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9. klassi tutipäev
Kati Mändmets
26. mail oli 9. klassil tutipäev. 14 lõpetajat alustasid oma ringkäiku koolist. Siin küsiti nende käest
küsimusi ja meenutati, kuidas nende koolitee algas. Aktusel 9. klassi õpilased laulsid ja rääkisid oma
klassikaaslastega juhtunud huvitavatest juhtumitest. Nagu tavaliselt olid peale aktust paljudel inimestel
riided ja näod märjad. Edasi suundusid lõpetajad lasteaeda, kus nad mängisid lastega. Siis mindi
poodidesse ja vallamajja. Lõunapaiku mindi 9. klassi esimese õpetaja Marge juurde kooki sööma ja mänge
mängima.
Edaspidi on lõpetajail ees põhikooli lõpueksamid ja koolivalik. Soovime teile eksamiteks edu!

1. klassi klassipildi taaslavastus üheksa aastat hiljem...

Projektinädal
Kati Mändmets
Ajavahemikus 29. mai - 2. mai toimus meie koolis projektinädal. See oli selle aasta viimane projetinädal,
mille käigus tehti veidike sporti ja peeti maha kolimistalgud. Nimelt toimusid meie koolis esmaspäeval,
29. mail IX kooliolümpiamängud. Teisipäeval, kolmapäeval ja neljapäeval tõsteti koolimajas klassiruume
ümber ning õpilased aitasid kolida. Reedel oli vallamaja juures pargis pjojektipäev Eesti vabariik 100
auks: Laste Vabariik. Vaatamata kõlmale ilmale, oli osalemine aktiivne. Üritusel etendati näidendit, kus
esines õpetaja Rhea näitegrupp, peale seda toimusid veel töötoad. Pargis olid üleval igasugused Eesti
muuseumidest rääkivad stendid, kus sai lahendada mõistatusi ja ka ülesandeid. Lahendati ristsõna, mille
täitmiseks oli vaja tähelepanelikult stende uurida.
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Olümpiamängud
Kati Mändmets
29.mail toimusid kasekoplis IX kooliolümpimängud. Mängudel osalesid põhikooli kõik klassid,
gümnaasium ja õpetajad ning lapsevanemad. Päev algas alevi platsil, kus anti üle olümpiatuli ja volditi
lahti olümpiamängude lipp, mida kandsid vabariiklikel saalihoki võistlusel I koha võitnud tüdrukud. Anti
sportlase ja kohtuniku vanne. Esinesid IV ja V klass ja tehti tantsuga soojendust. Peale seda toimus
rongkäik iga klassi enda tehtud lipuga Kasekoplisse, kus osalesid kõik õpilased, õpetajad ja teised
kooliolümpiamängudel osalejad. Kasekoplis süüdati tuli tuleurnis, heisati olümpiamängude lipp ja toimus
väike sissejuhatus, mille järel kooliolümpiamängud võisid alata.
Sellel aastal olid olümpiamängud veidikene erinevalt üles ehitatud kui tavaliselt. Iga olümpiamängudel
osaleja pidi võistlema vähemalt neljal alal, kogudes nii punkte endale kui ka enda klassile. Muidugi võis
ka rohkematel aladel osaleda, kas või kõigis. See muudatus meeldis paljudele.
Alasid oli kümme ja iga ala sooritamiseks oli 20 minutit. Vahepeal oli ka söögipaus, kus pakuti meie kooli
,,rahvusrooga’’- punaseid makarone.
Kui kõik alad läbi olid ning meie kooli tavapärane vikesrvõistlus peetud, toimus suur veesõda. Veega
varustas sõdijaid Tuve Kärner, kelle tuletõrje autost vett välja voolas. Varsti olid kõik märjad ja tilkusid
veest. See oli lahe, sest ilm soosis veelahingut.
Pärast veesõda toimus autasustamine, kus said parimad sportlased ja olümpialootused tasu oma pingutuste
eest Eesti Olümpiakomitee diplomiga ja direktori tugeva käe pigistusega. Selgitati välja rohkem punkte
kogunud õpilased igast klassist. Oli ka näiteks sangpomm ja noolevise, mille eest võis mõni kiita saada.

