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Viimase koolikella päev
27. mai

Sõprus on üks imeline asi, mõnel juhul tugev kui
teras kuid samas nii habras ja kergesti purunev.

aktus Rohu 10 aulas
kell 10.55

Pisikesena leiti sõpru liivakastist või mänguväljakult, laenati mängimiseks kühvlit või oli ühte lisaliiget peitusemänguks vaja.
Nüüd, kui ollakse juba natukene vanemad ning
liivakastis mängimise ajad on seljataha jäetud,
tundub uute sõprade leidmine tunduvalt raskem.
Enam ei aita uus mänguauto või uhke kleidiga
nukk. Kuid kas see tähendab, et uute sõprussuhete loomise peaks unarusse jätma ja minema
kergema vastupanu teed? Kindlasti mitte!
Sõprade leidmiseks on palju võimalusi. Nukud ja
autod on muutunud hobideks ning huvideks, mis
nüüd inimesi ühendavad. Hea on olla seltskonnas, kus ollakse mõistvad ning sallivad ja omatakse ühiseid huve.

5.-9. klasside kontsert
27. mail kell 17.30 Rohu 10 aulas
Lugemissaalis on avatud käsitöönäitus

Viimane koolipäev, 3. juuni

Kuid ainult ühistest huvidest ning heast iseloomust ei piisa. Suurt osa uute tutvuste leidmises
mängib julgus. Julgus inimeste juurde minna ja
ennast tutvustada, julgus jääda iseendaks ning
julgus olla avatud uutele inimestele.

Piiri maja õpilased tulevad kooli 9.00
9-9.45 klassijuhatajatund
10.00 aktus Rohu majas.

Samas uute sõprade leidmisega ei tohiks liiga
hoogu minna, ära ei tohiks unustada ka oma vanu sõpru, sest nagu ennist mainisin, sõprus on
õrn asi.

Rohu maja 4.B, 5.-6. klassid
8.00 klassijuhatajatund
9.00 aktus

Niisiis julgustangi kõiki olema sel suvel julged ja
avatud ning soovin, et kõigil oleks põnev ning
seiklusterohke suvi, eriti tore on, kui need seiklused on läbi elatud koos sõpradega. Palju edu
üheksandikele eksamiteks ja kaunist ning päikesepaistelist suve!

Rohu maja 7.-8. klassid
8.00 aktus
9.00 klassijuhatajatund

5.-8. klasside pädevuslaager
„Loodus ja keskkond“
1. ja 2. juunil Udu talus
Ketlin Peldes
Õpilasesinduse
president

