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Jõgeva Põhikooli ajaleht

Vestlesime jõulude eel Jõgeva Põhikooli
ajalooõpetajate Jana Tiido ja Uku Valneriga.
Millised on Teie muljed esimesest trimestrist
Jõgeva Põhikoolis?
Uku: Üldiselt on kõik hästi. Tore on see, et suhteliselt
suures koolis on mind väga ruttu omaks võetud. Mulle
meeldib ka see, et on päris palju vabadust. Näiteks on
mul lubatud seinad täis joonistada.
Jana: Muljeid on palju, koolitöö on iga päev üllatusi
pakkuv. Kontrolltööde kaudu õpilastelt tagasiside saamine on tihti üllatusi täis; mõnikord on töödes „kogu
tõde ajaloost“ kõike muud kui tõde. Mõnikord on vead
ka tõsiselt vaimukad. Viimase aja parim anekdoot oli 9.
klassi kontrolltöös, kus oli vaja seletada lühendit NEP,
millele õpilane leidis nutika vaste - Nõukogude Eesti

Hind: 30 senti

President. Tegelikult tähendab NEP uut majanduspoliitikat Nõukogude Venemaal 1920. aastail.
Miks valisite just õpetaja ameti? Kas juba lapsepõlves oli soov saada õpetajaks?
Uku: Minu otsus õpetajaks saada tuli 11. klassis, see tuli
väga järsku. Me pidime tegema praktilise töö, mis sarnaneb 8. klassi loovtööga, aga on mahukam. Meile anti
juhiseid ja selgitati, mida tegema peab. Seda viis läbi
koolidirektor ja mulle pakkus huvi see, mida ta tegi ja
sealt idee õpetajaks saada tuligi. Tegelesin foorumteatriga ja erinevates rahvusvahelistes gruppides olen olnud grupijuht. Mulle meeldib väga noortega töötamine
ja eriti mitteformaalne haridustegevus. Üritan seda ka
rohkem kooli ja tundidesse tuua. Vahepeal õpimegi
läbi mängimise, nii me ei saa arugi, et õpime.

Jätkub lk. 4

Jälle kodutööd?
Kodutööd ei ole võõrad ühelegi õpilasele, olgu ta siis alles
kooliteed alustav koolijüts või juba aastaid koolis käinud abiturient. Kui kodutööd on nii loomulik osa koolist, siis miks see
paljudele nõndavõrd üle jõu käiv tundub ja miks kodutööd
alatasa tegemata jäetakse?
Sõnast „kodutööd“ on saanud midagi ebameeldivat, midagi
tüütut ja rasket. Kuid kas kodutööd on tõesti mõeldud selleks,
et tekitada õpilases ebameeldivust? Kindlasti mitte. Kodutööd
peaksid andma võimaluse tunnis õpitut enda jaoks rahulikult
üle korrata, aitama seda kinnistada ning arendama iseseisva
töö oskusi.
Ma ei saa rääkida kõikide õpilaste eest, kuid enda kogemustest tean, et tihti tähendavad kodutööd hoopis midagi muud
kui eespool mainitud. Vahel tunduvad need justkui tunniplaani pikendusena, koduste töödena on teha pea sama palju kui
kulub teemakäsitluseks mitmes ainetunnis. Pole siis ime, et
ülesanded võivad vastumeelsena tunduda.
Kui kodutöid ei osata, neid on liiga palju ja võtavad kaua aega, siis lähevadki õpilased kergema vastupanu teed ning kirjutavad lahendused klassikaaslastelt maha või veel hullem –
jätavad hoopiski tegemata. Nõndaviisi ei õpita mitte midagi,
isegi kodutööde jätmise algne mõte – korrata, kinnistada
ning harjuda iseseisvalt töötama – muutub küsitavaks. Pigem
võib õpilastel jääda mõni teema puudulikult omandatuks.
Kodutööd oleks palju meeldivamad, kui õppimise asemel
oleks koduseks tööks kordamine ning tunnis alustatu lõpetamine, lisaks võiks õpilastel olla võimalus rohkem töid teha
rühmas, et jagada mõtteid ja arvamusi. Nii oleks õpilased ka
motiveeritumad tunnis täielikult kaasa tegema, millest oleks
palju kasu nii õpetajale kui ka õpilasele. Tihti ei õpita enam
enda jaoks, vaid heade hinnete pärast, kuid pärast töö tegemist on teadmised peast pühitud.
Kool peaks andma õpilasele võimaluse õppida olema iseseisev, uudishimulik ja areneda sooviv inimene, kes lisaks kõigele muule on ka kohusetundlik ja töökas. Just seda kodutööd aitavadki kujundada,
kuid kahjuks tundub vahel,
nagu oleks olulisem võimalikult suure koguse informatsiooni omandamine, ilma et
mõtestataks, mida õpitakse.
Usun, et kui tunnitöö, kodused
ülesanded ja vaba aeg oleksid tasakaalus, tunneksid õpilased end motiveeritumana
ning õpetajad oleksid rahul
sellega, mis õppuritel ausalt
ja huviga tehtud.

Kolmapäeval, 21. detsembril
Rohu 10 aulas
15.30 5.-7. klassi jõulukontsert
17.00 8.-9. klassi jõulukontsert
Neljapäeval, 22. detsembril
Rohu 10 aulas
10.00 jõululavastus „Kasulik vares“
algklassidele
Reedel, 23. detsembril
Piiri 1 aulas
8.30 1. ja 2. klassi jõuluhommik
9.30 3. ja 4. klassi jõuluhommik
Jõgeva Kultuurikeskuses
9.30 5.-9. klassi jõuluhommik-kontsert
Riietus pidulik!

