Mihkel Kalling: Jõulud tähendavad

Olen aru saanud, et mälestused, mis

koos perega ning vaikselt piparkooke

mulle seda, et siis on rahuaeg ja keegi jõuluõhtutest jäävad, on hindamatud. nosida. Kõige meeldivam on pimedas
ei tee pahandusi ega lollusi. Jõuluaeg
on rahulik aeg, mil kuulutatakse välja
jõulurahu.

toas istuda ja kodude aknaid vaadata,

Anne-Mai Priks: Meil on jõulude

kus ükshaaval süttivad jõulutuled.

ajal tavaks saanud koos perega
„Üksinda kodus“ kõik osad jälle läbi

Raili Mikko: Jõulud on imeline aeg,

vaadata. Veedame õhtu piparkooke

mil kõik mured on jäänud seljataha.

tehes, mandariine süües. Paneme ka

Kevad, suvi ja sügis on möödunud ja

küünlad akendele, et tekiks mõnus ja

Tore on perega arutada
„maailmaasju“. Pisim pereliige on

se aeg on jõulud.

kaunistame selle ise ära. Söögiks on

jal kitarri mängida ja laulda puhtast

kui kogu aasta oleks nii rahulik. Kel-

rõõmust. Tunnen end siis vabana.

lele ei meeldiks soojas toas istuda

Hind: 50 senti

Romet Pruus: Meie pere traditsioon
on see, et toome metsast kuuse ja

Laura Ikmelt: Mulle meeldib j õulua- jaoks väga olulised. Mulle meeldiks,

Jõgeva Põhikooli ajaleht
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vaikselt uinunud.

vastu tuleb minna talvele, mille ootu- hubane tunne.
Kristiina Ansip: Jõulud on minu
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Õpetaja peab ennast pidevalt täiendama ja olema kursis uute teadussaavutustega.

meil sealiha, pardipraad, kartulid ja
muud head toitu. Enne tuleb aga jõululuuletused selgeks õppida. Seejärel

Selles numbris:
4
5

Õpilastes soovin näha lihtsat viisakust.

jõuab jõuluvana meie juurde.

Milline on siiani olnud kõige toredam
juhtum Teie tunnis?
Minu elu suurim seiklus oli Ma-

Jõuluõhtu mõtted

deiral, kuhu läksime lennukiga. See
oli saar. Seal käisime Ronaldo
muuseumis, sõitsime niisama ringi

Istun toas akna all,

ja käisime mägede vahel. Seal oli

näen, käes jälle on talv.

suur ja väga pikk trepp. Kui me

Väljas krõbe pakane

hakkasime mööda treppi alla mine-

Teeb jäälilled minu aknale.

ma, nägime põdra jälje moodi jälgi.

Ükskord lendasime perega pilvedesse.
Me saime pilvedel kõndida, hüpata
nagu batuudil ja ujuda ka. Seal olid
ägedad hotellid. Töötajad olid küll
pilvedest, aga nägid välja ja käitusid
nagu inimesed. Me käisime iga päev
pilvedes ujumas. Seal oli samuti, nagu
oleks maal olnud. Isegi lasteaiad ja
kool olid seal. Kosmosest käisime ka
korraks läbi. Seal nägin küll vaid Veenust ja Marssi, aga tore, et neidki.

Me ei teadnud, kelle omad need

Õues helgib valge lumi,

on. Kui autoga mööda mäge sõitsi-

kuid minu mõtetes on suvi.

me, siis mõistatasime, kelle jäljed

Kui järsku meelde tuleb mul-

need võiksid olla. Mu ema pakkus,

käes detsember, jõulukuu.

et see oli lehm, isa arvas, et põhja-

Ärkasin ükskord suure arvuti sees.
Keegi ukse taga kopsib,
Jube pime oli. Kõndisin mööda
Jõulumees tõi kingikoti.
emaplaati ja koperdasin protsessori
otsa. Siis hakkas toiteplokk tööle ja
loodan, et tal meeldivad
lendasin vastu graafikakaarti. Selle
Mu oma väljamõeldud read.
pealt loendasin ma omakorda ventilaatorisse, sealt sain välja suure
Helis Kiis vaevaga. Ja ime, et jalad alles jäid!
Ehmatus oli suur. Nii suur, et ärkasin üles ja vedas, et see oli uni.

põder Rudolf. Mina olin hoopis
vait. Järku me pöörasime teisele
teele ja seal oligi keset teed üks
lehm! Ema pidi saama südamerabanduse, isa oleks teelt peaaegu
välja sõitnud ja mina lihtsalt karjusin.

Joosep Palmiste

Lehe väljaandmist toetavad:
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Marijana Kreek

Osmo Lapin
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Üks poiss tõi kooli hiire, kelle ta tunni
ajal lahti lasi. Tüdrukud kiljusid ja olid
kiirelt laudadel. Poisid aga püüdsid
teha vaprat nägu. Hiir oli ise ka parajalt
paanikas ning püüdis peituda kottide
taha.
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Kuidas ennast tunnis kehtestate?
Millised on Teie nipid?
Kas Te unistasite juba lapsepõlves
õpetaja ametist?
Ma ei ole tahtnud kunagi õpetajaks saada. Läksin ülikooli bioloogiat õppima,
aga õpetajaks sattusin juhuse tahtel. Sel
ajal, kui mina ülikooli lõpetasin, oli kohustuslik suunamine.
Mis Teile õpetajaks olemise juures
meeldib ja mida Te sooviksite
õpilastes kõige rohkem näha?
Mind võlub loomingulisus ja pidev vajadus ennast täiendada. Õpetajatööd
võib võrrelda teatritööga – näitemäng
on küll riikliku õppekava ainetel, aga
mängulaadi ja vormi valib õpetaja ise.

