JÄRVE COOL
Jaanuar 2006 nr 24

Ürituste kalender
JAANUARIKUU TÖÖPLAAN
2006
03.01.
06.01.
10.01.
14.01.
20.01.
21.01.
23.-27.01.
25.01.
jaan.
28.01

Õpetajate täiendkoolitus Toilas
Esinemine Voka lastekodus
Infotund õpetajatele
Keemiaolümpiaad (piirkonnavoor)
Riigieksamitele registreerumine
Füüsikaolümpiaad (piirkonnavoor)
Prügiskulptuuride meisterdamine
Teatrietendus „Bullerby lapsed”
Uisutunnid Jäähallis
Matemaatikaolümpiaad (piirkonnavoor)

VEEBRUARIS 2006
•
•
•
•
•

3.a kla
11.-12.klass
1.-12.kl

Olümpiaadid:

vanapaberi vastuvõtt
lastekirjanik Heljo Mänd – 80
sõbrapäevalaat
Eesti Vabariigi sünnipäeva aktused
Vastlapäev

04.02
04.02
05.02
09.02
11.02
17.02

Bioloogia
Muusika
Lingvistika
Maakondlik Nuputa 5.-7. kl
Geograafia
Majandusõpetus (koolivoor)

JÕULUPIDU
20. detsembril kell 17.00 toimus Järve Gümnaasiumi
jõulupidu. Remondi tõttu, mis kuidagi ei taha meie koolis
lõppeda, toimus pidu Kohtla-Järve Kultuurihoones. Kogunes
kogu meie sõbralik koolipere:
õpilased, õpetajad, kooli töötajad ja
ka kooli vilistlased.
Ka sel aastal, nagu meie koolis on
kombeks, lavastasid näidendi ja
korraldasid kontserdi meie õpilased.
Igal klassil tuli esineda mingi huvitava numbriga. Esinemised
olid väga erinevad. Ühed tantsisid, teised laulsid, kuid midagi
ei kordunud. Leidus ka üks klass, mis tegi reklaami.
Meeldejääv oli kõhutantsu tantsija, kellele aplodeeriti vist
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kõige rohkem, ja noor räpar 8. klassist. Imelik küll, aga millegi pärast luges
räppar vene keeles. Klasside esinemised sulasid ühte lavastatud
muinasjuttuga. Etenduse lõpus said kõik õpilased Jõuluvanalt väikese
magusa jõulukingi.
Pärast etendust korraldati noorte jaoks fuajees diskot. Kes aga soovis veeta
aega rahulikumalt, võis istuda koos sõpradega kultuurimaja baaris.
Olga Hodakovskaja 11. klass

