JJG Koolikell
SEPTEMBER JA OKTOOBER 2017
Järva-Jaani Gümnaasium
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.september
Kati Mändmets
1. septembril alustas oma
kooliteed 13 esimese klassi
õpilast. Koolitee alustajad on: Mia
Mergan Aloe, Miia Evel, Rasmus
Kraak, Robert Kõll, Sander
Ljazin, Fred Lüütsepp, Miles
Tomas Niblett, Lisethe Nägelik,
Merily Oja, Jan Puusepp, Margit
Põldsaar, Laura Sakjas ja KarlAnts Zupping. Esimese klassi
õpetajaks sai Marge Terras.
Aktusel oli paar esinejat ja pärast
seda järgnes rongkäik kooli
mööda Pikka tänavat. Järgnes
klassijuhataja tund.
Meie koolis on hetkel 195 õpilast. Põhikoolis on 170 õpilast ja gümnaasiumis 25 õpilast. Kõige
suurema klassi tiitlit hoiab veel VIII klass ja kõige väiksem klass on XII klass.

Oinapäev
Eeva Nugis
Neljapäeval, 28. septembril võtsid gümnasistid
vastu uue kümnenda klassi. Juba hommikust peale
olid uued kümnenda klassi õpilased gümnasistide
vastutuse all ning toimus väga palju erinevaid
tegevusi, mida kümnes klass pidi täitma.
Kõik nautisid seda aega ning võtsid reipalt osa.
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Külalised Soomest
Eeva Nugis
Esmaspäeval, 25. septembril tulid meie
kooli külastama Soome Kälviä kooli
õpilased. Õpilased tulid 7. – 9. klassidest.
Esimesel päeval, peale saabumist seadsid
soomlased ennast sisse Järva-Jaani
Naabriplika Hostelis. Nad tegid koos
meie mõne õpilase ja õpetajaga jalgsi
kiire tiiru ümber Järva-Jaani ja sõid
hostelis kooki.
Teisipäeval tutvustasid külalised enda
kooli, ning kõne andis ka Kälviä kooli direktor. Õpilased viibisid tundides ja nautisid lihtsalt aega.
Hiljem toimus kohtumine vallavanemaga ning pärast seda toimus noortekas mängudeõhtu.
Kolmapäeval külastati Rakvere Linnust ja Politseimuuseumi. Käidi Jalgsemaa külamajas õhtust
söömas. Neljapäeva hommikul sõid õpilased meie koolis viimase hommikusöögi ning lahkusid JärvaJaanist.
Mõnel õpilasel oli raske oma sõpradest lahku minna. Jääb vaid loota, et selliseid külastusi tuleb veel.

Kooli renoveerimine
Liisa Nugis
Renoveerimist ning uuendamist hakati juba plaanima ning ellu viima eelmise õppeaasta mais.
Alustades klassidest ning lõpetades mänguväljakuga. Peaaegu kõik klassid tõsteti ümber ning värviti
üle. Põhikooli ja gümnaasiumi õpilased viidi teisele korrusele ning väiksemad jäeti esimesele
korrusele, andes sellega vanematele õpilastele rohkem vaikust ja rahu. Lisaks värviti garderoobid ning
korrastati, hiljem lisati ka uued puituksed. Kõndides kooli koridorides on märgata ka põranda värvi
muutust, mis nüüd on beežikas.
Just hiljuti hakati koolimaja taha ehitama noorematele õpilastele uut mänguväljakut, mis neid pika
koolipäeva vahetundides tegevuses hoiab.
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JJ-Street
Kati Mändmets
Teisipäeval, 10. oktoobril, käis Järva-Jaani
Gümnaasiumis külas üks JJ-Streedi Eesti
suurkujusid Endriko Pedaksalu. Ta tutvustas
7. - 12. klassi õpilastele, mis on JJ-Street, mis
seal tehakse ja õpetas selgeks mõned
lihtsamad ja tavalisemad sammud.
Tänu valla toetusele on võimalik käia
õpilastel Paides kaks korda nädalas JJ-Streedi
treeningus. Vald katab iga õpilase trenni
maksumuse ja iga trenni kord käib Paidesse
edasi-tagasi buss.
Peale tutvustava tunni said JJ-Streedist
huvitatud õpilased enda nimed kirja panna ja
juba 17.10, teisipäeval, oli neil esimene trenn.

Õppealajuhataja intervjuu
Kati Mändmets
Sellel kooliaastal on meie koolis kaks uut õppealajuhatajat, kelle käest küsisime nende ametite kohta
mõned küsimused. Sel aastal on õppealajuhatajaid siis kaks ja need on Agnes Kaio, kes on 1. - 9.
klasside õppealajuhataja ja Maris Piiroja, kes on 10. - 12. klasside õppealajuhataja.
Eelmises ,,Koolikella“ numbris tuli välja ka meie eelmise õppealajuhataja Silva Kärneriga tehtud
intervjuu.