Mingit kindlat enesekehtestamise valemit pole. Püüan kasutada huumorit ja
mõnikord ka irooniat.
Kust leiate selle positiivsuse, mis
Teist silmnähtavalt välja paistab ja
tundides väljendub?
Ma olen üllatunud, et positiivsus üldse
niimoodi välja paistab. Arvan, et see
tuleb alateadlikult ja ma ei oskagi kuidagi teisiti tundi anda. Mulle meeldib
minu õpetatav aine ja meeldivat asja
on lihtsam ka teiste jaoks huvitavaks
teha ning sealt ilmselt ka see
positiivne suhtumine.
Jätkub lk. 3
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Kuidas muuta oma jõuluaeg imeliseks?
Arvan, et pole inimest, kes ei unistaks ilusatest
jõuludest. Jõulumeeleolu loomisel on kindlasti
abiks lumi ja kaunistused, kuid ka igapäevased tegevused, mille oleme ehk argiaskeldustes juba unustanud, annavad jõulumeeleolule
viimase lihvi.
Tuleks veeta aega oma pere ja lähedastega,
teha midagi toredat oma sõpradega ja nautida
nende inimeste seltskonda, kes on kallid. Pöörata tähelepanu väiksetele asjadele, mis teevad
meele rõõmsaks.
Sõbralikkus ja teiste aitamine on midagi, mis
peaks alati oluline olema, kuid hea on seda
just jõuluajal meeles pidada. Julgus, selle tegemine, mis tundub õige ja tore ja komplimentide jagamine teeb endal tuju heaks ja võib ka
kellegi teise päeva halvast heaks muuta.
Endasse uskumine, uute soovide ja unistuste
täideviimine muudavad maailma. Väike heategu võib inimesed terveks päevaks naeratama
panna. Mõistvus ja teiste märkamine on parim
viis enda arendamiseks ja hea tunde loomiseks.
Eesti talv on ilus, seda tuleks nautida ning kui
on ilusad valged jõulud, siis lumememmede
jaoks pole keegi liialt vana. Jõuluaeg on rõõmu
ja rahu aeg ning muutub veel paremaks kui
sellele ise kaasa aidata.

Esmaspäeval, 21. detsembril
Rohu 10 aulas
10.00

algklasside jõulupidu

Lepatriinu jõuluetendusega
„Ma soovin, et…”
15.00

5.-6. klasside jõulupidu

17.00

7.-9. klasside jõulupidu
Tule peole pidulikus riietuses!

Sel aastal pööratakse meie koolis suuremat tähelepanu keskkonnale ja loodusele. Keskkonnainvesteeringute Keskus rahastab loodusainete
õpetajate ja huvijuhi koostatud projekti, mille
eesmärgiks on võimaldada õpilastel oma teoreetilisi keskkonnaalaseid teadmisi kinnistada läbi
praktiliste tegevuste. Kool on tellinud 20 erinevat õppeprogrammi Endla rabas, Tartus ja Saarel kõigile 5.-9. klassidele. Samuti said toetust
algklasside õpetajate loodusprojektid.

6.b klass käis selle aasta septembri kuus õppekäigul Endla rabas. Giid jagas kõigile ülesandeid ning igaüks sai midagi tutvustada.
Giid rääkis põhjalikult ka raba minevikust, kui-

Rahulikke pühi!

das kunagi soisele maale laudteesid tehti,

sood kuivendati.
Praeguseks on turbakihi paksus seitse
meetrit , mis tähendab, et raba tekkis peale
Ketlin Peldes

jääaega umbes seitse tuhat aastat tagasi.

Õpilasesinduse

Endla looduskaitseala ei kaitse mitte ainult

president

erinevat tüüpi soid, vaid ka rabavett.
Anna-Liisa Aas
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Lehte annab välja Jõgeva Põhikooli õpilasesindus. Kontakt: katre.poder@jpk.edu.ee
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Elu suurim seiklus algas kosmoselaeval KOMEET. Start oli aastal
2030 planeet Saturnile. Seal kohtasin väikeseid mehikesi, kes pakkusid teed. Tee oli väga hea. Edasi läksime Neptuunile. Seal oli
väga külm. Neptuunil olid suured diivanisuurused taksikoerad.
Taksidel olid suured põdrasarved
ja liblikatiivad. Takside majadki
olid väga suured, kolm korda
suuremad kui pilvelõhkujad.
Taksid ehmatasid ja pugesid peitu, nii et läksime ära. Järgmine
peatus oli Marss. Seal olid mõned
kohad nii kuumad, et läksime
kauplusesse kuumakaitsesusse
ostma. Marslane küsis, mis keelt
me räägime ja kust maalt tuleme.
Ostsime sussid ära ja läksime
kosmoselaeva. Järgmine peatus
oli Maa ja olimegi õnnelikult tagasi. Anetty Pannik

