskuses.
Liblikapüüdjad on oma kahekümne viie
tegevusaasta jooksul muutnud meie
koolielu värvikamaks ja põnevamaks.
Olen veendunud, et mitte keegi, kes on
kunagi kuulunud Liblikapüüdjasse, ei
kahetse seda ning jääb hinges liblikapüüdjaks elu lõpuni.
Annabel Saar

Lisaks kooliteatrile tegeleb õpetaja
Lianne Betti Alverile pühendatud luulepävade „Tähetund“ ja „Tuulelapsed“
läbiviimisega. Alates 1993. aasta novembrist on igal aastal kogunenud Jõgevale värvikas kooliteatrirahvas, kes astub lavalaudadele selleks puhuks valmistatud luuleetendustega. „Tähetund“
ei ole mitte ainult teatritegemise koht,
vaid see kannab hoopis suuremat mõtet
– juhatab lastele teed luule juurde.
Sellel aastal leidsid aset Betti Alverile
pühendatud XXII luulepäevad, mille
teemaks oli „Kes loojaks loodud …“.
Loeti Kersti Merilaasi ja August Sangaluulet. Mõlema luuletaja sünnist möödus
hiljuti 100 aastat. „Tähetunnil“ anti sel
aastal 20 luuleetendust.
Õpetajate päeva etendus. Foto: Heiki Nooremäe

Loodusainete nädal
3. novembrist 7. novembrini toimus Jõgeva Põhikoolis loodusainete nädal. Kolmandal korrusel oli rändnäitus
"Hoia, mida armastad!". Eesti looduskaitse
100.aastapäevale pühendatud näituse eesmärgiks oli
pöörata tähelepanu meie looduse mitmekesisusele ja kaitsele ning selle sihtgrupiks olid üldhariduskoolide õpilased.
Lihtsalt kokkupakitav ja transporditav näitus koosnes Eesti
looduskaitset tutvustavatest vibustendidest (mille alateemadeks olid: milleks loodust kaitsta; mida ja keda ja kuidas
looduses käituda jne) ja mängulistest eksponaatidest.
5.novembril toimusid loengud liigestehaigustest. Sai katsetada ratastooliga sõitmist ja poksikinnastega kommide avamist. Samuti sai kanda seljakotti, nii nagu reumahaige inimene seda teeb ja tunneb.
Hanna Grete Allev
LK 4

Õpetajate“Õhtused
päeva etendus.
Foto:
Heiki
Nooremäe
jutud” Foto:
Lea
Pihlak
Facebook

Foto: Merilin Kalavus
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Isadepäeva töötoad Jõgeva Põhikoolis

Täna Jõgeva, homme maailm!

10. ja 11. novembril tähistati Jõgeva Põhikoolis kõikide kooväga põnev ja helkur jäi ka endale. Laps hakkab seda helkurit
liastmete ühist isadepäeva. Kokku oli kahel päeval 11 töötuba, kindlasti kandma.“
milles osales 109 vanemat koos lapse või lastega.
Töötubade läbiviimisel tegi kool koostööd Jõgeva Linna Noortekeskusega. Tegevusi rahastati osaliselt Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse koordineeritud projektist, mille üks osa
on piirkondliku võrgustikutöö koordineerimine ning noortekeskuse ja kooli ühisürituste korraldamine. Nii kooli kui ka
noortekeskuse jaoks oli oluline anda lastele ja nende vanematele võimalus koos tegutseda.
Töötubade läbiviijateks olid põhikooli õpetajad, ringijuhendajad, noortekeskuse töötajad ja noorteühenduse 4H juhendajad.
Esmaspäeval olid töötoad 5.-9. klasside õpilastele ja nende
vanematele. Osaleti mälu- ja seiklusmängus, foto- ja savitöötoas, meisterdamise ja laskmise töötoas. Vanemaid oli kokku
37, kuid kõik, kes olid kohal, nautisid oma tegevust.

