Mai 2015
Õues
Väljas jälle kõva tuul,
õide läinud mitu puud.
Sädelemas taevas päike,
varsti jälle õhtul äike.
Aasa peal on kuulda pilli,
sealt on leitud palju lilli.

KALLIS SÕBER OLED MULLE.
KINGIN SULLE HULGA MULLE.
KUI OLEKS KOGU AEG ME
KOOS,
LIHTSALT SUURES MÄNGUHOOS?

SIIS KUI PAISTAB PÄIKENE,
OLED MINU VÄIKENE.
SÕBER ARMAS, HELL JA HEA
SULLE SÜLLE PANEN PEA.

Aleksandr Grits 1.c

Eleliine Kiisler 2.a
Väljas juba õitseb lill,
linnul juba kevadpill.
Elas aga väike parm,
tal on ainult üks karv.
Parmust lendas mööda lind.
Lind see ütles: „Karda mind!“
Parm see ruttu ringi keeras
ja väikse tõugu alla neelas.

KALLIS SÕBER OLED SA.
SIND EI JÄTA IIAL MA.
OLED VÄGA KALLIS MULLE.
SUURED ÕNNESOOVID SULLE!
Johanna Elisabeth Võsaste 1.c

Aleksandra Zamkovoi 1.c

Eluõnn
Isa rassib metsi mööda,
nii ta tapab ennast tööga.
Rool tal peos ja rahul meel,
kui ta asub metsateel

Hind: 40 senti
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Jõgeva Põhikooli ajaleht

Jõgeva Põhikooli teine lend

Õpetaja Erik Raud

Joosep Kull 2.a

Ristsõna

1. Klaasseintega mahuti kaladele
2. Cambridge hertsogi ja hertsoginna poja esimene
eesnimi
3. EV peaminister aastatel 1995-1997 (perekonnanimi)
4. Infrastruktuur ehk. …
5. Kõike endale ihkav
6. Microsoft asutaja (eesnimi)
7. Noorte teadussaade … 69
8. Vend
9. Õppeaine
10. EV praegune haridusminister
11. Ajutine ööbimiskoht matkal
12. Suurim veekogu
Vastus on lünk: Kas …… tuled?
Ristsõna koostas Berthold Perm.

Lehe väljaandmist toetavad:

Vastused saata aadressile:
katre.poder@jpk.edu.ee
Õigesti vastanute vahel loositakse välja
midagi magusat.

LK 12

Avalehe liblika autor on Ergosign. Pärit lehelt: http://www.iconarchive.com
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Fotod: Heiki Nooremäe

Juhtkiri

Ketlin Peldes
Õpilasesinduse president

Jõgeva Põhikooli sporditulemused on
pidevalt tõusnud kuna kool on sportlikus
enesetundes igal päeval. Õpetajad on
teinud palju tööd ning näinud vaeva et
me teeksime häid sporditulemusi ning
meie vastupidavus oleks suur. Meie
kooli kergejõustiklane Andrias Adamson on sel aastal toonud Jõgeva Põhikoolile häid tulemusi kergejõustikus. TV 10
saavutas Andrias Adamson kuulitõukes
2. koha ja 60 meetri jooks 3.koht . Andrias Aadamsoni sõnul oli temale see

27. mail kell 12.00

KAS ÕPPEKOORMUS ON LIIGA SUUR?
Teema õpilaste õppekoormuse üle on juba mõnda
aega internetis arutlusi tekitanud ning nüüd otsustasin mina sõna sekka öelda.
Igal õpilasel on kindlasti oma arvamus selle kohta,
kas kodus on liiga palju õppida või ei, kuid arvan,
et ei ole päris üksi, kui tunnen, et vahel kasvab küll
kodune töö üle pea. Kas õpilased saaksid ise kaasa
aidata sellele, et peale kooli jääks aega ka millegi
muuga tegelemiseks?
Kõige lihtsam oleks planeerida oma õppimist ette.
Kui on mõned referaadid või muud uurimustööd,
mida on võimalik varem teha, tuleks seda kindlasti
teha. Nii ei pea mõni päev või halvemal juhul õhtu
enne tähtaega poole ööni üleval olema ja kirjutama.
Teine võimalus on teha ülejärgmise või üleülejärgmise päeva kodutöid siis, kui mõni õhtu on
vähem õppida. Nii jääb see õhtu, kui muidu oleks
väga palju õppida, aega tegeleda ka mõne muu
tegevusega.
Magada öösel korralikult ning minna õigel ajal
magama. Kindlat kellaaega magama minemiseks
on kõigile inimestele raske ette öelda, sest igal
inimesel on see üsna individuaalne. Mõni vajab
vähem ja mõni rohkem und, kuid siiski öeldakse,
et koolilaps peaks saama 8-9 tundi magada. Kui
olla hommikuks ilusti välja puhanud on ka tunnis
kergem keskenduda ja jõuab tunnis rohkem, mis
enamasti tähendab seda, et ka kodus jääb vähem
õppida.
Eks see on iga inimese enda tahtes kinni, kas nad
soovivad midagi teha, et endale õppimine lihtsamaks teha ja muude meelistegevustega tegeleda.
Ehk vastus küsimusele, kas õpilane saab ise kaasa
aidata sellele, et neil oleks õhtuti vähem õppida on
muidugi, kui vaid väga tahta.