Minu seiklus sai alguse aprillis,
kui vanemad otsustasid, et tuleb
hakata lambaid kasvatama. Ma
oli väga rõõmus, kuna ma armastan loomi. Nüüd tean ka seda,
miks just lambad on väga toredad ja et nendega on põnev aega
veeta.

mast. Mina pean minema loomaarstiks õppima, et kari terve
püsiks.
Minu juurde saab tulla lammastega tutvuma, nii et seiklus jätkub!
Rutha Pärt

Minu suurim seiklus oli Norras.
Me sõitsime sinna autoga neli
päeva. Läksime läbi Rovaniemi
linna, seega käisime külas ka Jõuluvanal. Küla, kus Norras elasime, asus Syltefjordeni piirkonnas.
Seal oli kohvik ja umbes kakskümmend neli maja, millest ainult viies elasid inimesed. Maja,
kus ööbisime, oli väga väike. Sinna mahtus neli voodit, väike laud
ja mõned toolid. Isegi WC-d polnud. See oli kohvikuga samas
majas. Kohvikupidaja oli meie
tuttav. Ta tegi väga maitsvaid
vahvleid moosiga. Kui oleks tahtMinu põnev seiklus algas sellest Kevadel sünnivad talled. Ma vist nud poodi minna, oleksime pidakui sõitsin oma väikese õega
magan sellel ajal heina sees ja
nud sõitma 30 kilomeetrit, sest
maiustustemaale. Seal oli väga
hoolitsen väikeste tallede eest.
teisi külasid lähedal polnud.
palju maiustusi. Meile meeldis
Võib-olla tuleb mõnele isegi luti- Meie külas olid ka rand ja kaljud.
seal. Seal olid hiiglaslikud pulga- pudelist piima anda, nagu oli
Sealt leidsime ka ilusaid merekarkommipuud ja šokolaadikreemi- „Bullerby lastes“. Meil on karjas pe, meretähe ja krabijalgu. Ümbjõgi. Peale selle elasid seal haldüks lutitall Pärdik. Tema kõnnib ruses oli ka palju mägesid, käisijad. Seal võis komme süüa nii
mul igal pool sabas, nii et Pärdi- me isegi ühe mäe tipus. Tipus oli
palju, kui jõudsid. Nägime ka
kuga võiks isegi kooli tulla. Keva- ilus vaade ja kivihunnik. Need
muffinitest põõsaid ja ka need
del käis Pärdik vaimastvere laskivid olid pannud sinna inimeolid väga maitsvad. Õnneks võt- teaias, suvel Kuremaal memme- sed, kes olid ka tipus käinud. Ka
sime kodust purgitäie frikadelli- taadi peol. Pärdik on nagu Ponmeie panime sinna kivid. Minu
suppi kaasa ja saime ka natuke
tus „Bullerby lastest“. Ja kõigile
kivi oli väga sile. See oli tore pesoolast süüa. Siis jäime magama. tuleb ju nimed ka välja mõelda.
reseiklus. Laura Herr
Kui ärkasime, olid meie ümber
Meie karjas on praegu väga põne- Jätkub
ükssarvikud, kes olid kaetud
vate nimedega lambad: Lepatrii- järgmisel lehel
kauni sädelusega. Me sõitsime
nu, Ööbik, Vürts, Sven Mikser,
kõige ilusamatega! Siis läksid nad Nukitsamees, Tropica ja Venely.
ära ja meie seiklus maiustuste
Ema arvab, et kolme aasta pärast
maal lõppes. Karlotte Orav
võiks meil olla kokku 100 lamLEND nr 4

Minul on kodus Kihnu maalambad. Välimuselt on nad kirjud:
mustad, pruunid, hallid ja valged. Nad on sõbralikud ja uudishimulikud. Näiteks kui ma lauta
lähen, siis nad tulevad uurima,
mida ma seal teen. Lambad teevad harva häält, aga kui nad
määgivad, siis on see nii lahe.
Lambaid peab kord aastas pügama. Siis saab neid väga lähedalt
uurida ja paitada. Meil on kodus
nii palju villa, millest saaks viltida jõuluehteid. Viltimist käisin
emaga Muhumaal õppimas.
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Algus esilehel.

4. novembril käisime kolme õpilasesinduse liik-

saavad rohkem palka. Naised jäetakse kõrvale

mega Sookooli koolitusel. Sookool on projekt, mil-

perenaise rolli. Selleks, et seda maailmapilti muu-

le algatas meie koolis inimeseõpetuse õpetaja

ta, tuleb alustada iseendast ning märgata eba-

Merilin Kalavus. Projekti eesmärk on sootead-

võrdsust meie ümber.

likkuse tõstmine koolis. Selle raames olime koolitusel, kus arutlesime koos kolme teise projektis
osaleva kooliga soolise ebavõrdsuse teemal.