9. klasside lõpuaktus
17. juunil kell 17.00
Jõgeva Kultuurikeskuses
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Lehte annab välja Jõgeva Põhikooli õpilasesindus. Kontakt: katre.poder@jpk.edu.ee
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9. klasside unistused ja eesmärgid
9.A
Enamusel on soov lõpetada gümnaasium ja sealt edasi ülikool. Tahetakse teha seda, mis meeldib.
Olla korralik kõrgharidusega Eesti
kodanik, õppida näiteks inglise
filoloogiat või kehakultuuri, juurat,
tegeleda muusikaga ja isegi proovida kätt välismaal. Anda panus
Eesti julgeolekule, olles ajateenija,
politseinik jne.
Visioonid on olemas, samuti jäetakse osa ka tuleviku hoolde. Iial ei
tea mis juhtub, mis tegelikult meeldida võib.
Kõigil on aga sihid silme ees, nüüd
vaid hooga tähtede poole!
Karen Õun
9.B
9. klassis tuleb igaühel langetada
oma edasist elu kujundav otsus mis hakkab toimuma pärast põhikooli lõppu. Valida on gümnaasiumi, kutse- või elukooli vahel.
Suurem osa 9.b klassi õpilastest on
valinud haridustee jätkamiseks kodule lähedal asuva Jõgevamaa
Gümnaasiumi, kus igaüks endale
meeldivaima suuna on leidnud.
Populaarseimat haru ei saa välja
tuua, kuna jaguneti üpris võrdselt.
Vähemus meie klassi õpilastest
pudeneb üle Eesti eriala õppima:
Järvamaale, Tartusse või pealinna.
Valikuteks on IT ning autodega
seonduvad ametid. Osal pole veel
siht silme ees päris kindel, kuid
loodan, et ka nemad enda jaoks
sobivaima tee leiavad.
Tulevikus unistavad noored enim
maailma nägemisest, reisimisest,
ihatakse uusi kogemusi ning teadmisi. Soovitakse end arendada eelkõige erinevate keelte osas, kuid
huvitutakse ka astroloogiast, anatoomiast, kirjandusest, fotograafiast ning erinevatest kultuuridest.
Fantaseeritakse Mount Everesti
tipu vallutamisest, langevarjuhüpetest, oma firma loomisest, välismaailmale eesti keele ja kultuuri
õpetamisest ning vahetusõpilaseks
minemisest. Unistused võivad ka
pisemad olla, näiteks kahe koera
omamine või üle lahe ehitajaks minemine.
Pärast gümnaasiumi seavad paljud
oma sammud praeguse plaani järgi
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kõrg- või ülikooli, kuid osal on
mõttes ka kutsehariduskeskus.
Enamasti soovitakse kõrgharidus
omandada Eestis, aga on ka neid,
kes kavatsevad välismaale siirduda. Meie klassist on tulevikus
oodata kuulsaid näitlejaid, andekaid arhitekte, Nobeli preemia laureaatidest geenitehnolooge, asjatundlikke geolooge, tunnustatud
ajakirjanikke, pädevaid advokaate,
osavaid laevamootorite mehaanikuid ja parimaid piloote ning miks
mitte ka planeete vallutavaid kosmonaute.
Oma edasine elu soovitakse peamiselt veeta Eestis. Janunetakse
küll maailma avastamise ja seiklemise järele, kuid kõige armsamaks
jääb siiski isamaa. Osa soovib mõned aastad veeta välismaal ning
siis koju naasta, kuid vajadusel,
näiteks töö tõttu, peab võõral maal
hakkama saama kauem.
Loodan, et ükski üheksandik ei pea
oma otsuseid kahetsema ning 9.b
klassi nimel soovin lõpetajatele
palju edu eksamitel. Edaspidiseks
lennukaid mõtteid, unistuste täitumisi, rohkeid kordaminekuid ning
positiivseid õpitulemusi. Kõike
head ning päikeselist suvepuhkust!
Mirjam Vaher
9.C
Üheksa kohustuslikku kooliaastat
on lõpule jõudmas, kellele märkamatult, kellele vaevaliselt. Igatahes
on need aastad olnud meeldejäävad. Meie põhikooli aja sisse on
jäänud euro tulek ning Jõgeva haridusreform.
Suur osa meie klassi õpilastest on
otsustanud jätkata õpinguid gümnaasiumis, kuid on ka neid, kes
lähevad omandama kutseharidust.
Enamus Jõgevamaa Gümnaasiumisse minejatest on valinud sotsiaalsuuna, kuid Emili asub õppima
humanitaar- ning Mari-Liis loodussuunas. Kodust kaugemale gümnaasiumisse asuvad õppima
Berthold, Karl, Ingrem, Hedy-Marja
ja Asso. Kutseharidust minnakse
omandama põhiliselt Tartusse. Poisid on valinud üldiselt ehituseriala
ning tüdrukud teenindusala. Heino
suundub Tallinna Ehituskooli ning
Kristjan asub Luuale metsandust
õppima.

Loodetavasti on kõik oma valikus
kindlad ning ei kahetse seda hiljem. 9.c soovib teistele lõpetajatele
edu eksamitel ning soovide täitumist. Õpetajatele soovime ikka jaksu. Noorematele aga ütleme seda,
et õppige korralikult ning ärge
andke kergesti alla.
Berthold Perm

9.D
Viimane aasta põhikoolis on kohekohe lõppemas ning ees ootab eksamiperiood. See aasta on läinud
hämmastavalt kiiresti. Oleme küll
rõõmsad, et üks etapp meie elust
on läbi saamas, ent samas kurvad,
sest ilmselt ei näe me üksteist samas koosseisus nii pea. Jäävad alles meenutused meie toredatest
koosviibimistest ning klassiekskursioonidest nii Eestis, Soomes, Lätis
kui Rootsis.
Meie klass on vägagi omamoodi.
Leidub nii ülevoolavalt rõõmsaid,
rahumeelseid, hulljulgeid, energiast pakatavaid kui väga hea huumorisoonega õpilasi, kes kindlustavad, et ükski päev ei möödu ilma
naeruta.
See, et meie iseloomud on niivõrd
erinevad väljendub ka selles, et
meil kõigil on erinevad tulevikuplaanid ning huvid. Enamik meie
hulgast on otsuse edasise osas langetanud, viimased kaaluvad veel
erinevaid variante. Umbes pool
meie klassist on otsustanud jääda
Jõgevale, et jätkata õpinguid Jõgevamaa Gümnaasiumis. Mitmed õpilased plaanivad suunduda Tartusse. Valituteks koolideks osutusid
Tartu Kutsehariduskeskus, Kristjan
Jaak Petersoni Gümnaasium ning
Nõo Reaalgümnaasium. Üks õpilastest on pilgu suunanud kaugemale,
nimelt Tallinna Polütehnikumi. Mul
on väga hea meel, et kõik minu
klassiõed ja -vennad on otsustanud
oma haridusteed jätkata.
Ma loodan, et õpilased jätkavad
pürgimist oma unistuste poole ning
teevad omaltpoolt kõik, et need
täide viia!
Raili Mikko
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Intervjuu Jõgeva Põhikooli õppejuhtidega
tusi, kontrollin päevikuid, puudumisi, kontrolltööde graafikuid, seda, kuidas tunnid toimuvad, annan nõu õpetajatele, kuidas tööalaste probleemidega toime tulla, vestlen õpilastega, osalen koosolekutel, koostan aruandeid ja dokumente, analüüsin õppetöös edasijõudmist, püüan leida lahendusi, kui õpilasel on õppimisega tekkinud
probleeme.