Mis saab meie koolist edasi?
19. detembril 2005. aastal käisid meie kooli õpetajad Lehho Jõumees(pildil) ja Ene Jõemägi Kohtla-Järve
linnapea Jevgeni Solovjovi vastuvõtul. Vestluse põhiteemaks oli meie kooli edasine saatus.
Õp. Lehho Jõumees: „Me läksime sinna sellepärast, et ajakirjanduse vahendusel on mitme-suguseid asju küsitud
linnavalitsuselt seoses selle olukorraga, mis meil direktori kt ametisse määramisega on tekkinud. Mitte
mingisugust vastust pole näha olnud ja meil lihtsalt sai mõõt täis. Me
tahtsime ise minna ja küsida tema käest.”
Meie koolile lubati nii haridusministeeriumi kui ka linnapea enda poolt, et
uus konkurss tuleb kohe peale kohaliku omavalitsuse valimisi. Kuid
konkurssi ei kuulutatud ja meie kooli õpetajad tahtsid teada saada, mis
põhjustel.
Õp. Lehho Jõumees: „Asi algas niimodi, et kui me sisse tulime, ütles
linnapea, et talle hommikul kanti juba ette, et täna Järve Gümnaasiumist
tullakse. Ma ei tea, kas siis selle ajel või oli tal juba varem plaanis, mis on
küll äärmiselt kahtlane, teatas ta meile, et homsel (20.12.2005.) linnavalitsuse
istungil arutatakse küsimust, kas meie kooli direktori uus konkurss välja
kuulutada ja millal seda teha ja kas üldse praegu sellega tegeleda või mitte.
Meil oli siis muidugi heameel, et selline asi üldse päevakorda võetakse.”
Õp. Ene Jõemägi: „Ja kuna seadus ütleb, et gümnaasiumi direktorit mitte ei määrata kohale, vaid gümnaasiumi
direktor valitakse läbi avaliku konkursi, siis me eeldame, et see ka nii toimub.”
Küsimusele, miks siis uut konkurssi suvel ei korraldatud, kui üks ebaõnnestus, vastas linnapea, et linnavalitsus
ei avaldanud selleks soovi. Tema aga kedagi käskida ei saa (niimodi ta väljendus). Tema arvates ei olnud mõtet
selle vana linnavalitsusega uut konkurssi korraldada. Uue valitsusega tehakse uus komisjon ja kuulutatakse
konkurss välja.
Õp. Lehho Jõumees: „Ja siis ma veel küsisin, kas meie kool on siis tõesti meie linna kõige halvem kool, kus
jäetakse asjad niimodi maa ja taeva vahele rippuma. Me ei saa aru, mis meil koolis on, mis meil ei ole, kes me
oleme, mis pärast me oleme. Meil ei ole enam mitte mingisugust ühtse kooli tunnet. Ei ole õpilased enam ühe
mütsi all, ei ole õpetajad ühe mütsi all. Direktori juhtimist üldse ei ole tajuda, mitte mingisugusel määral.”
Linnapea vastas, et meie kool on üks parimatest.
Õp. Ene Jõemägi: „Tegelikult probleem ongi selles, et meil ei ole informatsiooni. Me ei tea mis meie koolist
edasi saab, kes jääb direktoriks, kes ei jää. Koolis on praegu täiesti ebamäärane olukord. Sisuliselt juhtimist ei
toimu. Õppealajuhataja teeb oma tööd, osaliselt täidab ka direktori kohustused. Õppealajuhataja on
ülekoormatud.”
Õp. Lehho Jõumees: „Direktor olevat väitnud suvel, et tema õppetöösse ei sekku, tema administreerib.”
Õp. Ene Jõemägi: „Et on selline ebanormaalne olukord tegelikult. Ma ei tea, kas õpilased seda tajuvad.
Õpetajate jaoks on psüühiliselt väge stressirohke aeg.”
Järve Gümnaasiumi direktorit pole peaaegu üldse näha. Ta suhtleb väga harva õpilastega, mis on üks tähtsamaid
tegevusi tema töös. Kuidas ta saab juhtida kooli, kui ei tea mida tahavad tema õpilased. See, et direktor võiks
olla eesti soost või vähemalt oskama perfekselt eesti keelt, on iseenesest mõistetav. Kuid miks see siis nii ei ole?
Õp. Ene jõemägi: „Nüüd on kirja pandud seadusega, millistele nõuetele peab gümnaasiumi direktor vastama. On
kehtestatud teatud kvalifikatsiooni nõuded: 1.tal peab olema teatud tööstaaz pedagoogilisel erialal, 2.tal peab