Selle teemaga on võimalik lähemalt tuttavaks saada teemanädalal, mille korraldame koolis Sookoo-

li projekti kohaselt. Sooteadlikkuse nädalal teeme

Kokku oli koolitusel umbes 30 õpilast. Toimusid

plakateid, vaatame multifilmi ning tahame õhuta-

arutelud rühmades kuid oli ka lõbusaid mänge.

da õpilasi mõtlema ja tähele panema soovõrdõi-

Tutvusime omavahel, vaatasime multifilmi ja vas-

guslikkust. Loodame, et ka õpetajad tulevad meie

tasime küsitlusele. Koolitusel toodi välja soo-

mõttega kaasa ja seovad oma ainetunni natukene-

võrdõiguslikkus argielus. Kõik said avaldada ar-

gi eeltoodud teemaga. Sooteadlikkuse teemanädal

vamust ning kuulata teiste mõtteid. Kokkuvõtteks

toimub 25.-29. jaanuaril.

saime täpsemalt aru, mis on sooteadlikkus.
Sooteadlikkus on arusaam naiste ja meeste vaheli-

Ines Pütsepp ja Kati Mändoja

sest võrdsusest. Ühiskonnas on välja kujunenud
arusaam , et mehed on targemad, tähtsamad ja

Missugune on Teie unistuste
klass ja tund?
Iga klass ja iga tund on omamoodi loominguline proovikivi. Ükskõik millisele klassile teemat selgeks tehes tekib hea tunne, pole
sellist olukorda, et üks klass oleks
teisest parem.

Millised taimed, loomad ja seened teid huvitavad?
Äärmiselt huvitavad taimed on
Eestis kasvavad käpalised, nad
on hästi keerulise arenguga. Loomadest meeldib üks väga huvitav
mikroskoopiline loom nimega
loimur - teda leidub igal pool, ta
on umbes 1,5 mm suurune vesikaru. Lemmikseeneks on limaseen, rahvapärase nimetusega
kratikaka: ta meenutab limaklompi, mis tekib surnud puidu
peale ning vahetab aeg-ajalt asukohta. Siiski kuulub limaseen
protistide riiki ning pole seega
päris seen.
Kuhu tahaksite reisida seoses
oma erialaga ja miks?
Sooviksin külastada Suurt
Kanjonit Ameerika Ühendriikides, sest seal voolav Colorado
jõgi on paljastanud hiiglaslikud
settekivimid, mille vanimad osad
on 2 miljardit aastat vanad ja sisaldavad väga vanu kivistisi.
Kindlasti tahaksin lisaks külastada erinevaid ökosüsteeme: vihmametsi, jääkõrbeid ning savanne.

Ma usun loodusseadustesse ja
juhuslikkusesse.
Kas Te saate väljaspool kooli
tunda end vabalt, või peate alati
meeles pidama, et olete õpetaja?
Ma olen nii kaua õpetaja olnud,
et see on justkui elustiil. Minu
amet ei häiri minu igapäevaelu.
Millega Te vabal ajal
tegelete?
Mulle meeldib koguda positiivseid elamusi. Ma loen palju, enamasti ilukirjandust. Lugedes
püüan ennast laadida, see on aktiivne mõttepuhkus. Lisaks sellele
armastan teatris käimist ja ei pelga ühtegi žanrit. Naudin looduses liikumist ning tegelen ka
tervisespordiga.

Kas Teil on olnud selline tunne,
et enam ei suuda õpetajatööd
teha ja tahaks ametit vahetada?
Jah, kindlasti. Ma arvan, et selliseid hetki on igal alal töötavatel
inimestel olnud.
Mida Te soovitate noortele, kes
alles otsustavad, kas õppida
õpetajaks või mitte?

ja huvi, siis tuleb proovida. Eelduste all pean ma eelkõige silmas
sõbralikkust, sest ilma selleta
pole võimalik inimestega töötada
ning sõbralikkust õppida on raske. Lisaks peab õpetatav aine huvitama. Ülejäänu saab ajapikku
omandada.
Kuidas Teie bioloogina suhtute
rahvaste rändamisse?
Rahvaste ränne on paratamatus –
kui see ei toimuks hetkel sõjalise
olukorra pärast, siis juhtuks see
mõne aja pärast niikuinii veepuuduse tõttu. Sinna ei saa mitte midagi parata, aga minu arvates
võiks see olla paremini reguleeritud.
Organiseerite päris palju õppetööväliseid tegevusi. Milliseid
looduteemalisi sündmusi on sel
õppeaastal meie koolis veel tulemas?
Kevadel on oodata rändnäitust
Läänemerest ning osaleme ka TÜ
teaduskooli õpikodade programmis, mis kestab kevadeni.

Hanna Mägi ja Gerli Sein

Kui inimesel on selleks eeldused

Teadlaste öö tegevuses. Foto: Heiki N

Kas Te olete ebausklik?

Foto: Katre Põder
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Ma pole ebausklik kunagi olnud,
aga umbes 14-15-aastaselt pöörasin vahel ikka tähelepanu, kui 13
ja reede kokku sattusid. Aga tänasel päeval kindlasti mitte.
LEND nr 4

Foto: fotoringi õpilane
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Sel aastal osales meie kool esmakordselt Teadlaste Öö
Festivalil. Peateemaks oli meditsiin haigestunud inimese seisukohalt, sellest tulenevalt kujunesid koolis
põhikorraldajateks loodusainete õpetajad Silja Võsaste
ja Merilin Kalavus. Koordineerisid õppejuhid Anneli
Jäme ja Tiiu Õunap. Meie õpetajad töötasid põhikorraldajate abiga välja oma ürituste kava ja viisid
teaduspisiku kõikidesse klassidesse.

kehalise kasvatuse õpetajateta. Päeva juhid

Iga koolipäeva teises tunnis tutvustati igas klassis
ühte (kõigile ühesugust) teadusuudist, mis kajastas
hetkel ühiskonnas olulisi teemasid.

