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Järva-Jaani Gümnaasium

APRILL ON SÜDAMEKUU!
Aprillis tähistatakse tervise arengu instituudi eestvedamisel Eestis esimest korda südamekuud.
Terve aprill on Eestis kaetud erinevate üritustega, mille eesmärk on juhtida inimeste tähelepanu
südametervisele ja terviseprobleemide ennetamisele liikumise abil.
Järva-Jaani koolis on liikumispäev aprillikuu viimasel nädalal, kui toimuvad mitmesugused
pallimänguvõistlused. 20. aprillil läheb osa õpilastest maakonna murdmaajooksule ning VII klassil
on õppematk Soome. Juba varahommikul, s.o esimese tunni ajal saadetakse aga eksamisessioonile
abituurium, kellel on esimene eksam eesti keelest ja kirjandusest esmaspäeval, 24. aprillil.
Laulurõõmu südamesse laulsid lapsed Järva-Jaani valla laste laulupäeval, 16. aprillil, mis toimus
lasteaias Jaanilill. Õpilastest osalesid Elen Pruuli, Marili Mets, Liselle Kellner, Merliin Arusalu,
Maria-Eliise Ojakõiv. Esines kooli saateansambel koosseisus Heli Kark, Raigo Prants, Urmas
Kaio, Eva ja Melani Arusalu. Laululapsi juhendasid Nelli Lepiste, Heli Kark, Raigo Prants ja Anne
Adams.

Võit rahvusvaheliselt konkursilt
Kati Mändmets
2. ja 3. märtsil käis Andri Jullinenn Lätis rahvusvahelisel akordionisolistide võistlustel ,, Naujene
2017’’, kus ta saavutas III koha. Andri ise kahjuks jutust aru väga ei saanud, sest võistlustel
räägiti vaid läti keeles. Andri sõnul konkurente oli, kuid sellise saavutuse üle on ta väga õnnelik.
Teisel päeval külastati ooperit. Andri esines ka ,,Vabalaval’’.
Andri ,,Vabalaval’’

17. aprillil toimub koolis
APRILLI KOHVIK

Meie õpilased Soomes
Eeva Nugis
Meie kooli põhikooli õpilased külastasid 7. märtsil 2017 Soomes asuvaid koole. Külastuse
eesmärgiks oli arendada sõprussuhteid Soome koolidega.
Vanemad õpilased tutvusid Lucina Hagmani kooliga ning nooremad külastasid Marttila kooli.
Suheldi nii eesti, soome, kui ka inglise keeles. Saadi tuttavaks koolide õpilastega. Tunnid olid väga
toredad, mis kestsid 56 minutit. Vahetundide ajad jäid veidi segaseks. Saadi teada palju huvitavat,
näiteks suviti käiakse koolimajas paljajalu ja ülejäänud aeg sokkis.
Soomes veedeti viis päeva ning kõik päevad olid sisustatud tegevustega. Külastati kahte kooli,
toimusid sportlikud tegevused, käidi mediteerimise toas, linnavalitsuses, jalutati Kokkola
vanalinnas, ujuti, mängiti bowlingut, matkati ja võimaldati minna ka ostukeskusesse..
Kokkuvõtteks olid kõik rahul nähtuga ja kõik olid rõõmsad.

Looduspäev Karedal
Eeva Nugis
,.

16. märtsil toimus Roosna-Allikul looduskonverents. Päeva juhtisid puudelkoer Artemon ja
Pierrot. Meid külastasid paljud tähtsad teadlased. Esimene külaline oli Janno Nau, kes näitas meile
erinevaid katseid elektri kohta. Pärast teda külastas meid Hendrik Relve, kes rääkis elust
Antarktikas. Seejärel esines meile Heli Russak, kes rääkis taimeriigist. Ta kõneles täpsemalt
taimede paljunemisest, levimisest ja tarkustest. Pärast lõunat tulid meid külastama Ariana
Tensmann ja Jelena-Daniella Ivanova, kes rääkisid alkeemiast. Huvitavaid lugusid vestis
putukateadlane Urmas Tartes, kes rääkis putukakogust kastis ning arvutis. Lõpuks esitles end MTÜ
Teeme keemiat! teadusteater, kus valmistati meile mullijooki ja jäätist. Oli tore looduspäev
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Direktorid vahetasid koole
Kati Mändmets
27. märtsil 2017 võisid olla õpilased üllatunud, kui nägid enda koolis uut direktorit. Meie direktor
Raigo oli asendanud Haabneeme kooli direktorit. Ja meie koolis oli ametisse asunud Hagudi
Põhikooli direktor Lea Vendik. Lisaks direktori ametile andis ta ka kehalise kasvatuse tunde
poistele. Vahetus toimus alustavate koolijuhtide arenguprogrammi raames. Meie direktori sõnul
oli koolide vahel erinevusi märgata. Juba suuruse ja õpilaste arvu poolest on kaks kooli erinevad.