Sport

Tutipäev
tutipäeva aktus Rohu 10 aulas

väga lihtne sest, ma olen selle alagrupis
kõige vanematest ja teised on tema
jaoks väiksed aga konkurente oli seal
piisavalt mida Andrias Aadamsonile tõi
aga rõõmu. Koolis on sportlasi väga palju— kes tegeleb jalgpalliga, saalihokiga, sumoga jne. Peame hoidma pöialt
kõikidele ning mitte alluda vigadele
vaid ainult osata neid parandada. Kõikidel saab olla mingi tahtmine olla esimene, aga sa pead mõnikord oskama kaotada ning uskuma endasse ja siis tuleb

teil kõik välja. Meie kooli sportlane
Kadi–Liis Viiar on olnud sellises seisus
et ta oli kaotanud ühe jooksu aga , ta sai
aru et see ei ole maailma lõpp ning seepärast tegi ta palju trenni ja see tõi ka
häid tulemusi. TV 10 oli ta igal alal vähemalt alla 15. koha. See tähendab et on
tahtmine ja see on väga hea. Olge tugevad!
Daniel Aganitš

Parimad tulemused 2015
Jõgeva Serv saavutas kahes vanuseklassis Jõgevamaa
meistritiitlid.
C-klassi kuulusid:
VIII. A klassist Elise Jõgi, Victoria Zelinski, Kristi Antonov,
Birgit Lill, Kristin Veri ja VIII. C klassist Monica Sakkool.
B-klassi:
VIII. A klassist Triinu Tammel, Karen Õun, Anette Truus, Victoria Zelinski, Elise Jõgi, Kristin Veri ja IX. A klassist Annabel
Saar.
Mõlema vanuseklassi treeneriks on Tiiu Õunap.

Kevadballi toetavad:
Lillekauplus Asorell

kuhu võistkonda kuulub 24 õpilast ja kümme väikest võistkonda, kuhu kuulub kuni 12 õpilast. Seal saavutas Jõgeva
Põhikool II-V klassi õpilased III koha.
Kuremaa terviseradadel korraldati Jõgevamaa noorte meistrivõistlused suusatamises.
U-12 tüdrukutest saavutas IV. A klassi õpilane Kairin Tammel
II koha.
U-14 tüdrukutest aga I koha õpilane Britta kasela ning II koha
Birgit Kasela VII. D klassist.

Toimusid ka teatejooksu võistlused: Jõgevamaa
„Tähelepanu, start!“ Kokku oli 15 võistkonda, viis suurt,
Linnavalitsus

Eesti koolispordiliidu II liiga võistlustel kergejõustikus

Lõpupeod

Petry Pükkenen
Aleks Deinekin

1. koht palliviskes
3. koht palliviskes

Britta Kasela
Victoria Zelinski
Andrias Adamson
Kevin Läänemägi
Kaijo Keek
Kärtyn Kaljusalu

13.06. 2015 9. klasside aktus

2. koht 600m jooksus
3. koht 800m jooksus
3. koht 60m jooksus
3. koht 100m jooksus
2. koht Väike – Rootsi teatejooksus
1. koht 60m jooksus,
2.koht Väike-Rootsi teatejooksus

Birgit Kasela

kell 14.00 Jõgeva Kultuurikeskuses

Kadi – Liis Viiar

3. koht 60m jooksus,
2.koht Väike-Rootsi teatejooksus
1. koht 600m jooksus,
2. koht palliviskes
1. koht kaugushüppes,
2. koht Väike – Rootsi teatejooksus

03.06.2015 1.-8. klasside aktus
kell 9.00 Rohu 10 maja ees

Sander Õunapuu

Suvised sündmused

Karen Õun
Jõgeva maakonna kevadjooksukrossi meistrivõistlused
Aleksandr Grits
2. koht PE 500m jooksus
Lauri Kaljurand
1. koht PD 1000m jooksus
Kristo Voitk
1. koht PC 1000m jooksus
Raul – Martin Sirkas
2. koht PB 1000m jooksus
Mattias Säärits
1. koht PB 2000m jooksus
Sander Õunapuu
1. koht PA 1000m jooksus
Kätriin Palm
1. koht TE 500m jooksus
Kärtyn Kaljusalu
1. koht TC 500m jooksus
Kadi- liis Viiar
2. koht TB 500m jooksus
Liisbeth Kesamaa
3. koht TB 1000m jooksus
TV 10 Olümpiastarti OS 3. vabariiklikul etapil saavutas 2. koha kuulitõukes PV vanuserühmas Andrias
Adamson

Jõgeva Põhikooli kevadine orienteerumine

Jõgeva linnapäevad 29.05 – 30.05.2015
Noortelt noortele 29.05.2015 kell 19:00
Jõgeva kesklinnas
Kasepää Rannapidu
26.06.2015 kell 19:00
Popkooripidu
27.06.2015
Tartu Laululava
http://www.popkooripidu.ee/
Bad Boys Blue Live
10.07.2015 – Põltsamaa lossihoovis
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Lehte annab välja Jõgeva Põhikooli õpilasesindus. Kontakt: katre.poder@jpk.edu.ee
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Teise lennu unistused ja eesmärgid