sügist.

olid Viktor Nõmm, Piret Koll, Kaire Põldmaa
ja Rainer Võsaste. Päev lõppes kooli sööklas,
kus kõik oma kõhud täis sõid ning seejärel
koju kõndisid.
Spordipäev oli imetore. Ootame juba järgmist

Joosep Katt

Lisaks pakuti õpilastele erinevaid teadustegevusi.
Ülesanded olid valitud sellised, mille tulemusi saaksid vaadata, kuulata või katsuda ka koolikaaslased ja
kodused. Algklasside õpilased otsisid ravitsejaid ja
ravivõtteid lastekirjandusest. Karlssoni, Pipi, Kunksmoori, Väikese Nõia, Naksitrallide jt tegemised uuriti
koos üle, arutleti fantaasia ja reaalsuse erinevuste üle
ja kujundati koos plakatid. Lastel oli põnev kirjandusest avastatud ravitaimi tundma õppida ja plakatitel
neid ka teistele tutvustada.

Jõgeva Põhikoolil on kombeks võtta igal sügisel mõõtu spordis. 15. septembril toimus

1.-4. klasside ja 16. septembril 5.-9. klasside
spordipäev.

Fantaasialeiutisena otsisid algklasside õpilased ravimeid erinevate „hädade“ vastu. Näiteks: koolilapse
toimetuleku-eliksiir, hea käitumise retsept, retsept
lobisemise vastu, hea tuju ravim, sõbralikkuse retsept,
õunamoosi retsept kurvameelsuse vastu, ravim ja ravivõimalused karjumise vastu.

Päeva alustati hommikul kell 08.00. Võistleja-

Töötubades valmistati stressipalle, räägiti stressist ja
arutati millises olukorras stressipalle ravivõttena kasutada. Koos tutvuti piltide abil inimese siseelunditega. Kaasa lõid kõik algklasside õpilased ja
nende õpetajad.

lesid samadel spordialadel: pallivise, kaugus-

tele anti natuke aega enda soojendamiseks ja
valmistumiseks. Spordipäev oli lastele kohustuslik, kuid oli ka haiged lapsi, kes ei saanud
vahvast üritusest osa võtta. Kõik klassid osahüppe, 60 m jooks ning 1000 m, kuigi tüdrukud jooksid vähem. Spordialade vahel olid
väikesed pausid, 5-10 minutit, mille käigus

5.-9. klassid uurisid vanemate ja vanavanemate aegseid koduseid ravimeid ja ravimisviise. Lisaks tutvustati eelmisel õppeaastal valminud uurimusi ja viidi
läbi erinevad töötubasid – nt DNA eraldamine oma
süljest.

said osalejad puhata. Poisid võistlesid staadioni tribüünipoolsetes võistluspaikades ning
tüdrukud liuvälja poolsetel aladel. 1000 m
jooks oli kohustuslik ning see ala oli viimane.

Sel nädalal oli tähelepanu all teaduse ja teadlaste roll
meie elus, käed-külge-tegevuste võimaldamine, aga
ka teadmispõhiste hoiakute kujundamine ja väärtustamine. Näidati, et teadustööks on olulised head alusteadmised. Nädal oli väga huvitav ja põnevust jätkus
veel järgmistessegi nädalatesse. Lapsed said omal nahal tunda, et teadustöö võib olla lõbus, kaasahaarav ja
väga huvitav.

Tuli oodata tükk aega, enne kui said ise jooksma minna. Päev oli väsitav, kuid kõik pidasid
vapralt vastu. Kui vedas, leidsid mõne puhkaja, kes oli ennast mõnusalt rohu peale puhkama sättinud. Päev poleks õnnestunud ilma
Fotod: Heiki Nooremäe ja Merilin Kalavus

Fotod: Heiki Nooremäe
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Jõgevamaa osaluskohvik toimus 5. novembril Luua

on Eesti Noorteühenduste Liit, Jõgevamaal oli ees-

Metsanduskooli klubihoones. Peale meie oli seal

vedajaks Jõgevamaa Noortekogu, kellel oli üritusel

veel noori Põltsamaalt, Palamuselt, Voorelt, Puur-

ka oma laud (“Jõgevamaa noorte hüvanguks”).

manist, Lustiverest, Tabiverest ning Luualt. Teemadeks olid sellel aastal viha (“Kui kardad vihast lõhki
minna, ära sauna mine”); maapiirkonna ettevõtlus
(“Võta maa(l) ette”); haridus (“Haridussüsteem kas-

tist välja”); välismaa (“Mine, aga tule”); karjäär (“Paberitega võetakse, aga isikuomaduste pärast vabastatakse”); alkohol (“Vähem alkoholi = roh-

Nagu igal aastal, lähevad ka sel korral lahendused
ja probleemitõstatused Eesti Noorteühenduste Liitu,
kus koostatakse üle-eestilised kokkuvõtted, millest
võetakse suunad järgnevateks tegevusteks. Näiteks
on kindel plaan korraldada Jõgevamaa noortele
suvepäevad ning võimalusel ka noortekonverents.

kem elu”) ning Jõgevamaa noored (“Jõgevamaa

Lahkusime ürituselt huvitavate teadmiste ja mõtete-

noorte hüvanguks”).