Ketlin Peldes
Õpilasesinduse president
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Lehte annab välja Jõgeva Põhikooli õpilasesindus. Kontakt: katre.poder@jpk.edu.ee
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Käisime koos õpilasesinduse presi- kõik ilmselt teame, rääkis sellest, kui- sellest, kuidas tuleb enda ja oma pere
dendi Ketliniga 17. novembril noorte- das me peame vastutama oma tegude eest vastutada — ei tohi rasketel hetkonverentsil Lahe Koolipäev. See toi- eest ja mitte muretsema nii palju teiste kedel alla anda ega selga pöörata.
mus Nordea kontserdimajas juba kol- pärast, vaid esiplaanile seadma esmeteistkümnendat aastat ning igal malt iseenda heaolu ja eesmärgid;
aastal on osalejate hulk aina suurene- Riina Raudsik, tervisekeskuse juhataja
nud, sel aastal võttis konverentsist osa ja arst, kelle jutust saime teada, et
1300 noort üle Eesti. Selle aasta teema oma tervist tuleb hoida ja selle heaolu
on meie enda jaoks väga oluline ja

oli „Kuidas võtta vastutust?“
Konverentsist saavad osa võtta kõik,
kellel on soovi. Kohale toimetatakse
organiseeritud transpordiga ja koha
peal saab väga hästi süüa.

muusikuid.

Laulsid ka Eva ja Villu Talsi ning
Daniel Levi. Vahepalasid pakkusid ka
erinevate tantsukoolide õpilased.

veel sõudjad Allar Raja ja Kaspar selt ja väga toredalt, õhkkond oli sõbTaimsoo, kes on teadagi meie eduka ralik ja kõik olid väga rõõmsad.
neljapaadi liikmed, nad rääkisid väga

hem tuntud persoonid. Sel aastal olid hoiab; Jaak Roosaare, investor ja raaõppejõud

vähemtuntud

me oma tervisesse suhtume. Lisaks ke noorte poolt ning kõik sujus imeli-

erinevad tuntud ja võib-olla veidi vä- mis neid spordi juures võlub ja kinni
EBS-i

andekaid

peame vastutama selle eest, kuidas Kogu üritus oli korraldatud vabatahtli-

Noortekonverentsil esinevad noortele motiveerivat juttu spordist ja sellest,

esinejateks

Lisaks esines konverentsil palju noori

Agu matu „Rikkaks saamise õpik“ autor,

Uudelepp, kes rääkis meile kommuni- rääkis meile investeerimisest ja selkatsioonist; Igor Mang, astroloog, kes lest, kuidas see tema ellu sattus ja kurääkis meile tähtkujudest ja sellest hu see teda viinud on. Viimane esine-

Kogu päev oli väga huvitav ja inspireeriv ning soovitan kõigil järgmistel
aastatel osaleda. Rohkem saab lugeda
ürituse kohta Laheda Koolipäeva kodulehel noortekonverents.ee või nende Facebooki lehelt Lahe Koolipäev.
Hanna Mägi

kuidas tähtkujud meid tegelikult mõ- ja oli tuntud näitleja, laulja ning saatejutavad ja mida see meie jaoks tähen- juht Märt Avandi. Ta rääkis meile oma
dab; Maarika Traat, maailmarändur, ootamatust edust lavakas ja sellest,
kes jalutas üksi Eestist Hispaaniasse; kuidas väiksed juhuslikud otsused
Henry Kõrvits ehk Genka, keda me võivad muuta kogu elu ning lisaks
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Algus esilehel
Miks valisite just õpetaja ameti?
Kas juba lapsepõlves oli soov saada õpetajaks?

vaselt nõuavad. Eriti kiiduväärt on
õpilased, kes võtavad osa ajalooolümpiaadidest. Materjal, mille koos
peame läbi töötama, on massiivne –
umbes 250 lehekülge poolteaduslikku teksti. Minu tänud kõigile neile
siinkohal! Paljud tänapäeva õpilased
ei viitsi veidigi pingutada parema
tulemuse nimel, see on kurb.