Betti Alverile pühendatud X luulepäevad „Tuulelapsed“
23.-24. Jaanuaril toimusid Betti Alverile pühendatud luulepäevad Tuulelapsed, kus oli rekordiliselt palju osalejaid. Tänavuse
aasta teema oli „Mõtelda on mõnus“ ning lavastused pandi kokku Hando Runneli luuletuste põhjal. Esitati 26 näidendit, millest neli oli meie oma kooliteatri ’Liblikapüüdja’ näidendid.
LAUREAADID:
Jõgeva kooliteater Liblikapüüdja (6.kl trupp) – juhendaja Lianne Saage-Vahur – „Poisid ja plikad“
Viimsi Keskkooli Eksperiment – juhendaja Külli Täht – „Maailm on päris, aga päris ongi mängult“
Saaremaa Ühisgümnaasiumi Kreputlased – juhendaja Rita Ilves – „Mis on see luuletaja luule?“
Orissaare Gümnaasiumi Mo-teatrike – juhendaja Mare Noot – „INETU“
Paide Ühisgümnaasiumi trupp MEELEOLU – juhendaja Marju Mändmaa – „Maria sünnipäev“
Jõgeva kooliteater Liblikapüüdja (4.kl trupp) – juhendaja Lianne Saage-Vahur – „Mis sa seal teed?“

DUETIPREEMIAD:
Pamela Ebber – Andreas Mattius Lass – Teatrikool TeatriPolygon
Pia Kai Sild – Joosep Pajus - Viimsi Keskkooli Eksperiment
Heleriin Lass – Ott Salla – Viimsi Keskkooli Eksperiment

Korraldaja MTÜ Tähetund

Järgmisel aastal, kui lumevaip katab Eestimaad, on kõik kindlasti tagasi oodatud!
Ketlin Peldes

Küsitlus
Kas teile meeldis viisakusnädal?
Mida ootasite?
Viisakusnädal meeldis õpilastele
ja arvati, et see oli tore.
Oodati viisakat käitumist
ja teretamist, kuid samuti
loodeti, et võetaks seda
vähem irooniaga.
Milliseid erinevusi märkasite?
Õpilased märkasid seda, et
oldi viisakamad ja teretati
rohkem, kuid mõni isegi
liialdas teretamisega.
Kas peale viisakusnädalat jäi
inimestele mingi jälg ja
viisakas käitumine jätkus?
Arvati, et osale õpilastest
oli see kasuks ja teretamine
muutus harjumuseks,
kuid paljud ei pidanud
viisakust oluliseks.
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si õppima keskkooli või muusse õppeasutusse. Näiteks Tartu Kutsehariduskeskusesse, H. Treffneri
Gümnaasiumisse. Küsitluse järgi on valikuid päris
mitu, kuid paljud õpilased jätkavad siiski oma kooliteed Jõgevamaa Gümnaasiumis. Mitmed õpilased on
proovinud ka teistesse koolidesse sisse saamist.
Näiteks Jaan Poska Gümnaasiumisse ja Nõo
Reaalgümnaasiumisse. Soovin kõigile nende unistuste täitumist ja edu edaspidistes õpingutes!

soovib Kevin minna elama Jaapanisse ning õppida
ära kohaliku keele.
9.C klass soovib kõigile lõpetajatele edu eksamitel,
õpetajatele aga soovime kannatlikkust ka edaspidiseks ja kõigile noorematele koolikaaslastele soovitame korralikult õppida, et elus edasi jõuda.
Deisi Tihemets

9.D Aasta-aastalt on igal üheksandas klassis õppival
Annabel Saar noorel peas küsimused: Mis saab edasi? Kuhu ma
edasi suundun? Mida toob tulevik? Meie klassi õpilased seisavad vastakuti samade küsimustega ja on
9.B 9. klass on peagi lõppemas ning oleks huvitav
leitud mitmeid häid lahendusi.
teada, kuhu tulevased vilistlased õppima lähevad.
9.B klassi populaarseim kool, kuhu õppima suundu- Mõned mõtlevad minna kutsekooli. Põhiliselt on
takse on Jõgevamaa Gümnaasium. Samas on ka mõ- põhjuseks see üldtuntud arvamus, et gümnaasium
ned muud koolid nagu näiteks Tartu Kutsehariduson ettevalmistus ülikooliks ning ei taheta kolme aaskeskus, Luua Metsanduskool ja Tartu Jaan Poska
tat oma elust raisku lasta. On ka neid, kes lihtsalt ei
Gümnaasium. Loodan, et iga mu klassikaaslane tegi viitsi gümnaasiumi tasemel pingutada ja lähevad
endale sobiva valiku ega pea seda kahetsema.
justkui lihtsama vastupanu teed. On ka neid, kes on
Soovin oma klassi nimel kõigile lõpetajatele tuult
end juba nii noorena leidnud ning tõesti soovivad
tiibadesse ja häid kordaminekuid.
mingit teatud kutset omandada ja eelistavad sellepäMaarja Tiits rast kutsekooli.