ga ning uute sõpradega. Kutsun järgmisel aastal

Osaluskohvik toimub meetodil, kus osavõtjad liigu-

osalema kõiki, kellel on huvi kaasa rääkida ja arutle-

vad lauast lauda ja igas lauas on aruteluks erinev

da päevakajaliste ühiskonnaprobleemide ja mure-

teema. Mulle ja ka teistele osalejatele meeldis kõige

kohtade üle.

rohkem teema vihast. Enim arutleti seal vihakõnest

Kadri Värnik

meedias. Me leidsime, et tuleks selgeks teha piir
oma arvamuse ja vihakõne vahel ning et meedia ei
tohiks olla erakätes. Riik võiks luua asutuse, kus
artikleid kontrollitakse. Teema tegi huvitavaks spetsialisti Tanel Talve sõbralikkus ja noortepärane

Selle aasta muusikanädal Jõgeva Põhikoolis oli väga kirev nagu septembri lõpp looduseski. Muusikanädala teemadeks olid rege, punk/
grunge, džäss, rokabilli ja vaba stiil
ning nendega kaasnes erinevaid osalemise võimalusi. Toimus vahetundidel antud muusikastiili kuulamine
raadioruumi läheduses, plakatite
valmistamine muusikatundides ning
muutumine päevaks kas patsidega
rastaks, harjaga punkariks, viisakaks
džässarmastajaks või 50ndate aastate
lõbusaks rokkariks. Reedesel päeval
mängiti õpilaste valitud lugusid.

kima.
Nagu ka teema „Võta maa(l) ette” spetsialist
Kristjan Pint mainis, oleksin ma osalejatelt oodanud

hävitamine (nt kontrollimatu alkoholi tarbimine) või enda harimata
jätmine, ühiskonna asjadest mitte
hoolimine ja lõputu telekavaatamine.
Džäss ja rokabilli stiil olid vähem
ühiskonnakriitilised, kuid muutsid
sõdadest väsinud inimeste elu lõbusamaks ja üldist mõtteviisi siiski vabamaks.

Muusikanädala alguses torkasid eriti
silma 4da ja 5ndate klasside õpilased
oma patside ja värvikireva regestiiliga. Vanemad klassid eelistasid pigem ennast pungi/grunge päeval
kirkamate värvide, harjade ja lõhkiste teksadega näidata, kuigi oli ka
väga stiilitundlikke noori punkareid.
Džässistiil oli väga esinduslik ning
näis, et nii mõnigi õpilane oli otsekui
lavalt maha astunud. Neljapäeval
olnud rokabillistiil nii palju esindajaid ei saanud, kuid 9ndate klasside
tüdrukute ja poiste riietus SNKT raames esinemiseks sobis selleks puhuks suurepäraselt.

Muusikanädal oli tegelikkuses pikem kui tavaline koolinädal, kuna
ettevalmistused algasid varem. Muusikatundides toimus põhjalikum
muusikastiilide ajaloo ja tunnuste
tutvustamine, õpetaja andis soovitusi, mida erinevatel päevadel selga
panna ning õpilased tegid plakateid,
mis ilutsesid muusikanädalal 1. korruse koridoris.
Osa võtsid 5.-9. klasside ja 4.b õpilased, kas siis tundides muusikanädalaks ettevalmistuste tegemisel, terveks päevaks teemakohasesse stiili
riietudes või lihtsalt vahetundides
antud stiili muusikat kuulates või

suhtumine arutletavasse, see innustas osalejaid rää-

õpilaste plakateid uurides.
Lisaks muusikale said õpilased teadmisi, kuidas stiilid alguse said ning
mis olid kõige suuremad ühiskondlikud mõjutajad nende välja kujunemisel. Sai ka arutatud üldlevinud
arusaamu muusikastiilidest. Näiteks
on vale, et rege ja pungi juurde kuu-

luvad kohustuslikult ka mõnuained.
Õiged rastafariusulised ei suitsetanud ning algsed punkarid olid arulageda käitumise vastased, ükskõik
kas see oli siis enda füüsilise tervise

Võib öelda, et muusikanädal möödus harivalt ning tõi vahetundidesse
värskust ja põnevust. Täname kõiki
osavõtjaid ja kaasaaitajaid!
Anne Pilvar

julgemat oma arvamuse avaldamist ja kaasarääkimist, kuid üheskoos pidasime me siiski huvitavaid
arutelusid. Osaluskohvikute eesmärk on tuua
ühiste teemade ümber kokku väga erineva tausta ja
kogemusega noored ning noortemeelsed, et panna
paika, kuhu tulevikus liikuma peame. Kuigi noortel
on võimalus kaasa rääkida noortevolikogudes, õpilasesindustes või noorteorganisatsioonides, ei leia
nad tihti aega oma igapäevaste kiirete tegemiste
kõrvalt rahulikult maha istuda ja koos tulevikust
rääkida. Selleks kutsub Eesti Noorteühenduste Liit
koos osaluskogudega erinevad osapooled kokku
just kohviku stiilis, et meeldivas keskkonnas tuleviku üle unistada. Osaluskohvikute üldeestvedajaks
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Origami töötuba. Juhendasid 8. klasside tüdrukud.

Puidust võimleja valmistamine.