Jana: Ei, kindlasti mitte. Lapsepõlves oli minu soov saada näitlejaks,
tegelesin kooliteatriga, kooliüritustel olin pidevalt laval, olles konfeKirjeldage kõige toredamat juhturansjee või lugedes luuletusi.
mit, mis Teil siiani on õpilastega
Õpetaja amet on juhuslik, läksin
olnud?
asendama tuttavat ja jäingi. Tundub,
et sai tehtud päris õige valik.
Jana: Eks toredaid juhtumisi tuleb
ikka ette. Kõige südantkosutavamad
on need kohtumised, kus endised
õpilased mind aastaid hiljem ära
tunnevad ja kõnetavad, kusjuures
minul ei pruugi hetkel kõnetaja nägu ega nimigi tuttav tunduda.
Uku: Ma ei arva, et see on kõige
toredam, sest neid on olnud väga
palju. Minu jaoks oli väga äge, kui
üritasime 9. klassi ajalootunnis visualiseerida mingit sündmust ja teemaks oli vabadussõda. Tegime sellest piltide jada. Üks õpilane tegi
minu arust täiesti geniaalse kujutise
Tartu rahust: pildil on väike mees,
Eesti lipp käes, ja kõrval on üks väga kurb sibul. Sellega ta sümboliFoto: Fotomaagia OÜ
seeris Tartu rahu. Selliseid väikseid
hetki on palju.
Mis Teile õpetajaks olemise juures meeldib ja mis on kõige kee- Millises koolis Te ise õppisite ja
rulisem?
millised hinded Teil olid?
Uku: Ma arvan, et tegelikult need on
suhteliselt üks ja sama asi. Mis mulle
meeldib? Kõik need vahetud kogemused. Näiteks keegi ütles esimese
trimestri lõpus, et ta on tänu ühiskonnaõpetuse tunnile hakanud ajalehti lugema ja on eluga kursis. See
teeb seest hästi soojaks. Kõige raskem on see, kui vahel on päevas
kasvõi üks halb kogemus. Näiteks
keegi ütleb midagi ebameeldivat ja
ta isegi ei pruugi seda tõsiselt mõelda, aga endal on ebamugav, lähed
õhtul koju ning tunned, et sul võis
olla viis väga head tundi, aga see
üks tund jätab tunde, et täna ei olnud hea päev.
Jana: Meeldib see, et kõik õpilased
on erinevad, teisest küljest on see
ka kõige keerulisem. Innustav on,
kui ma näen, et õpilane vaevub tegema rohkem, kui õpetajad igapäe-
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Uku: Mina õppisin Vanalinna Hariduskolleegiumis ja kõrghariduse
omandamist alustasin Tartu Ülikoolis
ning lõpuks lõpetasin Tallinna Ülikoolis. Ma olin koolis üks neist õpilastest, kellel oli raske ennast motiveerida ainetes, mis mulle huvi ei
pakkunud. Mõnes õppeaine tunnis,
mis mulle ei olnud huvitavad, näiteks füüsika, matemaatika, tundsin
tihti, et need ei ole üldse minu
jaoks. Põhikooli osa mulle väga
meeldis, aga just gümnaasiumis oli
väga raske ennast motiveerida.
Nendes ainetes olin see, kes tegi
miinimumi ära, samal ajal ainetes,
mis pakkusid huvi, olid hinded
head.
Jana: Mina õppisin praeguses Tartu
Miina Härma Gümnaasiumis, nõukaajal oli see Miina Härma nimeline
Tartu II Keskkool. Hindeid oli mul,

ausalt öeldes igasuguseid. Ilmselt
olin ma õpetajatele ikka päris paras
peavalu ja mitte ainult põhikoolis,
vaid ka gümnaasiumis kippusin ma
oma arvamust liiga palju välja ütlema. Sellel ajal tõi see kaasa ebameeldivusi, peamiselt mulle endale .
Millal Teil tekkis huvi ajaloo
vastu?
Uku: Põhikooli lõpus. Ma mäletan,
et viiendas ja kuuendas klassis ajalugu mulle üldse ei meeldinud. Siis
õpetaja vahetus ja uus õpetaja õpetas nii, nagu mulle meeldis. Ajaloos
mulle meeldibki see nii-öelda suur
pilt. Kuidas üks väga väike asi võib
viia väga kaugele. Pikemad protsessid on huvitavad.
Jana: Olen alati ajaloo vastu huvi
tundnud. Lapsepõlves tekitas minus
hämmastust ja hulgaliselt küsimusi
koolis õpitava ja kodus räägitu erinevus. See pani juurdlema ja vastuseid otsima.

Õpetaja Jana:
Innustav on, kui ma näen, et
õpilane vaevub tegema
rohkem, kui õpetajad
igapäevaselt nõuavad.

Milline ajalooperiood on Teie
jaoks kõige huvitavam? Miks?
Uku: Ma olen õppinud kesk- ja
uusaega. Minu jaoks oli ülikoolis
kõige huvitavam uusaeg, aga õpetada on seda väga raske. Õpetada
keskaega ja lähiajalugu on palju
huvitavam. Et uusaega mõista, peab
sellega minema väga palju sügavamale, kui põhikoolis minnakse ja on
raske selle ajalooperioodi põnevusest aru saada.
Jana: Vanaaeg kindlasti. Muinasjutuliselt müstiline ja põnev periood.
Ja nii kauget aega muuta ja ümber
hinnata pole tänapäeval ka mõtet.
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Mis on demokraatia?
Uku: Demokraatia on lõputu kompromisside otsing, üritatakse leida
varianti, mis oleks enam-vähem sobilik võimalikult paljudele.
Jana: Minu jaoks on kõige olulisem
asi demokraatia juures see, et inimestel on sõnavabadus. Inimesed
saavad avaldada oma arvamust kartmata tagajärgi. Samas oma sõnade
eest vastutust võtma võiks õppida
küll.
Kuidas Teie arvates mõjutab Eesti
esimene naispresident meie elu
järgmisel neljal aastal?
Jana: Ma loodan, et igati positiivselt.
See, et meil on presidendiks noor
(presidentide keskmist vanust vaadates on ta tõesti noor) ja arukas
naine annab lootust, et erinevad teemakäsitlused saavad nüüd uued,
omanäolised ja enamusele sobivad
lahendused.
Uku: Väga positiivselt, mitte ainult
sellepärast, et tege mist on
naispresidendiga, mis on minu meelest väga tore, sest ta juba toob hoopis teistsuguse lähenemise erinevatele teemadele. Tegemist on väga
hea ja mõistetava presidendiga. Ta
teeb ennast arusaadavaks kõikidele
inimestele ja see on väga suur oskus.

UKU VALNER

ABRAHAM LINCOLN

Jõgeva Põhikooli ajaloo– ja
ühiskonnaõpetuse õpetaja

Ameerika Ühendriikide
president

meel, sest igapäevased töö- ja tarberiistad on kaunistatud erinevate
mustritega. Meenutades meie muuseumi, siis tuleb mulle meelde suusapaar, mida oli mitmest kohast parandatud plekiribaga. Minu sügav
lugupidamine meie esivanematele,
kes on suutnud igast asjast välja võluda parimad omadused.
Õpetaja Uku, Te rääkisite tunnis,
et käisite Euroopa vabatahtliku
teenistuse projekti raames Portugalis. Millega te seal tegelesite?