Põnev oli elektrooniliste meisterduste töötuba, mida juhendas
kooli tehnoloogiaõpetuse õpetaja Erik Raud. Kokku monteeriMälumängus olid põhiliselt lastele suunatud küsimused Jõge- ti mikromootoril töötavaid ja põrisevaid sitikaid. Eriku sõnul
va linna ja valla, spordi, eesti presidentide ja tähtsate paikade olid kõik osalejad südamega asja kallal ja valmisid omanäolikohta. Üks osavõtnud lapsevanem kirjutas tagasiside lehel:
sed ja põnevad sitikad.
„Meeldis. Olid huvitavad küsimused. Lapsevanemad peaksid
ikka rohkem koolis käima. Aitäh õpetaja Jana Tiidole!“
Noorkotkaste instruktor Kristjan Vaarpuu viis Rohu tänava
koolimaja ümbruses läbi seiklusmängu „Saame hakkama“.
Vaatamata sellele, et võistles vaid kolm peret, oli Kristjani
sõnul väljas tore seigelda.
Fototöötoas andis fotoringi juhendaja Merilin Kalavus näpunäiteid, mida pildistades tähele panna ja kuidas oma fotoaparaati efektiivsemalt kasutada. Reaalselt pildistati ka üksteist ja
tehti grupipilte.

Noortekeskuse eestvedamisel meisterdati kõikvõimalikke
külmkapimagneteid ja savitöötoas vooliti kerisekalu. Savitöö
juhendaja Janne Maasing: „Väga tore oli. Meeldis nii lastele
kui ka vanematele. Väga vahvad kalad tulid välja.“
Ühes populaarsemas – laskmise töötoas – oli eesmärgiks rääkida relvade (õhupüsside) ohutust ja arukast kasutamisest.
Juhendaja Mikk Lind tegeles kahel päeval nii algklasside õpilaste ja nende isadega kui ka üheksandike ning nende vanematega
Teisipäeval oli melu täis Piiri tänava koolimaja, sest seal tegutsesid töötoad 1.-4. klasside õpilastele, kellele lisaks osales
72 vanemat. Lisaks külmkapimagnetite meisterdamisele said
vanemad ja lapsed 4H juhendajate Evi ja Eha eestvedamisel
valmistada liivakaarte ja helkureid. Üks lapsevanem kirjutab
tagasiside lehel: „Lapsele meeldis antud tegevus, sest see oli

LK 8

Kokkade töötoas valmistasid vanemad ja lapsed käsitöö ja
kodunduse õpetaja Maris Prii valvsa pilgu alla isadepäeva
salatit. Salatisse tükeldati lillkapsast, tomatit ja suitsujuustu.
Tulemus oli tervislik ja maitsev salat, millel kohapeal hea
maitsta lasti.
Tagasiside kõigist isadepäeva
töötubadest oli
positiivne. Vanemad kirjutasid: „Selliseid
üritusi võiks
kindlasti tulevikus veel tulla.
Osaleksin kindlasti.“

Katre Põder
Jõgeva Põhikooli huvijuht
Fotod: Elina Sumin

Õpilasvahetusorganisatsioon
Youth For Understanding kogub Eestis üha enam tuntust
ja ka Jõgevalt on pea iga aasta mõni noor tee laia maailma
leidnud. Ei ole ka käesolev
selles suhtes kuidagi erinev,
siinkirjutaja ja JPK endine
õpilane elab nüüd juba kolmandat kuud Viinis, Austria
pealinnas.
Kui olin oma netipostkastist
leidnud Katre kirja palvega veidike oma vahetuskogemust endiste koolikaaslastega jagada,
siis oli mul igati hea meel, sest
väga tore on tunda, et kool oma
õpilasi ka pärast lõpetamist
meeles peab. Teine põhjus rõõmustamiseks on minu tõsine
soov edastada Eestisse teateid
vahetusaastast, sest juba siin
veedetud kahe kuuga on mul
tagataskus rohkem kogemusi,
kui koju paigalejäämine eales
toonud oleks, seepärast väidan,
et õpilasvahetus on võimalus,
mille olemasolust iga noor teadlik peaks olema.
Kuigi minu jaoks jääb selle teekonna algus juba kaugesse minevikku, meenutan siiski oma
päris esimesi seoseid YFUga.
Programmi pääsemine ei ole
mingi teadustöö, huviline leiab
kogu vajaliku info YFU Eesti
kodulehelt. Enne kindla vastuse
saamist tuleb tulevasel vahetusõpilasel täita paar avaldust ja
käia paaril kohtumisel, kuid see
kõik on teisejärguline. Kõige
tähtsam on tahe kogeda ja õppida, uudishimu enda ninaotsast
kaugemale näha ja viimaks –
usk iseendasse, sest eesseisev
ei pruugi alati mööda siledat
rada kulgeda. Hirmu selle suure
ettevõtmise ees ometigi olema
ei peaks, sest inimesed organisatsioonis on kõik ääretult sõbralikud ja abivalmid. Suures
osas endised vahetusõpilased,
mõistavad nad protsesse paremini kui keegi teine ja on lepingu
sõlmimisest
kodumaale
naasmiseni nõu ja jõuga toeks.