Esines ansambel Stomp. Sellesse ansamblisse kuulus kaheksa
inimest. Kuus meest ja kaks
naist. Kasutati erinevaid pille,
mida saab kodust leida. Näiteks hari, tikutoos, liiv, kraanikauss ning nõud, kummikindad, vesi, vetsupump.

Neljandas loos oli alguses laval
üks mees, kes tegi rütmi oma
kehaga. Hiljem liitusid ka teised muusikud.

Arvan, et esituse heli oleks võinud olla vähem vali, kuid ülejäänud oli kõik hästi välja
mõeldud.

Viiendas laulus lohistati laval
liivas jalgu ja tehti jalamatse.

Kuuendas loos olid plekist
kraanikausid nööriga kaelas
Muusikat tehti ka ilma pillide- ning heli tekitati näiteks nõude
ta. Näiteks sõrmenipsud, käte- ja veega või hõõruti kummikinplaksud, põlvepatsud, jalamat- nastega vastu kraanikausi äärt.
sud ning saab ka kaasa laulda
Seitsmenda loo alguses olid
või ümiseda.
eelmisest laulust juba vesi
Esimeses, teises ja kolmandas
maas ning siis tegi ansambel
loos tegi ansambel muusikat
muusikat vetsupumpadega.
harjadega. Ansambli liikmetel Seda tehti nii kuival kui märjal
olid seljas tööriided—tunked. pinnal.
Tegevus toimus vanas kuuris.
Harjadega nad pühkisid maad Kava järjestus oli hästi välja
ning sellest tekkis sahisev heli. mõeldud ning esitust oli meeldiv vaadata. Muusikutel oli
Löödi ka harjavarrega vastu
maad, tekkis valjem heli. Järg- hea koordinatsioon ning rütmitunnetus.
mine laul oli tikutopsidega.
Tikutopsi pihta löödi sõrmedega või sahistati seda.

Triinu Tõnts

STOMP

Metallitöötoas pressiti plekile pilt. Juhendas õpetaja Kalju Jõgi.

on Inglismaalt Brightonist pärit
omapärane löökriistaansambel,

Ratastega mänguasja valmimine.

mille liikmed kasutavad muusi-

Juhendas Jüri Aunpuu.

ka
tegemiseks oma kehasid ja tavalisi kodus leiduvaid asju.
Stompi asutasid Luke Cresswell ja Steve McNicholas aastal
1991.

Augustis 2012 osales Stomp
Londoni suveolümpiamängude

Robootika töötoas meisterdati su-

lõpustseremoonial.

moroboteid ja linnaläbimise roboteid. Hiljem võistlesid robotid

Wikipedia

omavahel. Läbi viisid
MTÜ Robootika juhendajad Heilo
Altin jaFoto:
Ramon
Rantsus.
Õpetajate
päeva etendus.
Foto:Lea
Heiki
Nooremäe
“Õhtused
jutud”
Pihlak
Facebook
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9. novembril tähistati Jõgeva Põhikoolis kõikide kooliastmete ühist isadepäeva. Kokku oli 10 töötuba, milles
osales 88 vanemat koos lapse või lastega.
Sel aastal olid külalised Tartu Robootikateater ja loodusretkede juht Vahur Sepp. Origamitöötoa juhendajad

Virtuaalne külaskäik

Põnev oli kuulata, kuidas sündis raamatute

10. novembril 2015 toimus videosilla vahendu-

idee, tegelased ja sündmused.

sel kohtumine meie kooli 8. ja 9. klasside

Kirjanik Salla Simukka näitas oma raamatu

soome keele õpilaste ja soome noortekirjanik

tõlkeid ka teistes keeltes, osa kaanepilte erines

Salla Simukka vahel. Kirjanik oli oma kodus

originaalist. Sain teada, et triloogiat on tõlgitud

Soomes ja õpilased kooli arvutiklassis. Kohtu-

rohkem kui 50 keelde.

mist vahendasid Soome Instituut Eestis ja

Mulle meeldis, et oli võimalus esitada küsimu-

Lukukeskus Soomes. Lisaks meile kuulasid kir-

si ja saime raamatu tausta ning sisu kohta palju

janikku samal ajal oma koolides ka Viljandi ja

huvitavat teada.

Tartu Soome kooli õpilased.
Kirjanik tutvustas meile oma triloogia „Punane
Sel aastal valmis kokanduse töötoas „Saleneja salat“ kalkunisingiga. Juhendajad õpetajad Maris Prii ja Eike Salu.

nagu veri“, „Valge nagu lumi“ ja „Must nagu

Arvan, et interneti teel kokkusaamine oli tore
vaheldus tundidele ning innustas raamatut
lugema ja soome keelt õppima.

eebenipuu“ esimest osa.

Pärast kohtumist jagasid õpilased oma
muljeid

Kristiina Ansip

Sain soomekeelsest kõnest väga palju aru, sest
kirjanik rääkis selgelt ja arusaadavalt.

Loodusretkede juht Vahur Sepp tutvustas Eesti metsades elavaid loomi, näitas loomade nahku ja väljaheiteid.

Savitöötoas voolisid vanemad lastega tasse ja karpe.
Fotod: Margit Alliksaar

Juhendasid Liina Galina
Kald ja õpetaja Merlin
Sooaru.
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5. oktoober on päev, kus kooli abiturendid vahetavad õpetajatega üheks päevaks rollid, andes neile
võimaluse saada kogemusi ning teadmisi õpetajate
tööst. Milline see päev tegelikult on ja kui erinevad
need klassid olla võivad?