Mina käisin Portugalis ühe kogukonna projekti raames, mis algselt pidi
olema teatriprojekt, aga kuna seal
oli erinevaid probleeme kohaliku
organisatsiooniga, siis sellest sai
rohkem kogukonna projekt. Mina
Õpetaja Jana, teete koolis ajaloo- näiteks aitasin läbi viia puuetega
muuseumi. Kust saite selle idee? inimeste petankiturniiri ja mängisin
mingis ajaloolises lavastuses kalaSee ilmselt on nii öelda käigu pealt meest.
ja vajadusest tekkinud mõte, aegajalt selliseid ikka tuleb. Ja kuna meie Kuhu veel tahaksite reisida?
koolil puudub oma muuseum, siis
tundus niisugune hooajaline eksponaatide väljapanek väga vahva idee- Neid kohti on väga palju. Järgmine
na. Tore on, et sellega on kenasti suur plaan on Aasia. Kanada on mu
kaasa tuldud, huvitavaid ajalooalli- suur unistus ja Uus-Meremaale takaid on toonud „muuseumi“ nii õpi- haks ka minna. Üks asi, millest olen
kaua unistanud, on rongiga
lased kui ka õpetajad.
Siberisse sõita.
Kas kogute ka ise vanu esemeid?
Ei, ma ei kogu neid. Põhjus on selles, et kuna elan korteris, siis pole
vanavara kuskile ladustada.
Ma väga armastan vanu esemeid ja
satun alati vaimustusse, kui näen
meie esivanemate nutikaid ideid,
praktilisust ja kokkuhoidu. Samuti
on mind hämmastanud nende ilu-

ga koosveedetud aeg on mulle väga
oluline. Olen väga suur kassisõber;
mul on neid kodus kaks ja tegelen
ka nendega. Meeldib õmmelda.
Uku: See on väga hea küsimus, sest
see eeldaks, et on aega väljaspool
tööd ja praegu seda tekkinud ei ole.
Mul on igal teisel nädalavahetusel
koolitused Tallinnas ja on väga palju
asju vaja ette valmistada. Kui mul
tõesti on vaba hetk, siis ma magan.
Nüüd detsembris ma võtan osa Tallinnas toimuvast Euroopa kiir- ja
välkmale meistrivõistlustest. Ma
olen malet mänginud 20 aastat, nüüd
siis teengi oma vana hobiga jälle
tutvust.
Mida soovite õpilastele jõulude
ajaks?
Uku: Selle aasta alguses tiirles internetis statistika, mis ütles, et kui sa
oled 18-aastane, siis 90-95% sellest
ajast, mis sa oma elu jooksul veedad
vanematega, on sinu jaoks möödas.
Peale kooli lahkud sa kodust ja aeg,
mida sa veedad vanematega, muutub järjest lühemaks. Jõuluaeg ongi
just see aeg, kui saad kasutada võimalust olla enda jaoks oluliste inimestega ja lülitada ennast kõigest
muust välja.

Õpetaja Jana, kuidas tähistate
jõule?
Millega tegelete väljaspool
Armastan jõulude mõtet ja tradittööaega?
sioonilist perekeskset tähistamist.
Külastan kindlasti jõulu esimesel
Jana: Ma loen palju. Mulle meeldib pühal lastega oma ema ja käin surväga klassikaline muusika, kuulan nuaial oma kalleid lahkunuid mälesseda kodus ja käin kontsertidel, tamas.
teatris, näitustel. Mul on eluaegseid
sõpru, kellega saame tihti kokku.
Merlyn Mey ja Eveli Pärtmaa
Mul on kaks täiskasvanud last, kelle
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Foto: erakogu

Erasmus+ programmist rahastuse saanud Jõgeva Põ-

saavad lastega tegelevad spetsialistid, keda on igast

hikooli projekt “Children at risk (Non-formal) Educa-

riigist kaheksa, õppida välismaa kolleegide kogemus-

tion, Experience, Efficiency” ehk CARE3 keskendub

test.

noorte sotsiaalsete oskuste arendamisele ja spetsialistide kogemuste vahetamisele. Jõgeva Põhikooli pro-

Mis tehtud, mis teoksil, mis tulemas

jektipartneriteks on Jõgeva linnavalitsus, Valmiera

Põhikoolis on käimas CARE3 ring, kus tulevaid tegevu-

Viestursi keskkool, Norra Bergeni politseijaoskond ja

si planeeritakse koos noortega.

Poola Radom tehnikakool. Lisaks on igast linnast kaa-

Augusti lõpus veetsid 10 noort ja nendega tegelevad

satud mitmed noortega tegelevad asutused, nagu näi-

spetsialistid toreda päeva Kebeli talus, kus keskenduti

teks noortekeskused ja politsei.

meeskonnatöö arendamisele ja tugevdamisele.