Maakondlik näitemängupäev
Kati Mändmets
29. märtsil 2017 toimus Järva-Jaani kultuurimajas maakondlik näitemängupäev, kus osalesid peale
meie kooli veel kolm kooli - Paide Ühisgümnaasium, Aravete Keskkool ja Türi Põhikool. Näideldi
koolikiusamisest, noorte igapäeva elust ja suhetest. Näitlejate juhendajad olid Marju Mändmaa ja
Jan Margen Vau (Paide Ühisgümnaasium), Ene Reinla (Järva-Jaani Gümnaasium), Aire Pitk ja
Janne Palu (Aravete Keskkool) ja Klaudia Tiitsmaa (Türi Põhikool).

Võitja kool oli põhikooli osas Türi Põhikool, gümnaasiumi osas Paide Ühisgümnaasium. Meie
koolist võitis põhikooli parima näiteja tiitli Martin Läänesaar.
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Vabalava
Kristi Aaloe
7. aprillil toimus Järva-Jaani Gümnaasiumis esimene ,,Vabalava’’, mille korraldajateks olid Marili
Mets ja Elen Pruuli. Vabalaval osales viis võistlusnumbrit ning valiti publiku ja žürii lemmik.
Publiku lemmikuks osutusid Paide tüdrukud Sabine ja Paula ning žürii lemmikud olid Melani ja
Merliin. Oma sõna andis sekka ka kooli direktor, kes valis enda lemmiku. Direktori lemmikuks
said Jesper ja Tõnis enda ,,Kurgipurgiräpiga’’. Intervjuu saime Melanilt, Tõniselt ja Jesperilt.

(Melani ja Merliin)

(Jesper ja Tõnis)

Saite žürii lemmikuks, kuidas esitusega
rahul oled? Enam.vähem. Sellel lool on kaks
häält veel. See lugu on tegelikult kokku
kahehäälne.

Saite direktori lemmikuks, kuidas
esitusega rahul olete? Päris rahul oleme.
Palju harjutasite? Eile (neljapäeval) natuke
ja täna (reedel) kaks tundi.

Palju harjutasite? Selle veerandi algusest.
Siis saime noodid kätte.

Kas oli pinget ka? Algul natuke ikka.
Kuidas teiste esitused meeldisid? Kelle
esitus kõige rohkem meeldis? Väga
meeldisid, eriti Paidekate omad. Nii ilus oli
kuulata. Mina annaks esimese koha neile.

Kas oli pinget ka? Mul endal süda ei
puperdanud, aga ma tundsin, et jalg värises.
Kuidas teiste esitused meeldisid? Kelle
esitus kõige rohkem meeldis?

Kas tulete järgmisel aastal ka?

Kõik olid väga ilusad. Mulle meeldisid väga
Paidekad.