Mis Teile enda töö juures kõige rohkem meeldib?
Mis teeb selle huvitavaks?
Anneli: Ei ole rutiini. Iga päev on täis ootamatusi.
Hommikul tulen tööle teadmisega, et mul on teatud ülesanded teha ja õhtul lähen koju arusaamaga, et tegin hoopis teisi asju kui hommikul kavandasin. Mulle meeldib lastega ja õpetajatega suhelda, meeldib kiiresti probleeme lahendada.
Meeldib, et lapsed ja õpetajad on hästi erinevad.
Tiiu: Mulle meeldib olla õpetaja. Mulle meeldib
lahedate lastega koos töötada ja nii hea tunne on,
kui need särasilmad vaatavad mulle otsa.

Tiiu: „Mulle meeldib
lahedate lastega koos
töötada.“

Tiiu kehalise tunnis. Foto: Heiki Nooremäe

Milline on siiani olnud meeldejäävaim hetk Teie
töös õppejuhina?
Anneli Jäme: 1. september 2013, kui alustas Jõgeva Põhikool ja koolipere sai esimest korda kokku.
Tiiu Õunap: Iga veerandi lõpuaktused, nendele
tublidele lastele tänukirjade andmine.
Kirjeldage õppejuhi igapäevaseid tööülesandeid.
Tiiu: Teen tavalist tööd ja olen nagu kõik õpetajad. Õppejuhina on mul rohkem vaja lahendada
igasuguseid probleeme. Sekkun. Kui vaja, kiidan,
kui vaja, laidan.

Annate ka tunde. Mille poolest erineb õpetaja töö
õppejuhi tööst?

Tiiu: Ega need eriti erine. Võib-olla õppejuhil on
paberitööd rohkem, eriti kevadel ja sügisel. Organiseerimist on ka rohkem, et kutsuda või mõelda välja, kuidas uusi esimesi klasse komplekteerida või pikapäeva töökorraldust jagada.
Anneli: Õpetajatöö annab võimaluse olla kursis
erialaga, mida tegelikult ülikoolis õppinud olen:
eesti keel ja kirjandus. Õpetajana saan oma erialaseid teadmisi-oskusi jagada. Tänu ainetundidele kohtun päeva jooksul väga paljude lastega,
olen kursis, mis õpilaste hulgas toimub. Lisaks
saan iga päev palju positiivset tagasisidet, kui
näen sära laste silmades ja tahtmist midagi teha,
targemaks saada.

Anneli: Tagan, et igapäevane õppetöö toimiks:
korraldan asendusi, ruumide või õpetajate vaheFoto: Merilin Kalavus
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Mida arvate nutiseadmete kasutamisest õppetöös
ja vahetunnis?

liselt seotud üleriigilised üritused Tuulelapsed ja
Tähetund ning Alo Mattiiseni päevad.

Anneli: Pean vajalikuks, kui neid kasutada eesmärgipäraselt ja mitte kogu aeg. Õppetöös tuleb
nutiseadmete kasutamist võimaldada, aga tuleb
anda ka konkreetne ülesanne, mida nutiseadme
abil lahendada saab. Vahetunnis peaksid puhkama nii silmad kui ka vaim, lapsed peaksid liikuma
ja silmast silma suhtlema, võimalus sõpradega
kohtuda on ju üks kooli toredaid külgi. Nii et vahetunniks võiks nutiseadme kotti või taskusse peita.

Kas juba lapsepõlves soovisite saada õpetajaks
või oli mõni muu unistus?

Tiiu: Kui need on kasutatud väga teadlikult, et see
on vajalik, siis on see hästi, aga ega ma ei ole väga suur nutiseadmete pooldaja õppetöös, kuna
olen hariduselt klassiõpetaja, siis ma leian, et väikesel lapsel peab olema raamat, pliiats ja vihik.
Oma klassiga olen teinud nii, et korjan telefonid
enda kätte ja need on minu käes päeva lõpuni. Kui
neid on vaja, siis jagatakse need laiali. Kui on põhjendatud nutitelefonis olemine, siis luban.
Millised sündmused on meie kooli jaoks tähtsad?
Tiiu: Kindlasti esimese ja viimase koolipäeva tähistamine, erinevad spordiüritused, kevadkontsert, vabariigi sünnipäeva tähistamine ja luulepäevadega seotud üritused on minule isiklikult viimasel ajal olulised.
Anneli: 1. september, trepikontserdid, õpetajate
päev, jõuluhommik, vabariigi aastapäeva aktus,
kevadkontserdid, pädevuslaager, olümpiamängud, liikumispäev, lõpuaktus ja meie kooliga olu-
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Anneli: Päris pisikesena tahtsin saada baleriiniks,
aga muidu olen tõesti kogu aeg teadnud, et minust
saab õpetaja.
Tiiu: Alguses tahtsin saada lasteaiakasvatajaks,
aga kui ma juba natukene suuremaks sain, tahtsin
saada õpetajaks.