NÄITLEJAPREEMIAD:
Penno Pall – Lustivere Külaselts
Ingle Kürsa – Jõgeva kooliteater Liblikapüüdja (6. kl trupp)
Daniel Aganitš - Jõgeva kooliteater Liblikapüüdja (6. kl trupp)
Hart Saksniit – Põltsamaa Ühisgümnaasiumi 6. kl. projekt „Luuleteater“
Laura-Liisa Toodre – Peetri Kooli näitering „Karlsonid katuselt“
Einar Susi – Puurmani laste näitering

PARIM JUHENDAJA
Natalie Neigla – Kunda Ühisgümnaasiumi kooliteater
Lianne Saage-Vahur – Jõgeva kooliteater Liblikapüüdja

9.A Meie klass läheb pärast põhikooli kindlasti eda- näiteks Anette ja Marit. Peale ülikooli lõpetamist

Mõnes klassis ei pannud keegi
tähele, et viisakusnädal läbi oli
ja oldi viisakad edasi.
Arvati ka, et enamus ei muutunud ja jäid
samasuguseks. Natuke muudeti
suhtumist õpetajasse aga hiljem
oli käitumine tavapärane.
Kas õpetajad/õpilased olid
viisakad, nagu eesmärk oli?
Vastati positiivselt, teretati õpetajaid
Ja õpetaja teretas vastu, oldi viisakamad.
Kas sellist nädalat
tuleks veel korraldada?
Paljud vastasid, et kindlasti,
sest siis oleks meis veidi
rohkemgi viisakust ja
meie ümber viisakaid inimesi.
Arvati ka, et ei tuleks, kuna see
ei muudaks mõnes inimeses
midagi
Gerli Sein
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Meie klassis leidub ka neid, kes suunduvad mõnda
teise kooli õppima, väljaspool Jõgevat. Ei soovita
lihtsalt Jõgevale jääda ning mingit vaheldust saada.
On ka neid, kes soovivad mõnda hea mainega kooli
Kodust kaugematesse gümnaasiumidesse suundusaada, et endale tugev põhi alla saada. Põhjusi on
vad Mirell, kes läheb Miina Härma Gümnaasiumisse, mitmeid, midagi väga konkreetsed välja tuua ei saa.
Timo, kes otsustas Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumi kasuks ning Greete, kes jätkab õpinguid Hugo Kõige populaarsem on õppima jääda meie oma Jõgevamaa Gümnaasiumisse ja arvan, et ei vaja pikeTreffneri Gümnaasiumis.
mat selgitamist, miks see nii on.
Meie klassist asuvad kutseharidust omandama näiteks Karl ja Kevin, kes seavad sammud Tartu Kutse- On neid, kes ei ole veel kindlalt otsustanud kuhu
nad edasi õppima asuvad, kuid eks see ka selgub.
hariduskeskuse poole. Kevin asub õppima IT alal
ning Karl valib veel kahe ala vahel.
Üldiselt võiks öelda, et võimalusi, mida pärast 9.
klassi eluga peale hakata ja kuhu liikuda mitmeid,
Jõgevamaa Gümnaasiumis on meie klassi puhul
kuid meie klassis kujunesid välja just sellised. Edasvaieldamatult kõige populaarsem sotsiaalsuund,
pidistele üheksandikele sooviks tõesti lennukaid
kuid on ka neid, kes otsustasid mõne teise suuna
kasuks: Jaak Martin valis humanitaar-, Felix reaal- ja mõtteid, aktiivset osalust koolielus ja tublisid õpitulemusi! Just rõhutaks seda aktiivset osalust koolielus,
Deisi loodussuuna.
sest meie, õpilased, oleme enda koolielu kujundaPaljud meie hulgast on mõelnud ka sellele, mida
jad. Tihti räägitakse kui halb kool on, aga tekib küsinad sooviksid teha pärast gümnaasiumi lõpetamist
mus, mida on see negatiivse suhtumisega noor ise
ning kuhu edasi minna. Üsnagi palju on neid, kes
teinud, et kõik nii halb ei oleks. Noorematele sookindlasti soovivad tulevikus lõpetada ülikooli: kes
viks häid õpitulemusi, sest mida nooremana korralisiis Eestis ning kes kaugemal. Meie klassist tõotab
kult õpid, seda kergem on tulevikus hakkama saada.
kunagi tulla nii sportlasi, diplomaate, arste, õpetaNoore tulevik saab alguse juba koolist, miks mitte
jaid kui ka IT-spetsialiste. Jaak Martin unistab tulevi- anda oma tulevikule tugev tõuge koolielus kaasa
kus saada kirjanikuks. Ta soovib olla suurte ja eepi- rääkides ja ise teiste suhtes tolerantne ja viisakas
liste teoste autor ning saada sisse parimasse ülikoo- olles. Lennukaid mõtteid, teguderohket suve ja kõili.
ke parimat teile!
9.C Pärast üheksanda klassi lõpetamist on suur osa
meie hulgast oma õpinguid otsustanud jätkata gümnaasiumis, kuid on ka neid, kes lähevad kutsekooli.

On ka neid, kes soovivad kodumaa tolmu jalgadelt
pühkida ning minna välismaale elama ja töötama, nii
LEND nr 3

Kaisa Sikora
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Intervjuu õpetaja Priiduga
esimene ajalooõpetaja Bruno Javoiš jättis kustumatu jälje ja ühiskonnaõpetuse tunnid Taisto Liivandiga olid need, millest saadud mõtete üle arutlesime kaaslastega tunde ka pärast tunde.
Milline on siiani olnud kõige eredam hetk õpetajaks olemise juures?
Õpetaja saab tasu kaks korda. Esimest korda palgapäeval ja teist korda hulk aega hiljem siis, kui
mõni lapsevanem või endine õpilane ütleb midagi
head su tundide kohta. Need on need hetked.
Kas teil on hobisid? Milliseid?
Lugemine, reisimine, kino, teater, kunst, huvitumine erinevatest religioonidest, maailmavaadetest, rahvastest ja nende kommetest ja kultuurist.
Kas väljaspool kooli saate end tunda vabalt
või peate alati meeles pidama, et olete õpetaja?
Miks te valisite just õpetaja ameti?