Kui vaja, siis ikka saame uuesti midagi ette
valmistada

Kas osalete järgmisel aastal ka? Ikka.
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Üheksa küsimust meie kooli õpilastele
Kati Mändmets
Tahtsime teada, kui erinevalt vastavad erinevas vanustes õpilased küsimustele kooli kohta.
Valisisme välja IV , VII ja gümnaasiumi (G) klassi õpilasi, kellele esitati üheksa täpselt ühesugust
küsimust.
1. Kas sa käid hommikuti putru söömas ning kuidas sa sellesse suhtud?
- Käin, see on hea (IV )
- Käin hommikuti putru söömas ning suhtun sellesse hästi. Toit on maitsev ning annab palju
energiat, et koolipäev edukalt läbida (VII).
- Olen käinud, hea oli (G)
2. Milliseid mänge võiks veel saada koolis vahetundide ajal mängida?
- Piljardit (IV)
- Kuna ilmad muutuvad soojaks, võiks toimuda koolis vahetundide ajal õues mängud, kus saavad
võtta osa kõik huvi tundjad. Siis saavad kõik värsket õhku hingata (VII).
- Lauajalka (G)
3. Mis on sinu lemmik tund ja mis teeb selle sinu jaoks huvitavaks?
- Tööõpetus, sest mulle meeldib puust asju teha (IV)
- Inglise keel, minu jaoks teeb selle tunni huvitavaks see, et õpetaja õpetab hästi, seletab korralikult
ning teades, et inglise keel on väga vajalik teistes riikides oma unistuse täitmiseks (VII)
- Vahetund (G)
4. Mis aitaks sinu arvates kaasa paremale koostööle õpilaste ja õpetajate vahel?
- Ei tea (IV)
- Isiklikult arvan, et õpetajad peaksid õpilasi paremini tundma õppima ja õpilased õpetajaid, et
koostöö sujuks hästi (VII)
- Normid õpetajad (G)
5. Tee üks ettepane, kuidas saaks kool meie kõigi jaoks huvitavam olla?
- Rohkem internetis õppimine (IV)
- Hetkel endal midagi mõttesse ei tule, kuid õpilased ning õpetajad võiks avaldada rohkem oma
arvamusi, kui neil on ideid muuta kooli huvitavaks kohaks (VII).
- Normid õpetajad (G)
6. Kes on sinu lemmikõpetaja ja miks?
- Marge Terras, sest ta õpetab hästi ja on lahe (IV)
- Anu Nurk, sest ta õpetab hästi ja räägib huvitavalt (VII)
- Ülle Jääger või Ene Reinla, sest nendega saab rääkida (G)
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7. Kui palju on sul huviringe millega jõuad sa peale kooli tegeleda? Nimeta need
- Jalgpall, päästealaring, tantsimine, kitarr (IV -4)
- Peale kooli on küll koor kahel päeval, kuid üldiselt pole mul huviringe, kuna peale kooli ei taha
enam kuskile minna. Ainult koju, õppida ära ning puhata ja valmistuda järgmiseks päevaks (VII).
- Ei ole midagi
8. Mis motiveerib sind iga hommik üles tõusma ja kooli tulema?
- Sõbrad, kes mul koolis on (IV)
- Mitte miski, kuid ainult see, et näen oma sõpru (VII).
- Äratuskell (G)
9. Kuidas suhtud sa sellesse, et koolikell enam ei helise?
- See on päris hea, sest ma olen õppinud ise kella jälgima (IV)
- See on hea (VII)
- Mulle meeldib (G)
Kokkuvõttes võib märkida, et vastanud õpialsed suhtusid koolis toimuvasse positiivselt. Ka kella
mittehelisemisega on ära harjutud ning see isegi meeldib õpilastele. Noorematele meeldib kooli
tulla, kuna siin on sõbrad. Gümnaasiuminoored ei osale huviringides. Koolitöö huvitavamaks
tegemisel oodatakse rohkem õpetajapoolseid mõtteid, arvatakse, et ka interneti vahendusel
õppimine võiks olla uudne. Nii õpetajad kui õpetajad võiks üksteist rohkem tundma õppida.
Oodatakse õuevahetunde ning pudruhommikutega ollakse väga rahul