Jõgeva linnast on lisaks minule kui projektijuhile

24.-30.septemberil külastas viis noort ja kaheksa spet-

meeskonda kaasatud õpilasnõustaja Teili Toms, noor-

sialisti Poola tehnikakooli, kus nädala jooksul palju uut

soopolitseinik Kersti Raiküla ning Jõgeva linnavalitsu-

ja huvitavat õpiti.

sest Kaire Sakjas ja Marju Saviauk. Kahe aasta jooksul
korraldavad projektis osalejad kohalikke üritusi oma
kogukonna noortele ning võõrustavad teisi osapooli.
Igast piirkonnast kaasatakse kümme 13-17 aastast
noort. Lisaks nende igapäevaste oskuste arendamisele
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Projektiga Poolas käinud Jõgeva Põhikooli õpilased
Sten, Laura Liis ja Anna-Maria ütlesid, et nad said palju
suhelda, leidsid igast riigist uusi sõpru ning õppisid
inglise keelt.
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„Kogu aeg harjutasime keelt ja suhtlemist,“ märkis

kodulehe loomisega ning tehti filmiklippe nii sotsiaal-

Laura Liis. Tutvumismängudes õppisid noored erine-

setest oskustest, kiusamisest kui ka Poola vastuvõtust .

vate rahvuste eripärasid. Näiteks said nii Eesti, Läti,

Videote salvestamisel andsid täiskasvanud noortele

Norra kui Poola noored väljendada, kuidas nende

otsa kätte, idee ja filmimine oli nende endi kanda.

keeles koer haugub. Noored nägid, et loom on küll
sama, kuid ta väljendab ennast erinevalt. Nii ka noored, kel on erinev taust ja kultuuriruum.

Lisaks sellele väljendasid noored ja täiskasvanud oma
eesmärke ja oskusi läbi kunsti. Radomi kunstikoolis ja
galeriis valmisid savist käejäljendid. Osa grupist pi-

„Linnamäng oli kõige ägedam. Tuli kohaneda olukor-

gistas savi pihku ning teised vajutasid terve käelaba

raga, teed küsida ning juhiste järgi liikuda“, kirjeldab

segusse. Osalejate savikäed paigutati ritta, mis moo-

Anna-Maria. Tüdruku sõnul oli see hea viis linnaga

dustas raja, näidates projektipartnerite ühist teekon-

lähemalt tutvuda ning seigeldes omavahel sõbraks

da.

saada. Steni sõnul oli seal nii tore, et oleks tahtnud
kauem olla. Laura Liis lisab, et just siis, kui uute sõpradega olid ühised tegevused ning jututeemad leitud,
tuli juba hüvasti jätta. Nüüd suhtlevad noored omavahel Skype'is.
Sotsiaalseid oskusi ning keelepraktikat said noored

Juunis kohtuvad spetsialistid ja noored Norras, kus
sealsed partnerid jagavad enda kogemusi ja ideid
ning kus ühiselt noortele uusi teadmisi ja oskusi
antakse.
Kertu Säinas
sotsiaalpedagoog

erinevates töötubades. Gruppides töötati projekti

Foto: Kebeli talu
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Sel aastal toimus Jõgeva Põhikoolis
muusikaõpetaja Anne Pilvari algatusel esimest korda sündmus nimega Helipilt. Ürituse tarbeks tuli ise
filmida video mõnele eesti laulule.
Žürii hindas kõiki videoid, 1. koha sai
7.b video, 2. koha 9.a video ja 3.
koha 8.d video.
Küsitlesin osalejaid: Eleri Sirel
(7.b), Annaliisa Jerlakas ja Emma
Selgis (8.d) ning Annabel Kukk
(9.a).
Mis laulu järgi video tegite?
Eleri: Maie Parrik "Viies ratas
vankri all".
Annaliisa ja Emma: Kihnu Virve
"Merepidu" ja Metsakutsu "Ära mine närvi".
Annabel: Mix eesti lauludest.
Miks valisite just selle laulu?
Eleri: Klassis öeldi naljaga, et teeme selle laulu järgi, aga hiljem ei
tulnud kellelgi paremat mõtet.
Annaliisa ja Emma: Laulsime

klassiga muusikatunnis neid laule
ja sealt see mõte tuligi.
Annabel: Me tahtsime lihtsalt panna kokku vanad eesti laulud.
Kuidas valmisid videod?
Eleri: Käigu pealt. Kõndisime linnas ringi ja mõtteid tuli aina juurde.
Annaliisa ja Emma: Tegime täpselt laulu sõnade järgi.
Annabel: Tegime võimalikult täpselt originaal muusikavideoid järgi.
Kas midagi naljakat ka juhtus?
Eleri: Nalja sai nii kaamera ees kui
kaamera taga. Näiteks võtsin prügikastist suvalise krõpsupaki ja
hakkasin sellega mängima ning
järsku ilmus filmimise ajal kaadrisse meie klassijuhataja.
Annaliisa ja Emma: Kasutasime
videos lõngakerasid. Filmisime
Pedja jõe ääres. Lõngakerad veeresid vette, need visati liivale tagasi ja lõpuks olid need väga mustad.

Annabel: Meie tegime oma videos
poisi tüdrukuks. Kogu
"soovahetuse" protsess oli jube
naljakas.
Mis oli video tegemise juures
raske, mis kerge?
Eleri: Kerge oli, et ideid oli palju,
aga raske oli naerukrampidest üle
saada.
Annaliisa ja Emma: Raske oli lõngakerasid veest välja saada.
Annabel: Ei olnudki midagi rasket.
Kas te ise jäite enda videoga
rahule?
Eleri: Loomulikult, aga kõige lõbusam oli ikka selle tegemine.
Annaliisa ja Emma: Jah.
Annabel: Muidugi jäime.

Sandra Kuuskmäe

Fotod: Heiki Nooremäe
Kaader esikohavideost.
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Õppejuht Ketlin Peldes, direktor Annabel Kukk, algklasside õppejuht Hanna Mägi.
Muljeid õpetajate päevast

Sotsiaalpedagoog Kertu Säinas, õpetajad Viktor Nõmm, Jürgo Jartsev-Moont, Kaire Põldmaa
naudivad tunnivaba päeva.