On palju erilisi hetki, mille tähendust
ainult teise riiki kolides mõista saab pakkimine (kuidas mahutada terve
oma elu ühte kohvrisse?), hüvastijätt
kodumaa, sõprade ja perega, kerge
närvikõdi enne uute „vanematega“
kohtumist… need on aga alles teekonna esimesed sammud ja kui ma kõik
järgnevad siia kirja püüaksin panna,
vajaksin ma päris mitme kooliaasta
jagu ajaleheruumi. Olen siin kogenud
nii palju positiivset, tunnen ennast iga
päeva lõpus jälle natuke targemana ja
märkan, kuidas uued oskused vaikselt
minu omaks saavad. Tunnen natuke
rohkem teisi kultuure ja mul on sõpru
üle maailma, sest Austrias viibiv vahetusõpilaste seltskond on vägagi kirju.
Saan tihti kiita, kui kaugele mu saksa
keel vaid kahekuulise õppimisega
arenenud on, ja see on tõsi, keelekeskkonnas sees olles hakkab see
tõesti kergemini külge. Oskused ei
piirdu aga ainult keelega – näiteks
olen õppinud valmistama mõnda austria rahvustoitu, suudaksin Viinis juba
väikestviisi ekskursioone korraldada
ja tantsin algtasemel nii standard- kui
ka ladina-ameerika tantse. Rõõm on
muidugi suurim siis, kui õpin mõne
uue slängisõna, leian huvitava koha,
kuhu turistid tavaliselt ei satu või lihtsalt võtan omaks mõne Viini noorte
veidruse.

Vahetusaasta pole aga ainult eespool kirjeldatud roosamanna. Asjad
ei lähe alati soovitud rada pidi, ei
ole üldse mõtet selliseid illusioone
luua. Väga palju tuleb ette olukordi,
kus saab loota ainult iseendale. Tagasilöögid ja mustad päevad on paratamatus, millega leppida, kust
välja tulla ja jälle natuke targemana
edasi minna.
Positiivsed asjad jäävad tavaliselt
aga alati ülekaalu ja kui see ka nii ei
ole, siis noh, halbadest kogemustest
sünnivad head lood. Mul oleks veel
palju jutustada nii paremast kui ka
halvemast, kuid trükipinda vajavad
ka teised. Internetis ei saa ruum õnneks niipea otsa ja seepärast kutsun
huvilisi julgesti oma vahetusaasta
blogi uudistama, leiad selle aadressilt sandraustria.blogspot.com.
Julgeid mõtteid ja kõrget lendu!

Sandra Võsaste

YFU Eesti kuulub ülemaailmsesse
YFU organisatsioonide võrgustikku.
YFU Eestil on üle 500 liikme.
Rohkem teavet veebilehel
www.yfu.ee

Fotod: Sandra blogi
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Õpetajate päev
01.10.2014 toimus Jõgeva Põhikoolis õpetajate päev ja tunde
andsid kõige vanemad: üheksandikud. Asendusõpetajate arvates
on see päev jätnud märgi nende
elusse ning nad hakkavad tulevikus kindlasti seda meenutama
kui päeva, mil nad mõistsid, et
õpetaja töö ei ole sugugi nii lihtne, kui õpilasena tundub. Just sellepärast tasubki õpetajatele tänulik olla, nii tegimegi sellest päevast õpetajatele pidupäeva ja andsime õpetajatele natukene
puhkust, võttes tunnikoormuse
enda kanda. Vahendame mõne
õpilasõpetaja muljeid sellest päevast.
Kaisa Sikora ( 9.D klassi õpilane)

olla jne. Naljakas oli see, et mingid väiksed poisid hakkasid mulle oma kontaktandmeid jagama, aga üldiselt jätsid
kõik väga positiivse mulje. Viimane tund
oli väga närvesööv, ma täpselt ei mäleta,
mis klass see oli, kuid nad olid väga
püsimatud lapsed, pidin neid iga hetk
keelama ja nad oli ülienergilised. Kõige
enam meeldis mulle õpilaste tahe õppida ja vaadata, kuidas nad seda naudivad, kui rõõmsad nad on. Põhikoolis on
tavaliselt õpilastel õppimine kui kohustus, keegi ei naudi seda enam.”