olema kõrgem haridus ja 3.ta peab oskama riigikeelt kõrgtasemel. Proua Irina Tokman on õppinud puhtalt vene
keeles. Ta on õppinud Pedagoogilises Instituudis vene kirjanduse õpetajaks. Põhiliselt õppis ta vene keeles. Ta
on saanud vene keelse hariduse ja selles mõttes tal ei ole eesti keelset haridust. Ta küll räägib mingil tasemel,
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aga tal ei ole eesti kirjakeelt.”
Õp. Lehho Jõumees: „Imelik oli see, et linnapea väitis, et nemad valisid pr. Irina Tokmani välja, kuna ta vastab
kõikide näitajate osas nendele nõuetele, mis direktoril peavad olema. Ja kui me mainisime, et pr. Irina Tokmanil
ei ole korraliku eesti keele oskust ja tal ei ole ei seda ega teist, siis ta ei öelnud selle kohta midagi. Ta ei hakanud
vastu vaidlema, ega midagi.
Linnapea ja pr. Irina Tokman räägivad eesti keelt ühel tasemel. Nad saavad hakkama, aga see ei ole korrektne
eesti keel.”
Direktori kohustustes on tarvis head eesti keele oskust, korrektset kirjakeelt, sest tal on palju tööd
dokumentidega. Kui ta väljastab dokumentatsiooni kirjavigadega ja ebakorrektses keeles, siis see on häbiplekk ka
meie koolile.
Õp. Lehho Jõumees: „Pr. Irina Tokman kasutab praegu meie kooli juhtimises
selliseid võtteid, mis kasutati Nõukogude ajal. On ainult käsk, mitte mingisugust
vastuvaidlemist. Meie koolis ei ole nii kunagi olnud. Peetakse nõu ja otsustatakse.
Juhtimine on baseerunud meeskonna tööl. Me oleme kolleegid. Praegu aga seda
ei ole.”
Vestluses kerkis küsimus ka Sirje Jõemaa kohta. Kui ta enam direktoriks ei
sobinud, miks siis ei võiks seda põhjendada. Linnapea aga keeldus põhjuste
rääkimisest. Üldiselt kogu vestluse vältel ei andnud ta korrektseid vastuseid ning
rääkis ümarat juttu. Asi lõppes sellega, et ta lubas vastata küsimustele kirjalikult.
Õp. Ene Jõemägi(pildil): „Me avaldasime soovi, et vastused tuleksid otse meile.
Kirjalikus pöördumises oli ka kolm nõuet:
1. konkurss kuulutatakse kohe välja,
2. konkurrsi komisjonis peaks olema sõltumatu ekspert (kuna esimene konkurss
oli otsese mõttes naljanumber),
et meie kooli informeeritaks nendest otsustest, mis meie kooli suhtes vastu võetakse.
Õp. Ene Jõemägi: „Ta lubas meile kirjalikult vastata, sest natuke rangelt väitsime, et kui meile ei vastata nii nagu
meie eelmistele kirjadele ei vastatud, siis me jätame endale õiguse pöörduda Vabariigi Õiguskantsleri poole.”
Olga Hodakovskaja 11. klass
E-KOOL
Mõnes Ida-Virumaa koolis juba kasutatakse e-kooli, see tähendab et õpetajad peavad peale igat tundi tunnis
saadud hinded interneti üles panema.Mei kooli jõuab e-kool 1.jaanuarist ja seda kasutatakse alguses ainult
viiendates klassides, ülejäänud kool läheb e-koolile üle järgmisest õppeaastast.
Paljude õpilaste arvates e-kool ei ole eriti vajalik, sest muidu saavad vanemad nende halbadest hinnetest teada ja
see võib tekitada palju pahandust.Kõik küsitletud õpetajad on e-kooliga nõus, kuid sellel tingimusel, et igasse
klassi tulub interneti ühendusega arvuti.Õpetajate sõnul jääb neil tööd vahemaks,sest nad ei pea nad enam
hinnetelehti tegema.Tänu e-koolile loodetakse, et lapsevanemad saavad suurema ülevaate oma lapse hinnetest.
Priit Linnard 10.a
21.- 25. novembrini toimus matemaatika nädal, mille raames oli ka peast arvutamine. Millest võisid osa võtta 1. - 12.
klassi õpilased. Arvestamine käis gümnaasiumis ja põhikoolis eraldi.
Tulemused on selgunud ja need on järgmised:
10.-12. klass
7.-9. klass