Lastevanemate koosolek 5. aprillil
Silva Kärner
Lastevanemate koosolekul rääkis õppejuht Silva Kärner õppetöö korraldamisest käesoleval
õppeaastal. Ta tutvustas projektinädalate tegemisi ning märkis, et võlgnevuste likvideerimine
toimub jooksvalt õppeaasta jooksul, kuid viimane võimalus antakse veel projektinädalal neile, kes
haiguste tõttu pole saanud oma õppimist korda saada. On toimund aktiivõppepäevad, kus õpilased
teevad tööd segarühmades kooliastmete kaupa. Aktiivõppepäevadel osalemise eest saab õpilane
arvestuse, kuna need toimuvad kohustuslikel koolipäevadel ja tundide ajast. Kui laps puudub
seetõttu, et on haige, siis jääb arvestuseta. Ka kooli esindamine sajal ajal võrdub arvestusega.
Mida siis on tehtud käesoleval õppeaastal? 1) Detsembris oli väljundiks koolimaja kaunistamine,
mis õnnestus igati. 2) Märtsis oli väljundiks emakeelepäeva tähistamine. Valmis esinemiskava
„Emakeelepäeva auks“ ning keelepuu ja ajatelg eestikeelse koolihariduse arengust. 3) Mais-juunis
on väljundiks sportimine (Tulemas on IX kooliolümpiamängud 29.05.2017, kuhu oodatakse ka
lapsevanemate võistkonda), loodusõppekäigud (matkad, õppeekskursioonid) ja tööd kooli juures,
et klassiruume ette valmistada kolimiseks.
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Uuest õppeaastast on oodata koolis muudatusi. Eesmärk, et väiksematel oleks võimalus kiiresti
õue pääseda ning nende suunamine ühte koridori summutab senist müra taset. Suurematel õpilastel
on võimalus vahetunnid veeta rahulikumas keskkonnas. Plaanis on kolida I –V klassi koduklassid
I korruse pikast koridorist avanevatesse klassiruumidesse; III kooliastme ja gümnaasiumi tunnid
jäävad siis enamasti II korruse pikast koridorist avanevates ruumidessse ja vanas majaosas
hakkavad olema tunnid enamasti põhikooli klassidele.
2017/2018. õppeaasta nelja koolivaheaja poolt oli 139 õpilast, vastu 15, enamus lastevanematest
oli aga nelja vaheaja poolt. Seega on uuel õppeaastal Järva-Jaani Gümnaasiumis koolivaheajad
alljärgnevalt: sügisvaheaeg 21.10 - 29.10.2017 ja jõuluvaheaeg 23.12.17-07.01.2018 (smal ajal, kui
teistel koolidel); kevadvaheaeg 17.03.- 24.03.2018 ja suvevaheaeg 05.06.-31.08.2018
Õpilaste saavutustest on märkimisväärsed tulemused olümpiaadidelt: RAIDO SELGE (8.kl)–
keemia I-II, füüsika I, matemaatika I-II, SKEN SELGE (12)– matem II, MEHIS RANNAVEER
(VI)- bioloogia I. Osaoskuste olümpiaadil sai II-III koha V klass, kes sai ka TAI preemia
kampaanias „Suitsuprii klass“. Anete Bollverk- koolinoorte arhitektuurikonkursilt tõi I koht
vabariigis ning inimeseõpetuse vabariiklikule voorule pääses Marta Maria Leis (V kl).
Probleemid. Tänavu on IX klassi õpilastest kaitsmata ja tänaseks esitamata neljal õpilasel.
Õpilased ei ole teinud koostööd juhendajatega. Kokkulepitud ajal ei ole tulnud kohale täiendav
õppetöö augustini? (Õpetajatel tuleb puhkuste aeg!) Tänase päeva seisuga VIII klassi õpilastest
esitamata loovtöö enamusel poistel, seega täiendav õppetöö tuleb esialgu juunis. Kui juhendaja
leiab, et peaks aega pikendama, siis nihkub see edasi kas augustini või uude õppeaastasse.
Suurematest plaanitavatest muutustest koolielus andis põhjalikuma ülevaate direktor Raigo Prants.
Koosolekul osalesid ka õpilasesinduse õpilased ja hoolekogu liikmed.

Koolirahva küsitlus
Kristi Aaloe
Küsitlesin 68 meie kooli õpilast alates V klassis. Küsisin kaks küsimust õpilaste arvamustest.
Kas oled rahul sellega, et koolis ei või nutiseadmeid kasutada? Ja Kas koolitunnid võiksid
hiljem hakata?

JAH

EI

JAH

EI

34,40%

65,60%

58,80%

41,20%

Selgus, et enamus õpilasi siiski ei ole nõus sellega, et koolis ei või nutiseadmeid kasutada ja, et
koolitunnid siiski võiksid hakkata hiljem.
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NOORTEKLUBI kutsub
Hei sina, julge ja aktiivne noor astu noorteklubisse, et anda oma panus noorte elu
korraldamisele. Et noorteklubisse pääseda pead olema 13-26 aastat vana.
Noorteklubi tegeleb: ürituste korraldamisega, noorte elu põnevusega lisama ja noorte
aktiivsuse hoidmisega. Kui oled huvitatud siis võta ühendust Janeli Ait’aga
56666729 või aitja4@gmail.com

Lahenda ristsõna!
Koostaja: Kristi Aaloe

KOOLILEHE TOIMETUS
Koolilehe peatoimetaja oli Kati Mändmets, ajakirjanike ametis olid Eeva Nugis, Kristi Aaloe,
Merilin Võti ja Kati Mändmets, fotograaf oli Kati Mändmets.
Ajalehe valmimist toetasid Batrisia Jullinen, Merilin Saar ja Silva Kärner
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