Millises koolis Te ise õppisite? Mis hinded Teil
olid?
Tiiu: Käisin Kunda koolis 11 aastat. Õppisin hästi,
ma ei olnud läbi-lõhki viieline, aga ma mäletan, et
ei ole ühelgi eksamil läbi kukkunud. Olin hea
laps, kellele meeldis kõike teha.
Anneli: Õppisin Jõgeva Keskkoolis, siis muutus
see Jõgeva 1. Keskkooliks ja siis Jõgeva Gümnaasiumiks. Hinded olid head ja väga head, kolmesid
oli vähe, ka jooksvaid kolmesid. Õppimine ei ole
mu jaoks olnud kunagi raske ega vastu tahtmist.

Anneli: „Vahetunnis
peaksid puhkama nii
silmad kui ka vaim.“

Anneli oma kabinetis. Foto: Heiki Nooremäe
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Kas Te koolis spikerdasite?

klassini. Usun, et kool on täis üksteise vastu sõbralikke ja hoolivaid lapsi, keda ei huvita mitte niivõrd hinAnneli: Ei, aga ma kirjutasin spikreid. Õppisin spikded, kuivõrd teadmised ja oskused, mis nad siit kooreid kirjutades, aga ma ei kasutanud neid. Kirjutan
list saavad; nad on uudishimulikud, õppimine on nensiiani läbi kõik, mis peaks meelde jääma, olen sellise
de jaoks väga huvitav. Jõgeva Põhikooli lapsed on
õpistiiliga.
ausad ja viisakad, nende eluviisid on tervislikud, nad
Tiiu: Muidugi spikerdasin. Eks kõik on ikka spikerda- armastavad sporti teha ja liikuda.
nud kunagi.
Kuidas suhtute õpetaja Priit Põdra Jõgevamaa Gümnaasiumi direktoriks saamisse?
Millega tegelete vabal ajal?
Tiiu: Tegelen võrkpalliga, olen treener. Mulle meeldib jooksmas käia, joostes tuleb palju häid mõtteid.

Anneli: Mul on koer, kellega ma igapäevaselt pikki
jalutuskäike teen. Ma armastan matkata, joosta, teen
käsitööd, loen, käin teatris ja kontsertidel.
Kuhu soovite kindlasti reisida?
Anneli: Araabia Ühendemiraatidesse, Kanadasse,
Austraaliasse ja Uus–Meremaale.
Tiiu: Selle aasta suvel lähen ma Bulgaariasse. Kuskil
Aasias võiks ära käia, see oleks selline eksootiline ja
põnev.
Kuidas näete Jõgeva Põhikooli viie aasta pärast? Mis
on muutunud?
Tiiu: Loodaks, et oleks oma uus koolimaja, kus me
saaksime kõik koos olla 1.-9. klassini. Kindlasti ma
arvan, et oleme kaasaegsed ja hästi turvalised ja
meie koolis oleks väga palju lapsi, kes tahavad hästi
õppida.
Anneli: Võibolla on muutunud keskkond, see tähendab renoveeritud koolimaja, milles oleme koos 1.-9.

9.A klassi õpilased koos oma esimese õpetaja, Tiiuga.

Anneli: Suhtun väga positiivselt. Priit Põdra on Jõgevalt pärit, teab kohalikke olusid väga hästi ja tal on
väga selge ettekujutus, mida ta Jõgevamaa Gümnaasiumis arendada tahab või missugune Jõgevamaa
Gümnaasium tulevikus olema peab. Mul on olnud õnn
olla Priit Põdra õpetaja. Kui Priit oli alles õpilane, siis
ma aeg-ajalt ikka ütlesin klassile, et kui nemad saavad ükskord täiskasvanuks, on nende käes võimalus
muuta, mis neile koolis ei meeldi. Ma loodan väga, et
Priidul on meeles, millest ta õpilasena unistas, ja direktorina saab selle teostada.
Tiiu: Ikka hea meel, kuna Priit Põdra on selle kooli
vilistlane, kus mina olin varem õpetaja. Teisalt on
kahju, et meilt ära üks hea ja tore kolleeg, aga ma
soovin talle edu kindlasti.