Nimi
Raul Rätsep

Klass
7b

Punkte
19

Marge Arge

9b

18

Daniil Golubev

7b

18

Egon Taalberg

8b

18

Katrel Virkus

7a

Gerd Veeber

7a

Nimi

Klass

Punkte

Kadri Konstantinov

11

19

Jürgen Adamson

11

17

Nelli Kuldman

11

17

Oliver Roots

12a

17

17

Kristiina Samuel
Aigar Jõemets

10b
11

17
16

16

Marilin Sternhof

10b

16
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Persoon
Õpetaja Juhan Valgoja
Lemmiktoit: seapraad hapukapsaste ja
kartulitega
Lemmikjook: suvel õlu, talvel õunamahl
Lemmikraamat: konkreetne lemmik
puudub, kuid hetkel on see mis parajasti
käsil
Sünnipäev: 17. oktoober
Tähtkuju: kaalud

Kust Te pärit olete ja kus te omandasite
hariduse?
Pärit olen ma Tallinnast. Alguses lõpetasin
Tallinna 20. keskkooli ja seejärel siirdusin õppima Tartu Ülikooli, loomulikult inglise keele
erialal.
Kelleks Te tahtsite lapsena saada ja miks?
Lapsena tahtsin ma saada võib-olla spordireporteriks, kuna tundsin väga suurt huvi spordi
vastu.
Miks valisite just selle ameti ja kas see on raske?
See on pigem juhus, sest ülikool valmistas ette ainult õpetajaid, muid variante lihtsalt polnud.
Mis puutub küsimuse teise poolde, siis eks iga amet on raske kui teda võtta täie tõsidusega.
Millega Te tegelete vabal ajal?
Ega seda vaba aega palju ka eriti ei ole, aga sellegipoolest olen ma üsna aktiivne
tugitoolisportlane. Samuti tegelen veel lugemisega. Loen palju. Paljuks muuks nagu aega üle
kahjuks ei jäägi.
Mis on Teie elu kõige naljakam juhtum?
Õpetaja ametis, mis seisneb pidevalt suhtlemises, saab pidevalt nalja. Ühtegi konkreetset
juhtumit praegu korrapealt meelde ei tulegi.
Kui Te saaksite uuesti valida, kas valiksite taaskord inglise keele õpetaja ameti?
Vaevalt küll. Nüüdsel ajal saab keelt õppida ka mujalt, aga siis ainult ülikoolis. Elu on niipalju
muutunud, et võimalik et mitte. Raske on tegelikult sellele küsimusele vastata.
Miks on Teid õpetajate päeval raske asendada?
See on vist legend. (naerab)
Kas Te olite sel aastal hea laps ja mis jõuluvana Teile tõi?
Seda otsustagu teised kas ma olin hea laps või mitte, aga jõuluvana tõi mulle ühe huvitava
raamatu, mis on seotud spordi ajalooga ja mis mind väga huvitas. Samuti tõi ta ka deodorandi
ning T-särgi minu lemmiklooma kassi pildiga.
Mis on Teie suurim soov?
Ma sooviksin rohkem hingerahu ja stabiilsust nii igapäevaelus, kui ka koolielus.
Mida Te tahksite õpilastele õelda?
Võibolla seda, et keeleõpetajana sooviksin, et õpilased võtaksid keele õppimist tõsiselt.
Tegelikult on keelte õppimiseks just see kõige parem iga, sest vanemas eas on seda teha väga
raske. Seda iga ei tohi niisama mööda lasta, sest muidu läheb hiljem raskeks.
Intervjueeris Janek Veedla 11. klass

5

,,Järve Cooli’’ lugejaloos
Koolilehe tegijad on jõudnud seisukohale, et kõigil meie kooli inimestel peab olema õigus ja võimalus lehe
tegemisel ja koolielu kujundamisel kaasa rääkida. Selle tarvis on koostatud alltoodud küsimustik. Kõik,
kes on selle nõuetekohaselt täitnud ja postitanud, osalevad loosimises, mille peaauhinnaks on ühe
bowlinguraja kasutamine 1 tunni jooksul. Seega võimalus meeldivalt koos sõpradega aega veeta ilma, et
selle eest maksta tuleks. Kuidas toimida?
1. Osta koolilehe „JÄRVE COOL” 24. number!
2. Täida järgnev küsimustik loetavalt, trükitähtedes!
3. Lõika see etteantud joont mööda välja!
4. pista selleks ette nähtud postkasti kooli raamatukogus.
5. Viimane postitamise tähtaeg on 20. jaanuar 2006.
6. Võitja loositakse välja sõltumatu komisjoni poolt (komisjoni liikmed ei osale loosis) 24. jaanuaril 2006.
7. Võitjat teavitatakse isiklikult ja teadetetahvli kaudu.
8. Loosimisele lähevad ainult koolilehest „JÄRVE COOL”24 välja lõigatud kupongid.
9. Komisjon jätab endale õiguse välja panna ka lisaauhinnad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kas oled koolilehe „JÄRVE COOL” pidev lugeja? (Tee sobivale ring ümber!)
JAH
EI
Missugustel põhjustel loed/ ei loe koolilehte?
* ....................................................................................................................................
* .............................................................................................................................
* ..................................................................................................................................
Millist rubriiki/ teemat soovid koolilehest lugeda? (vähemalt 3)
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
Millele pööratakse meie koolis KÕIGE VÄHEM tähelepanu?
Millele pööratakse meie koolis KÕIGE rohkem tähelepanu?