“Üldiselt soovin edu järgmise
aasta õpetajatele. Võtke
sellest päevast kõik ja
nautige!´´
Kaspar Päll ( 9.B klassi õpilane)

,,Üldmulje on kindlasti positiivne. Olin
,,Mina arvan, et see on mu elu üks lahe- nimelt direktor. Direktori töö polegi nii
damatest kogemustest. Mulle isiklikult
kerge, kui algul arvasin, kuigi kõik sujus
väga meeldis, õpetasin nimel 2.B klassi ja läks korrapäraselt, siis siiski tuli ette
õpilasi. Nad olid väga armsad ja õpihika probleeme. Kõik pahad poisid tulid
mulised. Olin nende jaoks väga põhjali- minu juurde ja pidin ennast kehtestama.
ku ettevalmistuse teinud ja tõesti nautiProbleem seisneski sõnakuulmatutes
sin igat nendega veedetud hetke. Vahe- lastes, pidin igas olukorras säilitama
tunnis tegin neile mänge ja oli näha seviisakuse ning rahu. Tagantjärgi mõelda sära laste silmis, mis üldjuhul põhides arvan, et tunnid oleks võinud kauem
kooli õpilastel juba kadunud on. Lapsed kesta, paljud ei saanud arugi, kui tund
arvasid, et ma olen päriselt ka õpetaja ja algas ning kunas lõppes ja kuna pidin
ütlesid nii siiralt nii armsaid asju. Näikorraga jõudma kahte kooli, oli see keeteks nagu: sa oled maailma parim õpeta- ruline. Mõnes tunnis oli õpetajaid rohja, kõik õpetajad võiksid sinusugused
kem kui õpilasi, aga ikka ei suudetud

oma ülesandega hakkama saada. Üldiselt soovin edu järgmise aasta õpetajatele. Võtke sellest päevast kõik ja nautige!´´

Annabel Schneider ( 9.D klassi õpilane)
,,Olin käsitöö õpetaja Maris Prii ning
mulle väga meeldis, kahjuks oli osa
seltskonnast ning inimestest, kellega
oleksime soovinud koos olla, teises koolimajas ning sellepärast ei olnud see
päev nii eriline, kui oleks võinud. Külastasime ka teisi õpetajaid ning üldmulje
jäi hea, kuid õpetajana töötada küll ei
tahaks. Probleem oli selles, et me ei
saanud aru, millal tund algas ja millal
lõppes – tunnid olid liiga lühikesed.
Positiivne oli jällegi see, et saime teistes
klassides käia ning vaadata, mida see
õpetaja amet endast kujutab.´´
Arvamusi oli mitmeid ning me ei saa
lähtuda päeva õnnestumise üle spekuleerides vaid mõne õpilase ja õpetaja
arvamusest. Päev möödus üldiselt rahulikult ning ilma suuremate probleemideta mõlemas majas. Palju tuli negatiivset
vastukaja tundide pikkuse kohta. Nimelt
oleks paljud õpilased soovinud, et tunnid veidi pikemalt kestnud oleks. ,,Ma ei
jõudnud seda õiget õpetajaameti maikugi suhu saada, kui juba olid tunnid läbi,´´
väitis tabavalt üks üheksanda klassi õpilane. Tuli ka negatiivset vastukaja laste
käitumise osas. On palju neid lapsi, kes
ei võta õpetajaid autoriteedina ning ei
suuda tunnis kuidagi nii teiste õpilaste
kui ka õpetajate vastu austust üles näidata ning viisakalt käituda. Üldiselt meeldis üheksandikele vabadus, mis koolis
tol päeval oli. Õpetajad tõepoolest andsid õpilastele vabad käed ning õpilased
tulid oma ametiga hästi toime. Õpetajatele jällegi ei mahu pähe, miks õpilased
üksteist niiviisi tunni ajal külastavad,
nemad ju tavaliselt nii ei tee. Kuid õpilased pigem võtavadki seda päeva vabamalt ning tahavadki lihtsalt rõõmu tunda
ning vaadata, kuidas teistes klassides
töö käib. Alati tekib hõõrumisi ja probleeme, kuid meie austatud direktor Kaspar Päll leidis neile oskuslikult lahendused. Päeva lõpus mõistsid õpilased selle
töö keerulisust, paljud hädaldasid, kui
väsinud nad on. Kõik üheksandikud
soovivad edu järgnevate aastate üheksandikele.
Kaisa Sikora