Mida soovite õpilastele õppeaasta lõpuks?
Anneli: Päikselisi päevi, rõõmsaid nägusid ja huvi
õppimise vastu.
Tiiu: Pidage vastu. Silmad särama ja olge ikka tublid.
Armastage üksteist, oma kodusid ja õpetajaid, siis on
kõik hästi.
Kairin Tammel

Liblikapüüdja edukas aasta

Tänavune õppeaasta on kujunenud kooliteater Liblikapüüdja
jaoks väga edukaks. Kooliteatrite festivalidelt on koju toodud
mitmeid auhinnalisi kohti: laureaaditiitleid, näitleja- ning
eripreemiaid.
Kooli kõige nooremad liblikapüüdjad 1.a klassi trupist alles alustasid oma teatriteed,
osalesid luulepäevadel Tuulelapsed ning Jõgevamaa näitemängupäevadel tunnustati neid
eripreemiaga. Liblikapüüdja 2.
-3. klassi trupi lapsed saavutasid
Jõgevamaa kooliteatrite näitemängupäevadel 1. koha, kooliteatrite riigifestivalil Valgas aga
pälvisid laureaaditiitli.
Kooliteatri kõige kogenum
trupp, 5.b klass, tõi Jõgevamaa kooliteatrite näitemängupäevadelt 1. koha, A. Haava
151. sünniaastapäevale pühendatud luulekavade konkursilt,
B. Alverile pühendatud luuleLEND

päevadelt Tuulelapsed ja kooliteatrite riigifestivalilt Jõõpres
laureaaditiitli. Oskar Sääritsat ja
Laur Mägi tunnustati ka näitlejapreemiaga.
Jõgeva põhikooli kõige vanem, 7.-9. klassi trupp, saavutas
B. Alverile pühendatud luulepäevadel Tuulelapsed laureaaditiitli. Lisaks tunnistas žürii
näitlejapreemia vääriliseks
Kirill Matiitšini, Liisbeth Kesamaa, Ketlin Peldese ja ReneHendrik Sirkase.
Vabariikliku etlejate konkursi Jõgevamaa eelvoorus tunnistati oma vanuserühmade parimateks Laur Mägi ja Sten Siirak.

19. mail toimus Jõgeva kultuurikeskuses Liblikapüüdja teatriõhtu, kus esinesid kõik trupid.
Meeleolu oli ülev ja vaatajad
said mõnusa elamuse.
Hea on teada, et suur osa liblikapüüdjatest alustab oma teekonda lavalaudadel 1. klassist
ja jätkab 12. klassi lõpetamiseni. Ilusad elamused laval, tunnustus, suur kokkuhoidev sõpruskond saab sündida üksnes
läbi järjepidevuse ja ühtehoidmise, üheshingamise läbi.

Sten Siirak

Jõgeva kooliteater Liblikapüüdja viies trupp, gümnaasiumitrupp, tunnistati samuti Betti Alverile pühendatud luulepäevadel Tähetund ning kooliteatrite
riigifestivalil Rakveres laureaadiks.
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Muusikanädala kontserdid
Alo Mattiisenile pühendatud XX muusikapäevade raames toimusid Jõgeva Põhikoolis kontserdid.
Kuulda sai erinevat muusikat. Esmaspäevast neljapäevani oli igal päeval üks või kaks kontserti.

Kolmapäeval esines üheksandikele pianist Mihkel Poll. Ta esitas Schumanni I klaverikontserdi
ning üheksa Chopini prelüüdi.

Muusikanädala avas „Rütmishow“, kus esinesid
Helena Victoria Kirss, Ian Mikael Kirss ning Jaan
Kirss. Esineti erinevatel löökpillidel ning räägiti
neist lähemalt. Kontserdi lõpus said publiku
seast välja valitud õpilased lava ees ise rütmishow’d teha.

Päeva teises pooles tutvustasid Andre Maaker ja
Ain Agan erinevaid kitarre. Kontserdi nimi oli
„Neljal käel ja sajal keelel“, kuid päris sadat
keelt loetud ei saadud, aga erinevaid kitarre oli
tõesti palju.

Teisipäeval esinesid Katri Rebane, Kerstin Hallik
ning Peeter Rebane kavaga „Klaveriloomade
lood muusikas, sõnas ja pildis“. Kontserdil esitati klaveril ja basskitarril lugusid Katri Rebase
„Klaveriloomade“ noodiraamatute sarjast. Lugusid illustreeris kohapeal Kerstin Hallik, kelle
tööd oli võimalik ekraanilt jälgida.