Tööõpetuse tund
LEND nr 6

Fotod: Heiki Nooremäe

9. oktoobril tähistasime oma
koolis traditsiooniliselt õpetajate päeva. 9. klasside õpilased olid taaskord õpetajate rollis. Noored andsid tunde 1.- 8. klassi õpilastele.
Neil oli koos tore ja vahva.
Näiteks geograafiat õpetasid
meile noored poisid, Petry
ja Aleks, kellega oli tõepoolest väga lõbus. Inglise keelt
õpetasid Eveli Pärtmaa ja
Mariliis Bender, kes tegid
oma tunni huvitavaks. Meeldisid ka vene keel ja bioloogia. Huvitav oli, et kui tunnitöö oli tehtud, lasti meile
muusikat ja kes tahtis, võis
lugusid valida või ise kaasa
laulda. Kurb oli see, et informaatikat andis ikka informaatikaõpetaja, aga selles
tunnis ei teinud me midagi
rasket. Terve päev möödus
üliruttu, kuna tunnid olid
lühendatud. Nalja sai nabani
ja väga, väga äge oli noorte
õpetajatega tunnis olla.
Ootan põnevusega järgmist
aastat, mil mina ise saan olla
õpetajarollis ja loodan, et
see tuleb väga põnev.
Maarja Antonov

26.-30. septembril toimus järjekorras 11. Teadlaste Öö
Festivali (TÖF) nädal, mille teemaks oli tänavu teadus
ja ulme. Festival võttis fookusesse teaduse ja tehnoloogia kiire arengu ning selle n-ö ulmelised mõõtmed. Üle
Eesti toimus väga palju teaduse populariseerimisega
seotud üritusi.

oli ka neid, keda tuli natuke aidata, aga see on täiesti
normaalne. Boonuseks andsime kõikidele õpilastele
võimaluse kaasa lüüa lennuki lennutamise võistluses.
Üllatuseks olid võitjateks enamasti tüdrukud.

Kogemus oli suurepärane, meeldejääv ja peamiselt
lõbus. Õpetajad olid tänulikud, et suutsime klassis korTeist aastat toimusid TÖF-i üritused ka meie koolis. da hoida ja jääda professionaalseks teema õpetamise
Eesmärgiks oli haarata tegevusse võimalikult palju õpi- juures.
lasi. Igal hommikul edastati kõikides klassides üks teaLoodame et saame seda kogemust tulevikus kasutada.
dusuudis. Algklassides uuriti vanemate ja vanavanemate käest, millised tänapäeval kasutuses olevate vidinate
olemasolu tundub neile kõige ulmelisemana.
Joosep Joost ja Helari Lillepool
Vanemates klassides toimus ideekonkurss teemal, milFotod: Heiki Nooremäe
list vidinat oleks veel vaja kindlasti luua, et elu mugavamaks muuta. Kõikides klassides toimusid töötoad
erinevatel teemadel. Algklassides viisid töötubasid
läbi kaheksandate klasside õpilased: Andris ja Markus
aitasid valmistada ja lennutada õhupallirakette, Jürgeni
ja Ott`i abiga hüpitati elektrikirpusid ning Ingle, MariLiis ja Helena olid viiendate klasside õpilastel abiks
LED-laternate valmistamisel. Kõik nad said väga hästi
hakkama.
Meie ülesandeks oli algklassides läbi viia töötuba paberlennukite valmistamisest ja nende lennuomadustest.
Meile oli ette antud juhend, kuidas paberlennukeid
voltida. Sealt saime aimu lennuki kereosadest ja kuidas
neid erinevatel juhtudel kasutatakse. Voltisime kahte
erinevat tüüpi lennukit. Esimene oli tavaline paberlennuk ja teine oli kondori nimeline paberlennuk.
Kõik klassid, keda me õpetasime, said hakkama, kuigi

Fotod: Heiki Nooremäe

Fotod: Kertu Säinas

16. novembril oli Jõgeva Põhikoolil võimalus osaleda Tartu
Ülikooli Teaduskooli programmis UURIMISLABOR.
Uurimislaboris on õpilastel võimalus tutvuda erinevate teaduslike uurimismeetoditega, mida
kasutatakse igapäevaelus. Uurimislaborit rahastab TÜ Teaduskool.
Meie koolist sai välja valitud 24
seitsmenda ja kaheksanda klassi
LEND nr 6

õpilast. Õpilased käisid TÜ keemiahoones CHEMICUMis, kus
nende ülesandeks oli kolme tunni jooksul kindlaks teha kurjategija, kes legendi kohaselt varastas varanduse akvaariumist.
Õpilasi juhendasid TÜ üliõpilased. Uurimise käigus oli vaja
võrrelda kahtlusalustelt kogutud
markerite tindiproove, kummikutest saadud veeproove ja vetikaid nendes.

Õpilased õppisid koostama tindiproovidest kromatogrammi,
valmistama ja kasutama areomeetrit, töötama mikroskoobiga
ja tundma erinevaid vetikaliike.
Loodetavasti said õpilased
meeldiva ja kasuliku kogemuse.