Agnes Kaio vastused:
Kuidas saite teie õppealajuhatajaks? Kui kuulutati välja konkurss õppealajuhataja kohale, siis sai
kandideeritud antud kohale. Nii saigi minust JJG digiarenduse õppejuht.
Kuidas teil enda arvates läheb uuel ametikohal? Ma arvan, et päris hästi. Eks palju uut on vaja õppida,
sest igapäevane õpetaja töö oli enamasti klassi ees olemine ja õpilastele teadmiste jagamine. Nüüd on
lisandunud ka palju õpetajate juhendamist ja suhtlemist õpilastega, keda igapäevaselt ei õpeta.
Milles teie töö seisneb? Õppealajuhatajal on palju erinevaid ülesandeid. Kõik need on kirjas
ametijuhendis. Kuid eks igapäevaselt tegelema õpetaja Marisega sellega, kuidas koolis paremini
õpetamisega tegeleda.
Mida tegite ennem õppealajuhatajaks hakkamist? Ennem olin JJG-s matemaatika ja informaatika
õpetaja.
Kas tegelete veel millegi muuga ka kui ainult kooli juhatamisega? Tunde annan edasi veel 8. ja 9.
klassis. Seega õpetamist ei saa kuidagi unustada, mis on ka hea. Koolis annab tunde ka nüüd õpetaja
Ele, kes annab matemaatikat siis 5.,6. ja 7. klassis.
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Mis on uue töökoha miinused ja plussid? Plusse ja miinuseid on raske oma töös välja tuua just
õppealajuhatajana. Eks me oleme need, kes saavad teisi suunata ja aidata, kuid samas oleme ka need
„õlad“, mille najal end vajadusel kas täislaadida või tühjaks nutta.
Kas olete selle tööga rahul? Ikka olen rahul oma tööga, muidu ju seda tööd ei teeks.

Maris Piiroja vastused:
Kuidas saite teie õppealajuhatajaks? Õppealajuhatajaks kandideerisin. Kooli koduleheküljel oli
vastav töökuulutus üleval.
Kuidas teil enda arvates läheb uuel ametikohal? Enda arvates saan uuel ametikohal hakkama. Töö
iseloom on 100% erinev sellest, mis ta oli enne õppealajuhatajaks asumist. Teeme seda tööd koos
Agnesega ning meie omavaheline koostöö on suurepärane.
Milles teie töö seisneb? Siinkohal lisan ühe
pildi, mille võtsin üles Paide Gümnaasiumi
õppealajuhataja Kersti Kertsmiku kabinetist
ja mis iseloomustab õppealajuhataja tööd.
Tegelikkuses lisandub sinna juurde veel
kõiksugu suuremaid ja väiksemaid asju,
millega igapäevaselt tegeleda tuleb.
Mida tegite ennem õppealajuhatajaks
hakkamist? Enne õppealajuhatajaks asumist
andsin põhikooli õpilastele käsitööd ja kodundust, kunstiõpetust, inimeseõpetust. Samuti tegelesin
kooli arendusega (kirjutasin projekte ning tegelesin õpilasvahetustega).
Kas tegelete veel millegi muuga ka kui ainult kooli juhatamisega? Tänaseks oleme leidnud uued ja
toredad õpetajad andmaks kunstiõpetuse ja inimeseõpetuse tunde. Usun, et õpilased on ka uute
õpetajatega rahul.
Mis on uue töökoha miinused ja plussid? Ei oskagi täpselt välja tuua plusse ja miinuseid, kuna
õppealajuhataja (ja ka aineõpetaja) töös ei ole ükski päev ühesugune. Iga päev on erinev ja igal päeval
omad plussid ja miinused. Nii nagu elus nii ka tööelus võivad mõnikord miinused olla positiivsed ja
vastupidi (iga olukord ja kogemus õpetab ja arendab meid).
Kas olete selle tööga rahul? Olen oma tööga rahul.

Erik Orgu loeng
Kristi Aaloe
5. oktoobril käis Järva-Jaani Gümnaasiumis külas toitumis- ja liikumisnõustaja Erik Orgu. Ta on
toitumisega tegelenud 30 aastat, kuid toitumis- ja liikumisnõustaja on ta olnud 15 aastat. Ta näitas
kuidas õigesti istuda, seista ja kõndida ning rääkis tervisliku toitumisega ja õige treeninguga seotud
nippidest. Mõned mõtteterad jagame ka nendele, kes loengusse ei jõudnud.
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Kuidas parendada enda toitumist?
1. Motivatsioon
2. Distsipliin
3. Tuleb teha teadlik otsus, mis
tugineb spetsialistile
4. Ajakava
4 tähtsamat asja toitumise juures:
1.
2.
3.
4.