Inimesena olen ma üks. Ma ei ole väljaspool kooli
väga palju teistsugune kui koolis. Kuigi, jah, täiesti vabalt saan ma tunda end lähedaste ja sõprade
seas. Eks nemad tea igasuguseid lugusid rääkida.

Algul tundus, et selle taga on ports üksteisest sõltumatuid juhuseid. Mida aeg edasi, seda rohkem
hakkab tunduma, et juhused moodustavadki elusMiks teie arvates on meesõpetajaid vähem kui
loogika. Üldiselt püüame ju korrata seda, mida
naisõpetajaid?
oleme näinud. Minul oli õnne koolipõlves näha
väga häid ja huvitavaid õpetajaid.
Põhjuseid võib otsida ajaloost. Veel 1930-datelgi
oli koolides mehi rohkem kui naisi. Teine maailKelleks te soovisite lapsepõlves saada?
masõda ja nõukogude aeg tõi muutuse. Sõjas läEi mäleta täpselt. Arvatavasti nagu kõik poisidheb tarvis mehi. Hukkusid nii õpetajad, kui ka
autojuhiks, politseinikuks. Teismeeas korvpalluneed, kellest oleks võinud saada õpetajad. Lisaks
riks, gümnaasiumis kirjanikuks, näitlejaks. Või
küüditamised, represseerimised, välismaale põkellekski, kes maailma muudab. Praegu tundub,
genemised, mis puudutas ühiskonna aktiivsemat
et õpetaja amet pole sellest kõigest väga kaugel. osa, kuhu ka õpetajad kuulusid. Nõukogude ajal
väärtustati füüsilise töö tegijat rohkem kui kõrghaMis on õpetajaks olemise plussid ja miinused?
ridusega spetsialisti. Nii oligi mõistlik kordades
Rutiini pole. Iga hetk võib tunnis midagi muutuda parema palga nimel minna meestel just neid töid
ja pead olema valmis sellega kaasa minema või
tegema. Kadus järjepidevus.
seda juhtima. Kaasa mõtlevad ja arutlevad õpilaKuidas te ennast tunnis kehtestate?
sed viivad mindki tarkusele lähemale. Pikk suveSee pole mu lemmik spordiala. Pole selles just
puhkus.
ülearu osav. Eriti, kui võrrelda kogenumate õpeMiinusteks on, et töö jätkub ka kodus parandamistajatega. Mingid väiksed asjad siiski on, mis mõnite, ettevalmistuse jms näol. Õpilased, kes ei austa
kord aitavad. Kõigepealt peab tund õpilase jaoks
kaasõpilasi, õpetajaid ja koolitöötajaid. Õnneks
huvitav olema, siis probleeme ei tekigi. Aga seda
on neid vähemuses, kuid kahjuks tõrvatilgad
vist juhtub harva. Üks asi on oodata vaikust või
meepotis jätavad kõigile paha maitse suhu.
teha üks-käsi-püsti-reeglit või kaks hoiaMiks spetsialiseerusite just ajaloole ja ühistust=märkus Stuudiumis. Vanemate klasside õpikonnale?
lased saavad juba pilgust aru või kutsuvad ise
Vanemad olid koju raamaturiiulisse ostnud nende üksteist korrale.

Alo Mattiisenile pühendatud XIX muusikapäevad
Märtsi alguses toimusid meie koolis
Alo Mattiisenile pühendatud XIX
muusikapäevad.

12. märtsil oli kontserdi teemaks
“Rännak mustlastega”. Esinesid Ann Kuut,
Jaan Sööt ja Janne Ševtšenko. Räägiti
mustlaste päritolust ja tavadest. Tutvustati mustlaste muusikat ja tantse.

3. märtsil oli meie koolis külas Ukraina
ansambel Contemp. Ansamblisse kuulub 4 noort ja rõõmsat inimest, kes esita- 6. märtsil toimus Alo Mattiisenile püsid ukraina rahvaviise ja lugusid, aga
hendatud vabariiklik vokaalansambkõlas ka kuulsaid eesti muusikateoseid. lite konkurss.
9. märtsil esinesid meile Ants Nuut, Allan Jakobi ja Teet Veskus ehk ansambel
Trio Naturale.
10. märtsil oli kontserdi teemaks
“Kariibi mere rütmid” ja esinemas käis ehtne
kuubalane James Werts. Teda saatis
klaveril ja ühtlasi aitas meeleolu üleval
hoida Madis Kari, kes on Eesti Riikliku
Sümfooniaorkestri liige. James Werts on
oma Facebook’i lehele postitanud põhikooli
publikust mulje: “The students were all
fantastic!”.
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● Laine Randjärv
● Toomas Lunge
● Jaan Krivel
● Kait Tamra

Võistulaulmisel osales väga palju ansambleid üle Eesti Saaremaalt,

● Thea Paluoja

Tallinnast, Türilt, Tartust, Viljandist,

● Raul Talmar

Pärnust, Jõgevalt ning veel paljudest
linnadest ja piirkondadest. Grand Prix
2015 läks sel aastal Räpina ja Põlva Muusikakooli neidude ansambel GRAM OF
FUN’le.