Heli Toit
füüsikaõpetaja
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Oktoobrikuus külastasid Jõgeva
Põhikooli 8. ja 9. klassid Tõravere
observatooriumi. Tegemist ei olnud
tavakülastuse ega ekskursiooniga.
Päev koosnes õppeprogrammist,
mille teemaks oli kaugseire. Päeva
jooksul tutvuti kaugseire olemuse,
teadusvaldkonna ja uurimisobjektidega.
Esialgu tutvustasid juhendajad observatooriumi tööd, külastuskeskust
ja päeva programmi. Kogu kohale
tulnud grupp jaotati loosi alusel
rühmadeks. Eesmärk oli teha rühmas tööd ja õppida töötama võõraste ja erinevate inimestega. Igal rühmal oli oma nimi nt geoloogi ning
oma teema, mida uurida ehk siis
vastavalt nimele.
Töö esimene etapp oli täita ülesannetelehte. Otsides informatsiooni arvutist, külastuskeskuse stendidelt ja antud materjalidest. Aitasid
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ka keskuse juhendajad. Edasi oli
vaja läbi töötatud informatsioonist
kokkuvõte teha ja ettekanne kokku
panna. Saadud infost tuli plakat joonistada. Valmistatud plakatid pandi
hiljem üles meie kooli kolmandale
korrusele.

Enne lahkumist küsisid juhendajad,
mis päeva juures kõige rohkem
meeldis: enamik vastuseid oli, et
tööd rühmas ja päeva ülesehitus.
Üldiselt õpiti päevast kaugseire tööpõhimõtte kohta ja selle kasutamise
kohta teadustöös. Muidugi kõige
paremini jäi meelde enda rühmas
Vahele tuli lõuna, kus sai siis väljasõpitu. Nii mõnigi läbi jooksnud teepool rühma natuke aega veeta ja
ma oli ka koolis õpitud.
keskust uurida.
Õpilaste arvamus sellest päevast oli
Rühmatöö kokkuvõte oli ettekande
hea, aga kuna oli väga palju aktiivja plakati esitlemine teistele rühmaset tööd, siis oleks võinud olla rohdele ja juhendajatele saalis. Juhenkem vaba aega. Päevast õpiti, et
dajad kommenteerisid ja natuke
peale igava koolitöö on veel palju
parandasid ettekandeid ja seletasid
erinevaid mooduseid õppimiseks.
teemat rohkem lahti. Lõpetuseks
Sellistes õppeprogrammides võiks
mängiti Kahooti.
veel osaleda, kuna see on väga haViimasena tegime praktilise töö, riv ning hea vaheldus tavalisele
mis oli paberist spektromeetri koolipäevale.
meisterdamine. Saime spektroInes Pütsepp
meetrit katsetada ja selle põhjal
töölehte täita.
Fotod: Heiki Nooremäe
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Osalesin Jõgeva Põhikooli õpilasesinduse üks oli alati tühi. Tühja tooli juurde üritas rinõustaja ja mängude arhitekt.
liikmena koolitusel, mille eesmärk oli saada zombi, aga toolil istujad ei tohtinud
arendada koostööd ja seda läbi mängude lasta zombil istuda. Seejärel pidime mõtlening positiivsete emotsioonidega. Seal ma välja strateegia, et zombi oleks võimaosalesid Jõgeva maakonna koolide õpila- likult kaugel tühjast toolist ega saaks istesesinduse liikmed.
Esimeses mängus, kus seisime ringis, tutvusime üksteisega. Ringis liikudes ja va-

kohta. Toolil istujad ise võisid kohti vahetada ja liikuda, jättes alati ühe tooli tühjaks.

hepeal peatudes anti iga uue paari juures Meil läks strateegia väljamõtlemiseks ja
erinevaid teemasid, mis võimaldas suht- koostööks pisut aega, aga lõpuks saime
lust arendada.
Järgmises mängus moodustasime grupid.

kõik lahendatud ja pooleteise minuti jooksul ei saanud zombi istuma.

Teema järgi ja ainult enda liigutusi kasu- Koolitus oli minu arust tõhus ja lõbus.
tades, pidime pildi tegema. Näiteks kala- Õppisin sellest palju ja arendasime koospüük, kus keegi on kala, keegi kalamees ja töö- ja suhtlemisvõimet.
keegi õng. Meil olid erinevad teemad ja
grupid järgmiseks pildiks erinesid eelmistest.
Mängisime veel mitmeid mänge, aga minu isiklikuks lemmikuks oli toolimäng.
Kõikidel olid toolid, kus nad istusid, aga
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Isiksus areneb mängides vabalt, hoogsalt
ja harmooniliselt. Clubi jaoks on hariduslik mäng selgelt planeeritud süsteem, mis
toetub konkreetsetele eesmärkidele. Enamik mänge modelleerivad elulisi olukordi, tuginedes lihtsale tõsiasjale, et parim
õpetaja on alati elu ise.
Tänapäeva lapsed oskavad õppida rõõmu
ja naudinguga ning tänu mängu jõule on
neil olnud võimalus selles veenduda.
GAME club-i mängud kujutavad endas
ühtset tsüklit. Ühes klassis on soovitatav
neid läbi viia kord kuus.

Koolitus toimus Jõgevamaa Gümnaasiumi
majas. Meid õpetas GAME club.