Neljapäeval esinesid noorematele Mait Trink,
Mait Karm ja Margus Tammemägi kontserdiga
„Teekond haldjariiki“, kus tutvustati iiri muusikat ning iiri legende.
Berthold Perm
Fotod: Katre, Merilin ja Elina
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Minifirma Puhvet Vahetund
ja majandusõpet edendava organisatsiooni ja võtsime nendega
ühendust. Puhveti loomiseks
pidime tegema suuri ettevalmistusi ja täitma vajalikke dokumente. Jagasime tiimis ära erinevad
ülesanded vastavalt selle järgi,
milles keegi tugevam on. Abiks
oli meie klassijuhataja ja mentor
Astra Pern. Vaikselt tegutsedes
Idee luua puhvet tuli kaheksan- alustasime puhvetis müümist
das klassis ning üheksandas
detsembris. Kõige edukamalt
klassis viisime selle täide. Hak- müüsime šokolaadiga küpsiseid
kasime otsima võimalusi, kuidas Milka ChocoMinis, šokolaadiga
midagi sellist luua. Avastasime
kaetud vahvlitahvleid KitKat ja
Junior Achievementi, ettevõtlus- karastusjooki Coca-Cola. Ette

tuli raskusi, mida me ei osanud
ette näha, kuid suutsime neist
edukalt välja tulla. Puhvetis müümine sujus paremini, kui oodata
oskasime. Töötamise jooksul
omandasime uusi oskusi, mida
tavalise põhikoolihariduse puhul
ei saa. Usume, et tulevikus tuleb
selline ettevõtmine suuresti kasuks.
Kindlasti ei olnud meie eesmärk
teenida suurt kasumit, vaid tahtsime saada kogemust.
Ingrem Laanepere
MF Puhvet Vahetund finantsjuht

Soonädal meie koolis
Tegin küsitluse seoses koolis toimunud soonädalaga.
Kas ja kuidas meeldis soonädal?
Mis oli huvitavat?

Kas tänapäeval on suhtumine muutunud võrreldes varasema ajaga?

Soonädalal meeldis kõigile tundide vahetus, eriti poistele. Tore oli käsitöötunnis süüa valmistada. Mõned
tüdrukud tundsid rõõmu lindude pesakastide valmistamisel. Nädal oli tore ja huvitav. Selle teemaline multifilm üllatas kõiki ja vahva oli teha plakateid.

Vanasti oli kindlasti suurem erinevus meeste ja naiste
töödes ja ebavõrdsus paistis rohkem silma. Tänapäeval on aga palju ameteid, mida teevad nii mehed kui
naised ja suuri eelistusi pole. Kuna tänapäeval on peremudel paljuski muutunud, siis tekib ka töödes sooline ebavõrdsus.

Kas teema pani ka mõtlema soolise võrdsuse üle tänapäeval?
Nooremates klassides pani kõiki see teema mõtlema.
Vanemate klassi õpilased olid ükskõiksemad. Tänapäeval on paljudes peredes õnneks võrdõiguslikkus
tasakaalus, aga mitte kõigis. Sageli on kodus emade
töökoormus suurem kui isadel.

Õpilased soovisid ka järgmisel aastal ühe nädala jooksul tundide vahetust tööõpetuses ja kehalises kasvatuses.
Gerli Sein

Kas saite uut infot? Kas hakkasite ka ise midagi muutma oma igapäevaelus?
Saadi palju infot ja kõvasti targemaks. Mõned õpetajad
pöörasid teemale palju tähelepanu oma tundides, aga
mitte kõik. Näiteks matemaatikatunnis vaatasime
meeste ja naiste palgaerinevust.
Arvati, et oma elus peaks ka midagi muutma. Sageli on
probleemid inimese mõtlemises kinni. Paljud ie julge
olla käitumist ja suhtumist muuta.
Poisid heegeldamas. Foto: Heiki Nooremäe
“Õhtused jutud” Foto: Lea Pihlak Facebook
LEND
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Algklasside volbritrall
29. aprillil võis algklasside majas näha iseäralikku vaatepilti. Ringi liikusid erisugused tegelased:
nõiahakatised, tondid, luukered, peanõiad ja mõned tavalised lapsedki. Kaasa oli võetud erinevaid
lennuvahendeid ja lemmikloomi. Kooli aulas mängiti erinevaid mänge, tantsiti, tehti teatrit, nõiuti,
söödi kommi ja tunti ennast hästi. Igaüks sai tunda ennast tõelise nõiana.
Katre Põder

Fotod: Heiki Nooremäe
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4.A klassi mõtteid
Tuleviku elukutse

Õnnelik inimene

Maailma kõige targem inimene

Minu arust võiks tulevikus olla
võluri elukutse. Nende töö oleks
toitu, jooke ja maju teha, aga see
ei ole tasuta. Et võlurite kooli saada, pead väga tark olema ja sul
peavad olema head hinded. Sa
pead mitu aastat loitse õppima,
samuti võlukeppide kasutamist,
et kool läbi teha. Aga kui sul halvasti läheb, siis pead koolis olema veel aasta. Pärast kooli võid
loitsida nii palju, kui tahad.