● Hele Kõrve

● Märt Avandi

● Pärt Uusberg

Nende kahe päeva vältel lauldi ja musitseeriti meeletult palju, saadi juurde uusi
Meie kooli esindas Jõgeva Põhikooli 7.D sõpru ja tutvusi ningkindlasti rõõmustati
ja ka kurvastati palju.
klassi neidude ansambel, koosseisus
Liisbeth Kesamaa, Britta Kasela, Karolin Kogu muusikanädala korralduse eest
Kastan, Kaidi Rähn, Birgit Kasela, Hanna teeme suure kummarduse Maret Ojale,
11. märtsil esines meile ansambel Rüüt,
Mägi. Meie kooli tüdrukutel seekord nii Kaja Pärtelsile ja MaimuValdmannile.
kes esitas vanu eesti rahvaviise ning
hästi ei läinud, kui eelmisel aastal, nimuud pärimusmuusikat.
melt eelmisel aastal oldi kolmandad.
Ansamblisse kuuluvat nelja noort iniSeekord jäädi üheteistkümnest ansambHanna Mägi
mest seob huvi eesti muusika ajaloo
list kuuendaks.
ning pärimusmuusika vastu.

Alo Mattiisenile pühendatud vabariiklik vokaalansamblite konkursi avamine.
Foto: Delfi
7.D klassi neidudeansambel

Foto: Hanna Mägi

teemade vastu huvi tekitavaid raamatuid. Koolis
olid need mul ühtedeks lemmikõppeaineteks. Mu
Foto: Merilin Kalavus

Ansambleid hindas ja seadis paremusjärjestusse Suur Kõrv (ehk žürii):

Ansambel Contemp koos JPK õpilaste ja õpetajaga. Foto: M. Kalavus
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Õpetajate
Foto: Heiki
Nooremäe
James
Werts,päeva
Madisetendus.
Kari ja õpilased.
Foto: Merilin
Kalavus

LK 9

Sõbrapäeva moeshow 5.-9.klassidele
12.02.2015 toimus Jõgeva Põhikooli aulas ülimalt menukas
ja mõnus üritus: Sõbrapäeva moeshow, mis pakkus väikeste moedisainerite imelisi stiilinäiteid ning üritus oli väga
nauditav. Moeshow teemaks oli välja töötada uudne koolivorm ning kõik osalejad said sellega üllatavalt hästi hakkama. Parimad kostüümid aitas välja valida žürii, kuhu
kuulusid: Mart Oja, Maris Prii, Heiki Nooremäe, Kätlin Visnapuu ning Liina Kinks. Kokku osalesid seitse noorte disainerite poolt välja pandud kollektsiooni ning hindamine ja
auhinnad jaotusid järgnevalt:

Disainerid arvasid, et koolivorm peaks olema lihtsast materjalist ja odav. See peaks olema taskukohane kõigile.
Vormi peaks saama erinevalt kanda ja lisanditega kaunistada. Soovi korral võiks ka kaunistusi iga päev vahetada.
Vormi iseloomustaks sõnadega: lihtne ja moodne.
9.B— Idee oli selline, et poisid kannaksid tüdrukute riideid ning vastupidi. Poisid kandsid naiselikku, soliidset
ning stiilset vormi, nagu seda on kleidid ja seelikud. Tüdrukud kandsid dresse ja vabamat stiili, kuid leidus ka viisakamat moodi ehk triiksärgist kuni dressideni välja.

PARIM KOLLEKTSIOON 5. B KLASS
SUUREPÄRANE MODELLITÖÖ 9.B KLASS
VAHVA MATERJALIKASUTUS 9.C KLASS
HUVITAV AKSESSUAAR 7.B KLASS
SÄRAV ETTEASTE 9.D KLASS
TUBLI OSALEJA 6.C KLASS
ŽÜRII ERIPREEMIA 5.B ESIMENE RÜHM

Ongi nii, või? Seda teavad ehk õpilased, kes nii
arvavad, ise paremini öelda. Ma võin vaid oletada
- äkki inimlikkus? Aga võib olla aitab see, et ma aeg-ajalt
sirvin üle oma vanu klassipäevikuid ja sinna kirjutatu abil saan aru, et 6. klassis ongi õppimisest
olulisem, et kes kellega käima hakkas ja 7. ning 8.
klassis on seal lisaks erinevatele laulusõnadele,
riimidele või sõnamängudele tihtilugu ka "Fuck
the school" vms kirjutatud. Ühesõnaga, iseend
enesele meelde tuletades püüan õpilasi mitte hukka mõista, vaid mõista.

Teadmata, mida silmas peetud, ütleme nii, et kui
juba midagi kirjutada, siis mingi mõte või soov
võiks lisaks infole ikka veel olla.
Mida soovitaksite uutele õpetajatele või neile,
kes on mõelnud minna õpetajaks õppima?
Loomulikult! Eriti soovitan neile, kes ütlevad praegu, et nad ealeski ei hakkaks õpetajaks. Tegelikult
nemad ongi need, kes tulevikus seda koolisüsteemi muudavad. Ja ikka rohkem noormehi võiks julgemalt selle tee valida.