Gerli Sein

GAME club on loomingulisi sotsiaalseid ja
hariduslikke mänge välja töötanud juba
alates 2006. aastast. Nende meeskonda
kuuluvad psühholoog, pedagoog, karjää-
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Novembris toimusid Jõgeva Põhikoolis juba kolmandat korda isadepäeva töötoad. Eelmiste aastatega võrreldes
oli osavõtjaid rohkem. Kokku sai erinevatest tegevustest osa 98 isa. Igaüks sai valida 10 töötoa hulgast endale
meelepärase. Tegevused olid põnevad ja kaasahaaravad. Töötubade mõte oli, et isad, vanaisad, onud (või
emad) saaksid lastega koos aega veeta.
Õpilasesinduse kolm liiget, Kairin Tammel, Inara Ein ja Kätrin Viiar, jälgisid, millega tegeleti ja küsid osalejatelt
muljeid ning arvamusi.
Puutöötoas valmistati sel aastal seinakellasid. Isad olid reegleid ja nippe. Lõpuks sai peale teooria iga pere ka
hoos ning tegutsesid. Juhendas tööõpetuse õpetaja
ise mängus oma teadmisi ja oskusi proovida. Male tööJürgo Jartsev-Moont
tuba oli ka üks vaiksemaid: kostus vaid Ants Prii häält
ning nuppude klõbisemist.
Mudelismi töötoas meisterdati hõljukeid. Isadel oli
rõõmus tuju ning kiired näpud. Visati omavahel nalja.
Töö ja lõbu käisid käsikäes. Juhendas drooniringi juht
Kristjan Lill.

Male töötoas mängiti, nagu arvata võib, malet. Esmalt
tutvustas maleringi juhendaja Ants Prii tähtsamaid

Kokanduse töötoas keerutati õpetaja Maris Prii juhendamisel lavaširulle. Klassis ringlesid imelised lõhnad ja
oli kuulda jutuvada. Nagu igal aastal, oli kokanduse
töötuba kõige nõutum, sest seal saab kõhu täis. Vestlesime ühe rõõmsa isaga. Ta ütles, et rulle keerata oli
pisut keerukas, sest ühtegi naisterahvast ei olnud nende lauas, aga sellele vaatamata maitses enda tehtud toit
hästi.

Meisterdamise töötoas ehitasid 1.- 3. klassi lapsed
koos isadega jäätisepulkadest, nööpidest ning hambaorkidest lennukeid. Juhendas Annika Kallasmaa.
Kõik lennumasinad tulid ilusad ja ainulaadsed. Isadele
töötuba meeldis.

Savitöötoas, kus meisterdati küünlaaluseid, juhendas
huvilisi õpetaja Merlin Sooaru. Küünlaalused said imeilusad ja erilised. Ei leidund kahte samasugust küünlaalust. Osad tegid seda esimest korda, mõned lihvisid
juba eelmisel aastal alustatud tööd.

Pimesuundorienteerumise korraldasid õpetajad Viktor Nõmm ja Kaire Põldmaa. Nad selgitasid meile, mida
tuleks arvesse võtta enne orienteeruma minemist. Kel
eelnevad kogemused olemas, teadis, et kontrollpunktid ei asetse üksteise kõrval, vaid diagonaalis või risti
üle platsi.
Robootika töötube oli kaks. Ühes tehti robotvormeleid,
mis liikusid tahvelarvutite abil. Igaüks ehitas oma vormeli. Teises töötoas oli eesmärgiks ehitada lego juppidest sumorobot ja seejärel üksteisega võistelda. Juhendasid MTÜ Robootika liikmed.

Võimlas õpetas õpetaja
Tiiu Õunap võrkpalli
ABC-d. Meeleolu oli
võimas. Lapsed ütlesid,
et oli tore ning et ülevalt- ja altsöödu õppimine edenes hästi.
Õpetaja sõnul arutleti,
kas panna kokku uus
Jõgeva Põhikooli meeskond.
Inara Ein
Fotod: Elina Sumin
Heiki Nooremäe

“Õhtused jutud” Foto: Lea Pihlak Facebook
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Meie ümber on palju abivajajaid,
keda ei märgata. Tänapäeva inimesed on mugavad ega pane tihti tähelegi, kui palju nad suudaksid kas või
mõne pisiasjaga teise elu paremaks
muuta.

Hea olemise eest ei oodata vastutasu, heateo eest vastu saadav tunne
on piisav. Kuid on siiski tore, kui
märgatakse ja tunnustatakse inimesi, kes on teinud teistele head oma
lahkest südamest ja siirast tahtest.

Aastalõpu telesaadetes tunnustatakse inimesi, kes teisi aitavad või on
teinud mõne heateo. Mis aga teeb
heateo tunnustamisväärseks?

Heategu ei pea olema suur ega väike, piisab, et see on olemas. Väiksed teod võivad vallandada millegi
palju suurema, mida algul ei oleks
võinud julgeda arvatagi. „Teeme
ära“ koristustalgud on imepärane
näide, kuidas ühes riigis tagasihoidlikult alustatu on kasvanud tohutu
hulga osavõtjatega üleilmseks ettevõtmiseks.

Headus peaks tulema iseenesest,
mitte käsu peale või püüdlusest näidata end teiste silmis hea inimesena. Headus on rohkemat kui tegu,
headus on emotsioon ning eluviis.

Arvan, et head on teinud oma elu
jooksul iga inimene, olgu see tegu
siis tagasihoidlik või silmapaistev.
Annetus, hädasolija või lihtsalt vanema inimese, ka oma vanemate või
laste aitamine – kõik teeb abivajaja
meele rõõmsamaks.
Heategu tuleb südamest ja on omakasupüüdmatu. See on nagu oma
rõõmu jagamine teistega, sest jagatud rõõm on kahekordne. Näha teiste tänulikkust ja õnne ongi tasu heateo eest. Tunne, et oled vajalik, on
suurepärane.
Ketlin Peldes, Kaitel Raik,
Kaidi Rähn

4H liikmed valmistusid jõuludeks ja meisterdasid nahast võtmehoidjaid. Foto: Elina Sumin

Selle kupongi esitaja saab
huvijuhilt piparkoogi.
Kehtib kuni 22.12.2016