Kooli abiturient õpetajana: ’’Õpetajate päev oli väga
tore, kes tahtsid, said väga hästi hakkama. Ei osanud
varem midagi ette kujutadagi.
Õpetaja olla on raske, terve klassi tähelepanu enda
peal hoidmine muutus kõige keerulisemaks ülesandeks, aga hea meel oli näha paljusid õpilasi kuulamas ja kaasa tegemas.’’

Direktorina oli võimalus jälgida tervet päeva, käies
tunnist tundi. Sain vaadata ja kontrollida, kuidas
teised üheksandikud õpetavad ning samas näha, kas
Õnneks võin julgelt öelda, et kõik said oma kohusõpilased kuulavad või on nende jaoks kõik suur
tustega hakkama. Oli rõõm olla sel päeval direktor ja
nali. Ise samas sain aga kogemuse, mis tunne on vakiidan veel kord tublisid õpetajaid!
stutada terve kooli eest.

Karen Õun

Koolipäev võiks vahel
olla üldse ilma
tundideta

mõne väga suure järve äärde. Seal

Hommikul kui kooli lähen, on esi-

on väga- väga kõrge puu, kus hak-

mene tund teadus. Seal me ehitame

kame

vulkaane ja teisi põnevaid asju ning

benjihüppeid tegema. Kuna aega
läheb palju, jäävad ära matemaatika

Lahe koolipäev võiks olla selline, et
teeme seda, mida tahame. Näiteks
kogu aeg käib kuskil tund ja saad
minna ükskõik millisesse klassi.
Koolipäev võiks vahel olla üldse

ja eesti keel. Pärast hüppeid läheme
sööma, sööme palju magusat. Viimane tund on loodusõpetus, kus
õpime planeete ja saame seal ka ise
käia. See oleks tore koolipäev.
Anetty Pannik

ilma tundideta. Võiks minna lõbus-

see äratab meid unest üles. Teine
tund on kehaline, et keha ka tööle
hakkaks. Kolmas tund on informaatika ja kirjutame fantaasiajutte. Neljas tund on vaba, siis me sööme ja
lõbutseme. Viies tund on eriline
tund, kus saaks õpetajaga rääkida,
kuidas me õppinud oleme. See oleks
vahva koolipäev.

tusparki ja olla seal hästi kaua. Kui
päev oleks nii lõbus, ei tahaks ma
koolist ära minnagi.

Martin Kukli
Minu lahe koolipäev oleks siis, kui
terve klass jääks koolimajja ööbima.

Joosep Palmiste

Me oleksime terve öö üleval ja kõnniksime mööda pimedat kooli.

Minu lahe koolipäev võiks olla koos
teiste neljandate klassidega. On
Direktor Karen Õun
sotsiaalpedagoog Asso Kõuts,
õppejuht Emili Selgis.
Fotod: Heiki Nooremäe

puhkepäev ja kool on meie päralt.
Päeval laseme muusikat, kõik võta-

Sööksime ja luuraksime terve öö,
vahepeal räägiksime õudusjutte ja
õpiksime ainult põnevaid asju. See
oleks lahe kooliöö!

hakkab õhtusse jõudma, hakkama
luurekat mängima ja muid põnevaid

asju tegema. Klassid võiksid jääda
kooli öösekski. Räägiksime õudusjutte, kõnniksime mööda kooli ringi… Selline võiks olla lahe koolipäev!

Õpetaja tuli klassi, aga see õpetaja ei
olnud inimene, vaid võrdusmärk.
Terve tunni arvutasime. Siis algas
loodusõpetus. Nüüd tuli uksest sisse hoopis puuleht. Õppisime elusloodust, sest puuleht muud õpetada

Rutha Pärt

vad midagi head kaasa. Kui päev

Algas esimene tund matemaatika.

ei tahtnud. Kolmas tund oli eesti
keel. Selle õps oli tähestik. Temaga

Lahe koolipäev võiks alata kell

11.00. Õpetajad võiksid olla väga
toredad ja naljakad, teeksid kogu
aeg nalja. Esimene tund võiks olla
selline tund, kus õpetajad annaksid

õppisime ainult tähestikku. Tööõpe-

tus oli järgmine. Läksime siis klassi.
Kui sinna jõudsime, vaatas meile
vastu kudumisvarras.
Marijana Kreek

kommi ja lubaksid jutustada. Teine
Kätriin Viiar

tund võiks olla õuetund. Õues me

Lahe koolipäev oleks selline, et kui

mängiksime peitust, kulli ja trih-

hommikul kooli tulen, siis on kool

vaad. Kolmas tund võiks olla aga

läbipaistev. Esimene tund on

selline, kus me läheksime Tartusse

kunstiõpetus , kus värvime neoon-

Aura- keskusesse. Tagasi tulles

värvidega kooli. Pärast seda vahe-

võiksime minna 4D kinno mõnda

tunnis vaatavad kõik väga suurt

õudusfilmi vaatama. Selline võiks

akvaariumi, kus on haid, delfiinid ja

olla vahva päev koolis.

muud ägedad kalad. Järgmine tund

Melissa Vesnuhov

on kehaline, siis läheme bussiga
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