Üldkokkuvõttes selgusid klassidevaheliste võistluste keskmised punktid alljärgnevalt: I koht XI kl (2)
172 punkti; II koht I klass (15) 124 punkti; III koht X klass (6) 106 punkti; 4. koht VIII klass (14)
101 punkti; 5. koht IV klass (19) 97,4 punkti; 6. koht V kl (13) 97,3 punkti; 7. koht III kl (13) 95,3 punkti;
8. koht II klass (20) 94,2 punkti; 9. koht IX kl (12) 89,9 punkti; 10. koht VII kl (23) 88,1 punkti; 11. koht
VI kl (21) 88 punkti. Mida rohkem võistlusaladel võisteldi, seda rohkem punkte koguti. Kooli kõige
rohkem punkte kogunud sportlaseks osutus gümnaasiumi tüdrukutest Marili Mets (143 p X kl) ja poistest
Timo Trahv (174 p XI kl). Põhikoolis kogus kõige rohkem punkte tüdrukutest Kristi Aaloe (146 p VII
kl) ja poistest Jesper Männilaan (170 p VII kl).
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Oleme pildis
Laupäeval, 27. mail osalesti kooridega Järvamaa laulu-ja tantsupeol ,,Mulle Jääd Järvamaa’’. Meie koorid
sõidavad ja XII koolinoorte laulupeole Tallinnasse. Seetõttu võimaldati laululastele üks vaba päev 30.05.
Talgupäevadel käis vilgas liikumine kogu koolimajas.

Kõikide suuremate klasside tunnid hakkavad olema järgmisest õppeaastast üleval korrusel ja väiksemate
õpilaste tunnid esimesel korrusel. Nii värviti gümnaasiumi õpilaste ja õpetajate abiga mõnedki
klassiruumid viisakamaks (nt ajalugu, inglise keel), koliti kapid ja lauad ruumidesse, kus hakkavad olema
uuest õppeaastast ainetunnid. Näiteks muusika tunnid hakkavad olema I korrusel, põhikooli matemaatika
kolis vanasse majaossa, gümnaasiumi matemaatika aga keemia-füüsika klassi kõrvale. Vanas
muusikaklassis hakkavad toimuma eesti keele tunnid. Vene keele, bioloogia ja geograafiaklassi leiab aga
vana osa II korruselt.
Talgupäevadel tehti tööd mõisas, puhastati põrandad, pandi kardinad ette, tehti mõnes mõttes ,,kevadist
suurpuhastust’’. Poisisd aitasid veel mõned lahtised lauad kinni kruvida. Ootab ju mõis külastajaid suvistel
külastuspäevadel juulis ja augustis.
Tegeldi ka garderoobide korrastamisega.
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Rahvaküsitlus
Eeva Nugis
Küsisime õpilaste käest kaks küsimust, et teada saada õpilaste arvamusest. Kas teile meeldib koolist
suvevaheajale üle minna? Kuidas meeldis teile selle aasta olümpiamängude korraldus?
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Järvamaa laulu-ja tantsupidu ,, Mulle Jääd Järvamaa“
Kati Mändmets
27. mail toimus Türil Järvamaa laulu-ja tantsupidu ,, Mulle Jääd Järvamaa“. Laulu-ja tantsupeol esinesid
üle kahe tuhande laulja ja tantsija, nende seas ka Järva-Jaani tantsijad ja lauljad.
Päev oli täis laulmist ja tantsimist, mis algas juba vara hommikul ja lõppes hilja õhtul.

JJG Koolikella tiim soovib kõigile mõnusat ja aktiivset suvevaheaega!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOIMETUS: peatoimetaja Kati Mändmets, ajakirjanikud Eeva Nugis, Kristi Aaloe ja Kati Mändmets,
fotograaf Kati Mändmets, Kristi Aaloe ja Eeva Nugis, ajalehe valmimist toetasid õpetaja Silva Kärner ja
õpilane Merilin Saar
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