Kellest tahaksid lugeda persoonilugu?
Kas ajaleht peaks olema rohkem illustreeritud? (Tee sobivale ring ümber!)
JAH

EI

EES JA PEREKONNANIMI:
KLASS:

Koolirahva horoskoop 2006
KALJUKITS

Raha : Ära koonerda rahaga, kui sõbrannale lilli vaja osta. Osta terve
lillepeenar! Kui oled tüdruk, pressi oma poisilt kogu ta raha välja!
Töö(Kool) : Töö tegi ahvist inimese, sama juhtub ka sinuga. Jõudu tööle!
Suhted : Su poiss/tüdruk võib su maha jätta, kuna sa oled liiga
sinisilmne. Kanna eri värvi läätsesid!
Moto : Võta elult, mis võtta annab.
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Koolirahva horoskoop 2006
VEEVALAJA
Raha: Ära loe raha, kuna on suur tõenäosus, et leiad sel aastal aarde.
Töö: Sellel aastal klapivad sul suhted kolleegidega. Töötades saad lõpuks
tulemuse, mis sulle endalegi meeldib.
Suhted: Aitab horoskoopide lugemisest, need nagunii valetavad. Mine välja
ja lõbutse!
Moto: Run around naked!

KALAD
Raha: No comments…Jääd omadega jänni. Parem on sellest isegi mitte
mõelda
Töö: Võta paar vaba päeva ja lase teistel töötada. Nagunii töötad sa tasuta.
Suhted: Sellel aastal on suur tõenäosus, et kohtad oma hingesugulast.
Pluuto kummalise asendi tõttu tekib teie vahel eriline side, mis võib kesta
elu lõpuni.
Moto: Kalmistul on gruppidele soodustus.
JÄÄR
Raha: Ära oota 2012. aastani, tegutse praegu! Raha eemaldub sinust iga minutiga kaugemale. Kui kiiresti lippad, void järele jõuda.
Töö: Tööd tuleb palju ja kõik on raske nagu jäärade elus ikka. Aasta lõpus ootab sind
vääriline tasu. Laisale laisa palk.
Suhted: Ole ettevaatlik! Sellel aastal ootab sind suhetepundar. Tõmba püksikumm pingule.
Et vältida probleeme, tõmba uttu.
Moto: Osta endale lilli ja ela õnnelikult.

