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Järva-Jaani Gümnaasium

Projektinädal
Kristi Aaloe
4. detsembrist - 6. detsembrini oli koolis projektinädal. Projektinädalad toimuvad meie koolis juba
teist kooliaastat, see projektinädal oli selle õppeaasta esimene. Igal kooliastmel olid eri tegevused
ja tööplaan. Iga kooliaste oli jaotatud kolme gruppi.
Projektinädal oli seekord pühendatud talvele, sest jõuluaeg ootas kohe ukse ees. Projektinädala
eesmärgiks oli kaunistada koolimaja jõuludeks ja õpilased jõulumeeleollu saada.
I kooliastme tegevused
I kooliastme päevad olid lühikesed. Nad tegid soolataignast ehteid, kirjutasid Eesti Vabariigile
kirja, luuletuse või soovi, meisterdasid kuuske taaskasutatavatest materjalidest, näiteks
munakarpidest, okstest ja kätte kujulisest rohelisest paberist. I kooliastmele tuli külla ka Teele
lillepood, kes õpetas neile pakkimist. Neile tulid külla külalised Päevakeskusest ja lasteaia
koolirühm. Võimlas toimusid teatevõistlused.
II kooliastme tegevused
II kooliaste tegi jõulupuid pajuvitsdest, küpsetati mõisas piparkooke, peeti õpetaja Rheaga fotojahti
ja tehti jõulukaarte. II kooliastmel toimusid samuti võimlas teatevõistlused. Iga päev harjutati ka
jõulupeo etteasteks.
III kooliastme tegevused
III kooliastme projektinädal algas advendihommiku kogunemisega aulas, sellele järgnesid võimlas
saalihoki ja jalgpalli võistlused. Pooltel III grupi õpilastel oli iga päev erinevate keeltes
jõululaulude laulmine õpetaja Kalliga, pooltel aga pildistamisnurga valmistamine õpetaja Üllega.
Teised töötoad olid kuuse tegemine õpetaja Matiga, plakati tegemine teiste riikide jõulu
traditsioonidest, vilditi nukke ja punuti paelu koos õpetaja Karoliga ja meisterdati piparkoogimaju,
tehti e- jõulukaarte. Samuti harjutati playboxe jõuluballiks.
Gümnaasiumi tegevused
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Gümnaasiumil olid tavalisest pikemad õppetundi, aga lühemad päevad. Gümnasistid said osaleda
erinevaid aineid ühendavas naftaprojektis. Kaardistati geograafias suuremad naftatootjaid, prooviti
toiduõlist teha „naftat“ jne.

Projektinädal pildis
Kati Mändmets
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I mälumäng ,,Sügis’’
Eeva Nugis
1.novembril
toimus
7.12.klassile mälumäng ,,Sügis’’.
Mälumängus
küsiti
sügiseteemalisi küsimusi. See
mälumäng oli esimene, mis sel
õppeaastal toimus. Järgmisel
päeval toimus ka 1.-6. klassil
mälumäng. Arvestusest tuli välja,
et tiimid ,,Õpsid’’ ja ,,Ülikud’’
jäid 19 punktiga viiki. Mälumäng
oli koostatud 10. klassi poolt.

Isadepäev
Kati Mändmets
10. novembril toimus 1-6.klassil koolis
isadepäev. Isad kutsuti koos lastega kooli ja
seal
toimusid
töötoad,
näiteks
robotitöötuba, kus tutvustati lastele ja
isadele roboteid, toimusid teatevõistlused,
patside punumine ja lipsude ette
sõlmimine, viktoriin isa ja lapse vahel,
lennuki meisterdamine ja lennutamine,
mäng kus isad ja lapsed pidid üksteist
kinnisilmi ära tundma, lisaks toimus ka
kohvik isetehtud küpsetistega. Ürituse korraldas 8. klass.