Tooraine
Millal süüa? (Aeg)
Palju süüa? (Kogus)
Kui tihti süüa? (Regulaarsus)

Salanipid:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Unusta autod ja liftid jne
Intervallkõndimine
Koristamine
Ära kasuta poes käru
Seismine (tantsi, hüppa, tee imelikke liigutusi jne)
Õige rüht
Leidke tegevus, mis teile meeldib
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Õpetajate päev
Kati Mändmets
6. oktoobril toimus meie koolis õpetajate päev. Sellel aastal võttis õpetajate ametid üle 11. ja 12. klass.
Nagu õpetajate päeval tavaks on, siis võtavad õpilased üle õpetajate ja direktori ameti üheks terveks
koolipäevaks ning peavad täitma selle õpetaja kohustusi. Õpetajad saavad tavaliselt siis kas päeva
vabaks või nad käivad kusagil loengus. Koolivõti anti Braian Jullinenile ehk uuele direktorile.

Õpetajate tegevused vaheajal
Kati Mändmets
Esimese koolivaheaja ehk
sügisvaheaja ajal ei saanud
õpetajad kuigi palju magada,
vaid lisaks paberitöödele
käisid ka õpetajad õppimas.
Õpetajad käisid 24. oktoobril
Tartus Ettevõtluskülas ja
SPARK markerlabi töötoas.
23. oktoobril toimus toitumise
ja liikumise õpetaja raamatu
koolitus. 26. oktoobril toimus
koolitus pealkirjaga „Õpetaja
meistriklass II“.
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Vaimse ja füüsilise keskkonna koosmõju Järva-Jaani Gümnaasiumi näitel
Kati Mändmets
Meie kooli külastasid Karmo Kurvits ja Andri Tallo, kes on TÜ avatud ülikooli kursuse "Õppimise
toetamine ja juhtimine" raames valmistanud õppevideo teemal füüsiline ja vaimne keskkond õppimise
toetajana meie koolis. Videos küsitletakse direktorit. Näiteks tuleb ette ka küsimus: ,,Kuidas te
iseloomustaks kooli inimesena?“. Direktori vastus oli: ,,Umbes neljakümne aasta vanune, õrn ja hell
naisterahvas“. Antud vastusele on kõikidel oma arvamus ja mis on tekitanud kooli peal suurt lärmi.
Videot on võimalik vaadata kooli Facebooki lehelt.
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Suvemängud
Kristi Aaloe
16. septembril toimusid Paide Gümnaasiumi
staadionil Järva 9. suvemängud, kus osales ka
Järva-Jaani Vald, kes sai alla 2000 elaniku
arvestuses 2. koha 72 punktiga.
Suvemängude eesmärk on selgitada välja 2017.
aasta Järva maakonna parimad. Mängude
programmis
olid
järgnevad
spordialad:
kergejõustik, meeste ja naiste võrkpall,
jalgrattakross, orienteerumine, petank, köievedu,
mälumäng,
tänavakorvpall
ja
juhtide
kolmevõistlus. Suvemängude kergejõustiku aladeks olid: 60 m, 100 m, 800 m, 1500 m, kuulitõuge,
kaugushüpe, pendelteatejooks.
Omavalitsused pakkusid kõikidele järvamaalastele võimalust osaleda sportlikul üritusel ja innustada
neid liikumisharrastusega tegelema.
Kaasa sõitis õpetaja Deivi Teppan

Reipalt koolipinki
Kristi Aaloe
29. september olid tunnid lühendatud, sest peale neljandat tundi mindi sööma ja peale seda 1äksid 1. 6. klass Roosna-Allikule, et tutvuda Maisi-Järvamaaga. Peale viiendat tundi läksid 7. - 12. klass sööma
ja siis Võllastele discgolfi mängima. Sinna jõudes tuli ise teha kuueliikmelised võistkonnad.
Võistkondadele anti leht, kuhu kirja panna punktid ehk mitme viskega sa korvi said ning pidi ka
võistkonna nime välja mõtlema. Kui kõik käisid oma 18 korvi läbi, saadi pirni ja kooki ning oligi päev
läbi.

Koolikella toimetus
Peatoimetaja: Kati Mändmets, ajakirjanikud: Eeva Nugis, Kristi Aaloe ja Liisa Nugis, pildid: Agnes
Kaio, Järva-Jaani Gümnaasiumi koduleht, Kati Mändmets, juhendajad: Silva Kärner ja Agnes Kaio
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