Mina arvan, et õnnelik inimene
on sellepärast õnnelik, et tal on
pere ja sõbrad. Mõni inimene on
õnnelik siis, kui ta võidab lotoga.
Inimesi teevad õnnelikuks erinevad asjad. On inimesi, kes ostavad endale uued kingad ja on
selle üle väga õnnelikud. Mõnele
inimesele piisab kalli inimese
poolt öeldud headest sõnadest.
Mina olen õnnelik, siis, kui ma
saan koolis viie. Ja vahepeal siis,
kui ema lubab mul mõne hea filmi lõpuni vaadata. Õnn oleneb
igast inimesest endast.

Mina leiutaksin parandamismasina, mis parandaks ära kõik, mida
selle sisse panna. Veel leiutaksin
ma targa raamatu, kus sees kõik
tarkused. Selle peab panema
padja alla siis, kui magama lähed
ja hommikul on kõik tarkused
peas. Leiutaksin ka linna, kus saavad elada head inimesed. Seal
oleks mõnus olla. Kõik oleks seal
väga rahulik ja inimesedki saaksid rahulikult olla.

Martin Kukli
Mina arvan, et tulevikus läheb
vaja sellist ametit nagu astrogiid.
Astrogiid näitaks ja tutvustaks
planeete. Inimesed hakkavad
lendama ja sõitma teistele planeetidele ning seal puhkama.
Astrogiid leiaks igale inimesele
tema soovide järgi planeedi, kus
oleks mõnus olla.
Samarah Siimon

Laura Herr
Minu arvates on see inimene õnnelik, kes tunneb oma elust rõõmu näiteks: jagad oma asju, mängid teistega, oled rõõmus ja sõbralik, räägid teistega… Inimene
vajab enda ellu sõpru, et õnnelik
olla- koera, kassi, mõnda närilist.
Harald Meesak

Rutha Pärt
Mõtteid heast ja kurjast
Elasid kord headus ja kurjus. Nad
elasid kumbki erineva inimese
sees ja ükskord põrkasid need
inimesed kokku. Inimene, kelle
sees elas kurjus, lükkas inimese,
kelle sees oli headus, vette. Aga
headuse jalg oli kogemata kurjuse taga ja ka kurjus kukkus vette.
Nii läksid headus ja kurjus segamini. Sellest ajast peale on igas
inimeses tükike headust ja tükike
kurjust.

Victoria Kybelle Jakobson

Muljeid 5.C rabamatkast
Me käisime neljapäeval, 28. aprillil Endla looduskaitsealal Männikjärve rabas. Raba oli märg ja
vesine, aga seal oli laudtee, mille peal sai kõndida. Laudtee oli puidust ja traadistikuga kaetud, et
keegi ei libiseks.
Alguses saime varustuse ja hakkasime metsa
poole kõndima. Viiele õpilasele anti ka fotoaparaadid. Looduskaitseala piiri juures algaski mets.
Seal oli palju huvitavaid taimi. Me täitsime ka töölehti. Vahepeal sadas vihma, aga meil olid vihmakeebid seljas. Ühe järve ääres me nägime ka luike, kes oli oma pesas. Seejärel jõudsime raba
juurde. Mõnisada meetrit kõndisime märjal alal ja
paljudel said jalad märjaks. Edasi kõndisime
mööda laudteed, mida edasi läksime, seda rohLEND

kem vett oli rabas näha. Me peatusime ka soojaama juures. Me kõndisime pika maa mööda laudteed, kuni jõudsime vaatetornini, kus sõime ja
mõõtsime sügavust ning kraadisime sealset vett.
Seejärel hakkasime tagasi liikuma. Pika aja pärast jõudsime rabast välja tavalisele maastikule.
Seal kõndisime veel, kuni jõudsime lageda kohani, kus olid hobused, tallid ja peamaja. Seal me
siis tagastasime varustuse ja hakkasime tagasi
Jõgevale sõitma.
Vihmasest ilmast hoolimata möödus päev huvitavalt, sest saime palju tarkusi nii giidilt kui ka oma
kogemustest juurde.
Tõnis Kure
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Jõgeva Põhikool liigub
20. aprillil toimus Jõgeva Põhikoolis orienteerumine. Kogunemispaik oli koolimaja taga, ühisstart
anti kell 12.00. Rada oli kokku 7,5
kilomeetrit pikk ja viie kontrollpunktiga, kus ootasid õpilasi õpetajad. Kõikidele õpilastele olid enne starti kätte jagatud nimelised
kiibid. Ja igas kontrollpunktis tuli
need registreerida. Õpilased, kes
olid haiged või ei saanud lihtsalt
sporti teha, ootasid koolimaja ukse
juures ja korjasid finišisse jõudnute kiipe.
Ürituse päeval oli ilm kohati halb,
kuid sportimiseks päris mõnus.
Alguses paistis küll päike, kuid
tuul oli jahe. Vahepeal sadas vihma ja tuli ka rahet.
Esimese koha saavutas Daniel
Aganitš 7.B klassist, ajaga
00:34:01. Teise koha sai 8.D klassi
õpilane Mattias Säärits, ajaga
00:34:03. Kolmandaks jäi Heino
Avi 9.B klassist, ajaga 00:34:45.
Neljanda koha sai Kirill Matiitšin
7.C klassist, ajaga 00:35:19. Viiendaks jäi Kadi-Liis Viiar 7.D klassist,
ajaga 00:35:27.
Õpetajatest olid kõige paremad
tulemused Neeme Kattil, 00:42:51,
ja Margit Alliksaarel, kelle aeg oli
00:49:24.
Kõikidele raja läbinutele jagati
saiakesi, banaane ja sooja või külma jooki. Neid jagasid kolm toredat õpetajat: Angela Mägi, Endla
Matela ja Maimu Valdmann.
Eveli Pärtmaa
Merlyn Mey