Graffiti
Kati Mändmets
16. novembril käis 8. klassil külas
šabloon kunstnik Von Bomb ehk
Indrek Haas. Tema tuntuim töö on
Ülemiste
City
seinamaaling
,,Ülemiste tüdruk’’. Von Bomb
aitas 8. klassil teha iseendast
sabloonipilt. Pildid on väljas
koolimaja teise korruse pika
koridori seinal.
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Kooli sünnipäeva nädal
Kati Mändmets
Kooli sünnipäeva nädal oli 20.-24.
november, mil kool tähistas oma
sünnipäeva. Esmaspäeval oli
esimese tunni ajal kogunemine,
teisipäeval oli 1.-5. klassile aulas
mängud, kolmapäeval tulid külla
vilistlased Hans-Kristjen Sapas,
Priit Piiroja ja Tuve Kärner ja
rääkisid, milline oli kool varem ja
mis on muutunud. Nneljapäeval oli
kooli kohta viktoriin. Lisaks
ilmusid
kooli
koridoridele
keksuruudustikud ja trips-trapstrull. Sünnipäeva nädal korraldati
10. klassi poolt.

Hinnete seis peale I trimestrit
Agnes Kaio
I trimester on nüüd möödas. Aeg teha kokkuvõtteid. Õppimisega on ikka nii, et mõnel lapsel läheb
õppimine kergemini, teisel aga raskemalt, mõni on kiirem ja teine aeglasem. Tublid on olnud väga
paljud lapsed. 1. ja 2. klassis toimub sõnaline hindamine, hindeid ei panda. 3. klassis on 10 õpilast,
kes suudavad õppida neljadele ja viitele.
II kooliastmes on neljadele ja viitele õppijaid kokku 28. Kahjuks on ühel õpilasel tunnistusel ka
üks kaks.
III kooliastmes on muutunud õppimine raskemaks. Lisanduvad uued ained. Nii on neljadele ja
viitele õppijaid kokku 17. Kuid suuremaks on muutunud nende õpilaste arv, kellele mõni aine
tekitab raskusi. Nii on ka neid kokku 17, kelle tunnistusel on puudulikud hinded.
Gümnaasiumi osas on aga palju tublisid õppureid, neid on kokku 8. Samas maadleb puudulikega 3
gümnasisti.
Õpilased on olnud väga agarad osalejad erinevatel üritustel, aine- ja spordivõistlustel. Kõigist
saavutustest on võimalik saada ülevaade kooli kodulehelt.
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Eiki Nestori külaskäik
Kati Mändmets
1. detsembril käis õpilastel külas riigikogu
esimees Eiki Nestor, kes rääkis õpilastele
poliitikast ja kuidas ta sinna sattus, miks ta
just seda ametit peab ja millega tema pojad
endale nime kaardile kannavad. Lisaks
vastas ka Eiki Nestor õpilaste ja õpetajate
poolt esitatud küsimustele.

Jõululaat
Kati Mändmets
15.detsembril toimus koolis kell 9.0011.00 laste jõululaat, kus müüdi isetehtud
küpsetisi ja käsitööd. Kõige populaarsemad
küpsetised olid nagu alati piparkoogid,
vahvlid ja ka muffinid. Iga aastaga on
hakatud üha rohkem käsitööd kooli
jõululaatadel müüma, sest nõudlus
isetehtule on suurenenud.

Kooli ühine jõululõuna
Kati Mändmets
20. detsembril oli koolis peale
viiendat tundi koolipere ühine
koolilõuna. Enne sööma asumist
pidas
direktor
kõne
ja
projektinädalal
kokkupandud
ansambel laulis erinevate maade
jõululaulu.
Menüüs
oli
klassikaline verivorst, kotlet,
kartul,
hapukapsas,
glögi,
kõrvits ja kringel. Koolipere
ühine jõululõuna toimus teist
korda.
5

Järva-Jaani Gümnaasiumi
jõulujumalateenistus
Kati Mändmets
21. detsembril toimus Järva-Jaani
kirikus
igaaastane
Järva-Jaani
Gümnaasiumi jõulujumalateenistus.
Kirikuõpetaja Katrin-Helena Melder
pidas kõne, laulsid mudilaskoor ja
lastekoor. Peale teenistust oli 1.-5.
klassil jõulupidu koolimajas ja teistel
õpilastel jätkusid koolitunnid. Sel
aastal toodi tagasi kooli traditsioon,
et jõulujumalateenistus toimub kooli
aula asemel Järva-Jaani kirikus.