Ning kui õpetajana tulevad ette keerulisemad õpilased ja raskemad situatsioonid, siis loodan, et teil
Soovi areneda, targemaks saada, uudishimu, huvion sama toredad töökaaslased nagu mul, kes mattavaid mõttekäike, küsimusi. Ja mõnikord lihtsalt
kadel, koosviibimistel ja koolitustel oma muheduvaikust. Kuid kõige rohkem headust. Et nad lihtsega jälle koolielu päikselisemat poolt aitavad näsalt oleksid head oma sõprade, klassikaaslaste,
ha.
vanemate, tulevaste laste ja teiste inimeste vastu.
Milliste sõnadega saadaksite teele meie kooli
Rohkem polegi vaja.
teise lennu lõpetajad?

„Õpilastelt ootan kõige
rohkem headust.“

Arvatavasti samadega, millega ka 1. lennu. Ühe
pikema looga, mis lõpeb tõdemusega, et kõik on
teie enda kätes. Nii on. Hüva.
Deisi Tihemets

Üldiselt võib ürituse õnnestunuks lugeda, kuna osalejad ja
pealtvaatajad olid väga rahulolevad.. Kindlasti oli ka suureks boonuseks pärast moeshow´d esinev bänd The Last
Weekend, mis rahvast hullutas ja meeleolu tippu tõstis.
Tore, kui moeüritus saab iga-aastaseks traditsiooniks.
Kaisa Sikora

9.C

Noortebänd „The Last Weekend“
Fotod: Katre Põder
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Kuidas tulete andekate mõtteterade ja soovide
peale, mida õpilastele stuudiumisse kirjutada?

Mida ootate teie õpilastelt?

Järgnevalt väike ülevaade kolmest kollektsioonist.
5.B—Disainiti uudne
koolivorm, millesse
kuuluvad tüdruku ja
poisi riietus. Tüdrukute riietusse kuulusid
must alussärk ja selle
peal olev klassikaline
valge pluus ning must
lips, mille asemel
võiks ka kanda sobivat
kaelakeed. Seljas oli
must-valge seelik ja
käe ümber võib panna
käevõru. Jalas olid naha värvi sukad. Poisi
riietusse kuulusid sinisetriibuline pluus ning selle peal
olev vest ja kaelas must lips. Jalas olid tumesinised põlvpüksid. Noored disainerid teenisid väärikalt välja aulise
esimese koha.

Kuidas olete te saavutanud õpilastega nii hea
kontakti?

LEND nr 3

Õpetaja Priidu jaoks olulised raamatud:
Saint de Exupery "Väike prints"
Orwell "Loomade farm" ja "1984"
Auster "New Yorgi triloogia"
Bulgakov "Meister ja Margarita"
Kross "Wikmani poisid"
Brautigan "Arbuusisuhkrus"
Gelassimov "Janu"
Griskovets "Kuidas ma koera sõin"
Kundera "Olemise talumatu kergus"
Winterson "Tuletornipidamine"
Houllebecq "Võitlusväljade laienemine"
Barricco "Siid"
Tarand "Ajapildi sees"
Õnnepalu "Kevad ja suvi ja" ja "Paradiis"
Pilv "Ramadaan"
Kesküla "Elu sumedusest"
Tamm "Unesnõiduja"
Anniko "Rusikad"
Raud "Wend"
Vadi "Kirjad tädi Annale"
Luik "Varjuteater"
LEND nr 3

Canetti "Marrakechi hääled"
Jonasson "Saja-aastane, kes hüppas aknast välja ja
kadus"
Ja ohtralt luulet: Tamme, Trubetsky, Vainola, Vaik,
Viiding, Hirv, Pilv, Inboil, Kasemaa, Riismaa,

Grigorjeva.
Õpetaja Priidu jaoks olulised filmid:
La grande bellezza
Amelie
Baraka
Mandariinid
Õlimäe õied
Kirsitubakas
Fight Club
Castaway on the Moon
Bow
Searching for Sugarman
Sügisball
1+1 (Intouchables)
LK 5

Intervjuu Jõgeva abilinnapea Raivo Meitusega
Õppetöö sisu ja korraldusega
põhikoolis tegeleb Jõgeva Põhikooli kollektiiv eesotsas direktori ja õppealajuhatajaga. Kindlasti
on võimalik arvestada õpilaste
soovidega.
Kui õpilastel on konkreetseid
ettepanekuid õppetöö huvitavamaks muutmiseks, siis on Linna-

Kui oluline on Jõgeva Linnavalitsuse jaoks Jõgeva Põhikool?
Jõgeva Põhikool on Linnavalitsuse jaoks üks olulisemaid asutusi
linnas.
Linnavalitsus on seadnud Jõgeva
Põhikooli lähiaastate kõige suuremaks ja olulisemaks investeeringute objektiks.

„Jõgeva Põhikool on
Linnavalitsuse jaoks
üks olulisemaid
asutusi linnas.“

valitsus kindlasti nõus kooli võiMida arvate haridussüsteemaluste piires toetama.
mist? Kas Linnvalitsus saaks
teha muudatusi, mis õppetöö
õpilastele meeldivamaks muu- Kuidas saavad õpilased selles
rohkem kaasa rääkida?
daks?
Arvan, et gümnaasiumiosa lahu- Õpilasesinduses on võimalik ettepanekud läbi arutada ja esitatamisega on Jõgeva linnas läbi
da kooli juhtkonnale või hooleviidud väga tõsine haridusreform. Iga kooliaste saab pühen- kogule. Kindlasti on valmis ka
duda konkreetse kooliastme üle- Linnavalitsuse esindaja sellistes
aruteludes kaasa lööma.
sannete täitmisele.