SÕNN
Raha:Sõnnide jaoks on see aasta väga edukas või täielik krahh. Raha
voolab taskusse (ja sealt välja) nagu Las Vegase kasiinodes. Mis kergelt
tulnud, see kergelt läinud.
Kool:Võid vabalt poppi panna, õpetajad annavad sulle andeks.Tegelikult
on kõik õpetajad sinusse armunud ja koristajad ka.
Suhted:Sa muutud pop-poisiks(tüdrukuks) ja kõikide jaoks ihaldusobjektiks. Vaata selja taha!
Moto:Ela, kuni elada saad, vikationu on lähedal!
KAKSIK
Raha:Ole sel aastal ettevaatlik, sest sind kasutatakse ära. Selja taga on
keegi ootel, millal sa vale sammu astud.(Äkki taskuvaras?)Tegelikut on
see keegi sinu sõpradest ,kes kasutades sinu ebaõnne ronib tähtsale kohale.
Töö:Jälle jääd spikerdamisega vahele, vanematele saadetakse kutse
palvega ilmuda õpetajatenõukogusse .
Suhted:Võid armastuse suhtes viimasegi lootuse maha matta. Sa meeldid
ainult inetutele naistele, kuna nad ei vaata sinu poolegi.
VÄHK
Raha:Ees ootab jälle üks tavaline nohiku aasta. Rahast näed ainult unenägusid. Prillid
ees-elu pees. Mis teha?
Kool:Pugemisega õnnestubki ehk kolmeke kätte saada, õppimisega võib-olla neli.
Suhted:Oled üksi, kuid on võimalik, et õnn pöördub ehk sinu poole näoga ja siis suudad endale leida suure ning kireva armastuse.
Moto:Kummid peale! Aga võib ka ilma.
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Koolirahva horoskoop 2006
LÕVI
Kool(Töö): Aasta esimene pool möödub suhteliselt rahulikult, kui mitte arvestada
seda, et klassi lõpetamiseks on vaja meeletult rapsida. Mitterahuldava hinde seis võib
esineda nii mitmes aines, kui mitu sõrme sul kirjutamisel pastapliiatsit hoiab.
Suhted: Jaanipäeval on võimalikud sügavad põletushaavad, mille tekkimise põhjusi
sa ei pruugi mäletadagi. Teadvusele jõudes võib end kogemata leida mahajäetud teemandikaevanduses, kus mustad kuradi taolised olevused sinu ümber galoppi keksivad. Aasta teisel poolel leiad sa endale salapärase silmarõõmu, kes hiljem osutub
hoopiski nunnaks.
Raha: Umbes suve lõpupoole toimub momentaalne rikastumine, mille tagajärjel otsustad kooli sootuks
pooleli jätta. "Hea elu" kestab vaid pool aastat, sest jõuludeks on raha otsas ja aasta lõpuks liitud sa
taas Järve Gümnaasiumiga ning jääd ootama järgmise aasta horoskoopi
NEITSI
Raha : Võidad aasta teisel poolel suurema summa raha. Aga ole sellega
ettevaatlik.
Töö(Kool) : Ära ennast matemaatikaga vaeva, see tuleb sul niikuinii „2”. Kui
eesti keeles „usinalt töötad", saad „3” kätte. Arvatavasti aga mitte - lepi sellega.
Teistes ainetes veab rohkem.
Suhted : Leiad aasta algul uue armastuse. Kuigi ta võib üpris inetu olla, kuid ka
inetust pardipojast sai ükskord luik.
Moto : Võta vabalt! Lase lõdvaks!
KAALUD
Raha: Sinu rahalised asjad võivad praegu olla suhteliselt kõikuvad, mistõttu peaksid enam
rõhku panema sellele, et oma rahalistes asjades stabiilsus tagada. See aasta on suurepärane aeg
uute teadmiste ja oskuste saamiseks, sest sellega lood endale edaspidiseks eluks mitmesuguseid
uusi võimalusi ja eeliseid. Üldisemas plaanis võiksid praegu suurematest riskidest hoiduda, eriti
kui need puudutaksid Sinu rahalisi vahendeid, sest suure tõenäosusega need riskid ennast ära ei
tasu.
Kool: Koolialased asjad kulgevad sellel aastal Sinu jaoks tavalisest paremini, mistõttu suudad
selles vallas enda jaoks edaspidiseks ka oluliselt suurema kindlustunde tagada. Sinu keskendumisvõime on sellel aastal oluliselt parem. Sellepärast annad endast kõik, et näidata mis masti inimene oled.
Suhted: Selle aasta jooksul püüad leida endal uusi võimalusi puhkamiseks ja lõõgastumiseks ning püüad ehk ellu
viia ühe värskendava väljasõidu koos kallimaga. Igapäevases elus võivad Sinu jaoks selle aasta jooksul esile
kerkida mitmed ootamatud situatsioonid, püüa nende tekkimiseks juba varakult valmis olla. Perekondlikes asjades on arusaamatused kaaslasega kerged tekkima, püüa oma mõtteid ja ideid paremini selgitada.
Moto: Ära ole egoist!
SKORPION
Raha: Selle kuu jooksul pöörad enam tähelepanu kõikvõimalikele rahalistele asjadele
ning püüad selles vallas enda jaoks oluliselt suurema stabiilsuse tagada. Üldisemas
plaanis peaksidki asjad Sinu soovidele vastavalt kulgema, mistõttu tagad endale tulevikuks oluliselt suurema kindlustunde.
Kool: Koolialastes asjades teed praegu arvatavasti suuremaid jõupingutusi selleks, et endale uusi teadmisi ja kogemusi hankida ning selles osas peaksid Sulle avanema ka suhteliselt head ja huvitavad võimalused. Kõikide oma plaanide ja ideede kallal töötamisel mõtle pidevalt ka sellele,
kuidas need mõjutavad Sinu enda ja perekonnliikmete käekäiku tulevikus, sest valed otsused ja valikud ei muuda
keeruliseks mitte ainult Sinu enda elu, vaid ka perekonnaliikmete omad. Üldises plaanis võib see aasta kujuneda
Sinu jaoks suhteliselt tempokaks, mistõttu jälgi, et Sinu tegemised oleksid võimalikult efektiivsed.
Suhted: Sinu isiklikus elus ei ole selle aasta jooksul välistatud mõningad suuremad muutused. Samas toimuvad
need muutused suhteliselt aeglases tempos, mistõttu ei pruugi Sa neid enne märgatagi, kui need juba toimunud
on. Jälgi, et Sa pealetükkivaks ei muutu kuna see võib endaga kaasa tuua tunnete jahenemiseid!
Moto: Ära usu kõike, mida räägitakse. Püüa olla rohkem salliv!
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AMBUR
Raha : Sul ei ole seda old ega ei tule ka veel niipea. Kui kõvasti pingutad
ning kokku hoiad, võid ehk kuu lõpus endale ka midagi lubada.
Töö(Kool) : Mõni õpetaja võib sinu hinded ära rikkuda aga sina pole selles
süüdi. Maksa kätte talle.
Suhted : Sulle hakkab pinda käima mingi jobu, kes üritab sind ära sebida.
Saada ta pikalt! Ole ettevaatlik: ka tema võib saata sind pikalt ja laialt
Moto : Ära ole liiga ülekohtune.
Tähtede seisu uuris 11. klass