1.-5. klassi jõulupidu
Kati Mändmets
1.- 5. klassi jõulupidu toimus 21.
detsembril
peale
Järva-Jaani
Gümnaasiumi
jõulujumalateenistust.
Igal
klassil
tuli
valmistada etteaste, kas näidend,
muusikaline
etteaste
või
koreograafiline etteaste. Käis külas
ka jõuluvana, kes igale tublile ja
salmi pähe õppinud lapsele kingi
andis. Jõulupeo korraldas 10. klass.
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6.-12. klassi jõulupidu
Kati Mändmets
21.detsembril toimus 6.-12. klassi. Pidu
algas õhtul kell 18.00. Igal klassil oli ette
valmistatud playbox, mille teema oli sel
aastal Eurovisioon. Igal klassil tuli
valmistada eri riigi Eurovisioonide
lauludest playbox. Sel aastal oli kõige
parem playbox 9. klassil.
Külla oli ka kutsutud bänd, kelle muusika saatel
sai kõva disko maha pandud. Õhtujuht oli meie
oma vilistlane Janeli Ait. Pidu külastasid teisedki
meie vilistlased. Üks vilistlane Hans-Kristen
Sapas oli ka meie fotograaf, kes jäädvustas peo
pildile.
Oli mitmeid esinejaid: Melani Arusalu ja Elen
Pruuli laulsid, samuti ka oktoobris meil külas
käinud tantsutrupp JJ-Street, kelle hulgas esines ka meie oma Carolin Peterkop. Playboxide ja
esinejate vahel mängiti ka mõni seltskondlik mäng, näiteks: julged vabatahtlikud pidid kinniseotud
silmadega tantsima paaris erinevate tantsumuusika saatel ja kohtunikud valisid välja võitjad.
Õhtu lõpus tuli meile külla jõuluvana, kes tõi kaasa igale õpetajale ja õpilasele kingituse.
Koolikokad olid valmistanud meile suure tordi. Õhtul sai ka näha ilutulestikku.
Pidu oli korraldatud 9. klassi poolt.
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Saalihoki neidude
järjekordne võit
Kristi Aaloe
14. novembril oli
Imaveres 6. - 9.
klasside
saalihokivõistlused,
kus
Järva-Jaani
tüdrukute võistkond,
koosseisus Elen Pruuli,
Melani Arusalu, Kristi
Aaloe, Birgit Selge,
Heidy
Rõõmusaar,
Pille Piiroja, Annabel
Härm
ja
Merliin
Arusalu
(juhendaja
Deivi Teppan) saavutas
I koha. Koosseis on ka
varem
saavutanud
võite.

Saalijalgpall
Kristi Aaloe
17. jaanuaril 2018
Paides toimunud 6. - 9.
klasside
tütarlaste
saalijalgpalli võistlusel
saavutasid tüdrukud II
koha.
Võistkonna
liikmed: Elen Pruuli,
Elly Paju, Pille Piiroja, Erika Kirss, Kristi Aaloe, Liseth Sõmermaa, Birgit Selge, Avelin Kask ja
Cäroly-Bertta Zarubin. (juhendaja Deivi Teppan)
Koolikella toimetus
Peatoimetaja: Kati Mändmets, reporterid: Liisa Nugis, Eeva Nugis, Kristi Aaloe, Kati Mändmets,
fotograaf: Agnes Kaio, Kati Mändmets, Kristi Aaloe, abiks: Agnes Kaio
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