Arvuti ja kuritegevus

Kas õpilased saavad kaasa
rääkida Rohu 10 koolimaja renoveerimises?

Arvuti ja kuritegevus käivad

teel. Esialgu süütuna tunduv

küll, et keegi ei tohiks sellise

tihti käsikäes. Isegi siis kui me

flirt muutub kiiresti sooviks

rumaluse lõksu langeda, kuid

Renoveerimise protsessi algusest on kaasatud aruteludesse
koolijuhtkond ja oleme püüdnud
arvestada nende ettepanekutega.

ei oska neid ühele pulgale pan-

saada poolalasti või alasti pilte

ometigi on liiga lahkeid inime-

na, on tegemist kuritegevuse-

nooremaealiselt isikult. Lõpuks

si, kes langevad selliste asjade

ga. Siin kirjeldangi mõningaid

on noor ja rumal inimene lõk-

lõksu. Samuti petetakse inimes-

kuritegusid, mis on toime pan-

sus ning nõutakse üha rohkem

telt välja nende pangakontode

Kindlasti tutvustatakse ka õpilasesindusele koolimaja projekti ja
püütakse arvestada nii õpilaste
kui ka õpetajate häid
ettepanekuid. Kuid päris
„fantaasiakooli“ Jõgeva linn ehitada ei suuda ning seetõttu ei saa
me lubada, et kõiki ettepanekuid
arvestatakse.

dud arvutit kasutades.

ja rohkem raha või muid asju,

andmed, tehakse need tühjaks

et hoida noort enda ahelais.

ja siis kaotakse jäljetult. Selleks

Tihtipeale viivad sellised kuri-

on kaks võimalust, kas tehakse

teod teismelise surmani või sel-

ülekanne varga kontole ja tea-

leni, et inimene sulgeb end

tud oskustega saab ta teada

täielikult ja saab eluaegse ar-

sinu konto andmed ning su

mi, mida ei paranda ükski

kontolt endale jätkuvalt ülekan-

haav. Selleks peakski vanemad

deid teha või saadi otse omani-

saama jälgida natuke oma laste

kult kätte konto andmed.

Milliseid noortele suunatuid üritusi te suveks planeerite?
Noortele suunatud üritused toimuvad läbi Jõgeva Noortekeskuse. Noortekeskus planeerib kahte noortepidu: linnapäevade raames ja suve lõpus. On tulemas
vabatahtliku töö nädal. Lisaks
võib jälgida Jõgeva Noortekeskuse kodulehekülge.
Maarja Tiits

Kõige suurema ohuna näen privaatsuse rikkumist. Näiteks tänapäeval üldkasutatavad leheküljed nagu Facebook, Twitter
ja Instagram on kõige kergemini murtavad leheküljed, kuhu
võõras inimene saab nii-öelda
sisse astuda. Võõrastel on või-

malik vaadata su isiklikku infot
ja isiklikke pilte või tegevusi.
See on suurim privaatsuse rikkumine. Kõige suurem probleem, mis on kerkinud esile
just Facebookiga on see, et ta
saadab välja sõbrakutseid ini-

sotsiaalmeedia kontosid ning e

matut last. Vahel peab piire

Need on vaid vähesed kuriteod, mida pannakse toime arvuti abil, aga see peaks andma
esialgse aimduse, mida peaks
kartma ja kus tuleks ette vaadata.

rikkuma, et säästa neid sellisest

Elina Sumin

-postkaste. See võib tunduda privaatsuse rikkumisena, aga kuidas siis kaitsta oma elukogene-

kuristikust.

mese enda teadmata. Järelikult

Suur hulk kelmusi toimub kiir-

peab keegi pääsema su and-

laenude, kaardipettuste või eri-

metele ning sinu isiklikule le-

nevate pangaülekannete vallas.

hele ligi ja liikuma seal vasta-

Tihti kuuled inimesi rääkimas,

valt oma soovile. Põhiline pa-

et neile saadeti e-kiri, milles

randus, mida inimene peaks

seisab, et Aafrikas elavad lap-

Teaduslahing on loodus- ja täppisteaduste teemaline võistlus 7. – 9. klasside
kolmeliikmelistele võistkondadele.
Võistlus toimus kahes etapis, kus esmalt selgitati välja maakondade parimad võistkonnad, kes siis võistlesid
superfinaalis.

enda kaitseks tegema, on kirju-

sed vajavad rahalist toetust või

tada Internetti vähem isiklikku

midagi selle taolist. Tegelikult

infot ning ei maksa panna üles

on tegemist pettusega, kus

pilte, kus on näha elukoht või

võõras inimene on saanud ilma

seal olevad asjad.

sinu teadmata sinu meiliaad-

Tekst ja foto: õp. Heli Toit

Üks tohutuid muresid on sek-

3. koht Teaduslahingu superfinaalis

15. mail toimus Tartus EMÜ spordihoones üleriigilise Teaduslahingu superfinaal, kus Jõgeva Põhikooli võistkond
“Kelluke” koosseisus Allan Rääk, Aaser
Truusa ja Karlis Sepper saavutas 3.
koha.

suaalne
LK 6

LEND nr 3

LEND nr 3

ahistamine

interneti

Jõgeva Põhikooli
IT-praktikant

ressi ja saatnud sulle kirja, et
pista raha enda tasku. Mõtled
LK
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