Luulerubriik
Järve Cooli üks rubriik on nüüd täiesti luuletuste päralt ja igas edaspidises lehenumbris avaldame
kolm või neli ilusamat ja paremat luuletust. Seekord saab see alguse 3.a klassist, kus head ja tublid
lapsed olid valmis rõõmuga meile luuletama, mis neil ka väga ilusti välja tuli. Kui kellelgi kodus kuskil
riiuli peal ka omad riimid, andke aga teada. Seekordsed luuletused on siis järgmised:

Mulle meeldib...
Mulle meeldib emakeel,
sellest rõõmsaks muutub
meel.
Mulle meeldib vahetund,
see ju pole üldse sund.
Kehaline kasvatus teeb mind terveks, rasvatuks.
Aga tööõpetus tihti koolipäeva lõpetus.
Olen töökas koolilaps,
vahel abiks on mul paps.
Tore on mu õpetaja,
minu kooli lõpetaja.
Mulle meeldib minu kool,
selle armastus ja hool.

Jäätis

Jäätis

Jäätis, jäätis väga hea,

Jäätis mulle maitseb väga,
Seda söön ma iga päev.
Taevas päike kuumalt
särab,
Jäätist uneski ma näen.

Seda sööb ka väike Lea,
Olgu Premia, Jety või siis Tom,
Ikka maitsvamad kui komm.
Jäätis meeldib kõigile,
Nii vanale kui noorele,
Nii emale kui isale,
Nii sinule kui minule.

Kristiina Aav
3.a klass

Olgu väljas soe suvi,
Või siis külm ja karge
lumi.
Armastan ma jäätist ikka,
Olen maias väike plika.

Kadri Liis Leht
3.a klass

Martin Lass
3.a klass

Kogus Priit Purka 10.a

Muigamiseks
* Mees on üksi kodus. helistab oma naisele. "Kallis, kuhu sa pipra oled
pannud? Ma ei leia seda kuidagi üles!"
Naine: "Oled sina ikka saamatu! Pipar on kolmandal riiulil, kakaopurgis
väikeses karbis. Karbi peal on veel kirjutatud SOOL. Jumal, kui
saamatud need mehed on!"
* -Ema!Ma olen juba 18!Nüüd ma võin meikida ennast ja jalutada
terved ööd poistega?
-Juku, võib olla, ei ole vaja?

Toimetus: Olga Hodakovskaja, Kristina Kello, Ženja Radtšenko, Ingrid Kirsipuu, Liina
Lont.
jarve.cool@jarve.edu.ee