Fotod: Merilin Kalavus
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Kooliprojekt „Jalgpall kooli!“
Toetamaks jalgpalli arengut ja populaarsuse tõusu koolides, tegeleb Eesti Jalgpalli Liit kooliprojektiga „Jalgpall kooli!“. Projekti toetab Nike.
Veebruaris külastasid Jõgeva Põhikooli jalgpallurid, kes õpetasid meie lastele, kuidas õigesti
jalgpalli mängida. Näidistundides osalesid kõik meie 1.-5. klassid (poisid ja tüdrukud).
Samuti kingiti meie koolile 10 uut jalgpalli, 10 eraldusvesti ja 20 koonust ning 3 raamatut
"Jalgpall õpetab".
Rohkem teavet projekti kohta saab veebilehelt www.jalgpallkooli.ee.
Sealt leiab ka õppevideod, milles näidatakse erinevaid jalgpallinippe.

Foto: Kaire Põldmaa

Võrkpall
Võrkpall on sportlik pallimäng, kus omavahel võtavad mõõtu kaks kuueliikmelist võistkonda. Tegu on meeskonnamänguga, kus igaühe panus on
oluline. Eesmärgiks on palli toimetamine läbi erinevate tehniliste elementide vastasvõistkonna
väljakule. Võrkpalli mängitakse kolme geimi võiduni, kus ühes geimis tuleb saada 25 punkti.
Võrkpalli võistlusi on erinevaid. Turniirid, liigad
ja maakondade sisesed võistlused.
Jõgeva linna esindusnaiskond, Jõgeva Serv on
saavutanud Jõgevamaa meistrivõistlusel 2016.
aastal kolm poodiumikohta. Esikoha U-18 kui ka
LEND

U-20 vanuseklassis. Lisaks auväärne kolmas koht
naiste arvestuses. Maakonna meistrivõistlustega
saab saalihooaeg läbi ning liigutakse sportima
välitingimustesse.
Tänu usinatele hääletajatele võitis Jõgeva osaluse
Eesti Võrkpalli Liidu suveprojektis ,,Võrguplatsid
korda’’. Jõgeva Põhikooli juures oleva väljaku
korrastamine algas 2. mail. Peagi on võimalik
võrkpalli mängida uuel väljakul. Võrkpall ühendab inimesi ning annab unustamatuid emotsioone, see teebki antud pallimängu võrratuks.
Karen Õun
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Fotoring
Fotoringis käivad õpilased, kellele meeldib pildistada. Me teeme
pilte erinevates kohtades ja lisaks
käime pildistamas ka Jõgevalt väljaspool. Näiteks oleme käinud
pildistamas Tartus, mis oli väga
meeldejääv meie kõigi jaoks.
Fotoringis õpime, kuidas kasutada kaamerat. Pildistama nii sees
kui ka väljas ning erinevate teemade põhjal. Lisaks toimuvad
meil ka väga huvitavad ja põnevad fotovõistlused, kus parimatele on auhinnad.

Piltidest, mis me fotoringis või vabal ajal teeme, korraldatakse kord
aastas näitus. Näitus on igal aastal
meeldinud teistele õpilastele vaatamiseks ja tekitanud neis huvi fotograafia vastu. Tore on, kui saad
enda fotosid näha näitusel.

Korraldame ka ühised koosviibimisi.
Tähistame koos erinevaid tähtpäevi.
Kokkusaamistel mängime mänge,
sööme ja vaatame filme. Meile meeldib koos lõbusalt aega veeta.
Kui sina soovid tulla järgmisel aastal
fotoringi, anna varakult teada. Kohtade arv on piiratud.
Tekst ja fotod:
Fotoringi õpilased
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