Õpetajate päeva juhtkond:
õppejuht Anna Rehi,
direktor Kaspar Päll,
õppejuht Karolina Tupits.
Foto: Elina Sumin
(pildistatud järgmisel päeval)

Lahe Koolipäev
Anna Rehi ja mina käisime 12. novembril Tallinnas Nordea kontserdimajas terve päeva kestnud üritusel Lahe
Koolipäev. Tallinnasse ja koju tagasi sõitsime rongiga.
Balti jaamas oli meid vastu võtmas kaks ürituse korraldajat, kellel olid kaasas plakat tekstiga Lahe Koolipäev.
Üritus kujutas endast konverentsi, kus Eesti edukad
inimesed rääkisid noorte tegevustest, oma noorusest,
õpingutest ja oma tööst. Esimesena astus lavale tuntud
raadio- ja telemees Märt Treier, kes rääkis ajast, kuidas seda kokku hoida ja kasulikult kasutada. Ta soovitas mitte päevad läbi Facebookis istuda, vaid suhelda
inimestega otse, näost näkku.

Teisena astus üles MTÜ Lilleoru kommunikatsioonijuht
Aigi Vahing, kes rääkis oma õpingutest Ameerikas. Ta
kutsus lavale Ville Jehe, kellega koos nad rääkisid joogast, mis on nende mõlema harrastus. Kui Aigi lavalt
lahkus, rääkis Ville oma elust ja oma ettevõtetest, mida
ta on asutanud juba üle 50 nende seas ka Uus Maa ja
Delfi. Lõpetuseks rääkis ta veel võitluskunstidest, mida
laval ka demonstreeriti.

meile ja rääkis sellest, kuidas ta Ida-Virumaal elades
sai alles viiendas klassis teada, mis on Eesti. Eesti keele mitte oskamine oli Tanjale suureks takistuseks
Viljandi Kultuurikolledžis õppimisel, sest Tanja oskas
Viljandisse minnes ainult kahte eestikeelset lauset.
Kristel Talvistu ja Kalev Külaase tutvustasid AcroYogat.
Nad demonstreerisid seda jooga liiki ja rääkisid kuidas
nad selleni jõudsid. Peale seda rääkisid nad oma eludest ja tegemistest, mis olid täis mitmesuguseid huvitavaid tegevusi.
Enne viimast esinejat kuulutati välja Hea Eeskuju 2014,
kelleks sai ettevõtlik ja hea õppeedukusega Rõuge Põhikooli õpilane Liivika Koobakene.
Viimane esineja oli Eesti rahvusooper Estonia
poistekoori peadirigent ja kunstiline juht Hirvo Surva.
Tema esinemine oli väga huvitav ja kaasahaarav, sest
tal on väga palju kogemusi noortega töötamisest. Hirvo
Surva rääkis oma noorusest, kuidas ta juba viieteistkümne aastasena naiskoori juhatama hakkas. Palju huvitavaid seiku oli tal esinemistest poistekooridega.
Päeva lõpetas poistekoori vahva esinemine.

Kahjuks korvpallitreener Andres Sõber ise kohale tulla
ei saanud. Meile näidati videosalvestust, milles tuntud Oli tore ja sisukas päev.
treener rääkis korvpalli meeskonna komplekteerimise
põhiseisukohtadest ja treeningu läbiviimisest.

Vabakutseline muusik ja helide looja Lea Dali Lion
(endise nimega Lea Liitmaa) esitas meile kaks laulu,
mille vahel rääkis oma raskest haigusest ja sellest kuidas igas olukorras tuleb leida midagi positiivset ja selle kaudu võita ka suurimaid raskusi.
Laulja ja tantsuõpetaja Tanja Mihhailova samuti esines

Naatan Johannes Bender

Märt Treier soovitas mitte päevad läbi
Facebookis istuda, vaid suhelda
inimestega otse, näost näkku.

9.D klassi õpilane Kaisa Sikora oma õpilasi embamas. Foto: õp. Ly Kittus
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