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Seda ja teist.

Kohtla-Järve Järve Gümnaasiumi ja tema sõprade häälekandja.

(algus lk 7)

Inimestel pole enam aega midagi tundma õppida. Nad ostavad kõiki
asju valmis kujul kaupmeeste käest. Ja et ei ole kaupmehi, kes sõpru

Raha lugemine - viljarikkust ja õnne. Kuldraha võiduõnne. Hõberaha - uusi sõpru. Rahaaugu leidmine kahju ja õnnetust. Rahasadu - õnnetust ja kahju.
Riided (uued) - au ja edu töös, raha. Valged riided - õnne
ja tervist. Mudased ja katkised riided - takistust ja kahju.
Kirjud riided - pahandust ja riidu perekonnas. Riiete selgapanemine - õnnelikku kodust elu. Riiete triikimine - kutset
peole, mis toob õnne. Riiete vahetamine - töökoha vahetamist.
Suitsetamine - meeldivaid tunde sõpradega.
Suudlus - heameelt ja kahtlust läbisegi. Ise suudlust
saama - muret ja rasket võitlust, vaenlasega leppimist.
Teed mööda kõndimine - töö edenemist. Tee sillutamine
- teiste õpetajaks saamist.
Tuli - sooje tundeid, kirge. Tuli koldes, ahjus - kodusoojust, elujõudu. Tule ja vee kohtumine - seesmist vastuolu- Naudi talve ja püüa ta pildile.
sid. Tule vastu võitlemine - kirgede üle valitsemist. Iial ei või teada, kauaks seda
Tuleleek - seesmist hingejõudu. Küünlaleegi kustumine - silmailu jätkub.
eneseteadvuse hävinemist, vaimuhaigust, ka surma.
Uks - kiiduväärt ja õiglast tegu.
Foto: 3x Kadi Laansoo
Veri - sugulaste kokkusaamist.
11.lass
Voodi (ilus) - õnnelikku abielu. Katkine voodi - pahandust
ja muret. Voodis magamine - lasterikkust, head tervist ja
jõudu.
Õpetaja - rasket elu.
Äike - asjata töid ja toimetusi, suurt õnnetust.
Öö (sünge) - hingelist surma ja lohutamatut üksindust.
Kirgas tähistaevas - head. Öösel ringikõndimine ebameeldivaid ja kurvastavaid asju.
Öösel merel sõitmine - suuri muudatusi ja uudiseid.

müüksid, siis polegi inimestel enam sõpru.
Antoine de Saint- Exupery

Hind 5 EEK
Veebruar 2010 nr. 43

Kuhu kadusid
meie annetatud
rahad?!
Vahetult enne jõule koguti meie koolis annetusi
kodutute loomade varjupaigas viibivate kunagiste
lemmikloomade toetuseks. Kogujad olid usinad ja
entusiastlikud. Ilmselt kujunes annetatud summagi
üsna soliidseks. Mis sellest sai?
Loe lk 2

Algab
Märtsist suureraamatuaktsioon
neb koolilõuna Meie
kooli pole juba üle aasta uut lugemisvara ilmunud.
Raamatute ( ka koomiksite, keda huvitab) valik on
maksumus!!! tõmbunud naeruväärselt väikeseks. Sel põhjusel

Mari-Liis Sirel 10.kl

Loe lk 2 kutsume Sind üles oma raamaturiiulit läbi uurima ja
koolile raamatuid annetama.
Lk 2

Turisti taskutark
KoostasReijo Palmiste 10. a klass
EESTI
keeles
Tere

PRANTSUSE
keeles
Bonjour

Kuidas
hääldada...
Bonžuur

Nägemiseni

Au revoir

Oorevuaa

Härra

Monsieur

Musjöö

Proua

Madame

Madaam

Preili

Mademoiselle

Madmuazell

Jah

Qui

Uii

Ei

Non

Noon

Palun

S’il vous pla’it

Sii vuu plee

Palju tänu

Merci beaucoup

Mersii bokuu

Üks

Un/Une

Uun/Oon

Kaks

Deux

Döö

Kolm

Trois

Tuaa

Lumekuju kolmeks minutiks...
Sõbrapäev, kingitused, riigipüha, postkaardid, hernesupp,
vastlaliug, Iseseisvuspäev, küünlakuu, vastlakukkel, vastlapäev,
hoolivus, punane, sõda, rõõm, sõprus, armastus
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©Koolileht “JÄRVE COOL” Toimetus: 10., 11. ja 12. klass. Reklaam: 12. klass. E-mail jarve.cool@jarve.edu.ee

Just nii kaua püsiski tervena tiigrikutsu kuju, mille
12.
klassi
meediaõppurid
meisterdasid.
Siis
ilmusid
t õ e l i s e d
kangelased, kes
oma
viimset
ihurammu
kokku
võttes
tuhkkerge
lumekuju laiali
pildusid...

24. veebruar— Eesti
Vabariigi sünnipäev
Kell 7. 20 Pidulik
lipuheiskamine Valaste joal
Buss on organiseeritud, jälgige reklaami ajalehes
Põhjarannik.
kell 12. 00 Vabariigi aastapäeva kontsert Saka
rahvamajas.
Esineb Mihkel Mattiisen

SELLES LEHES

◄ Kuidas meie

õpilased Euroopa
Parlamendis
käisid
lk 5

◄ XXI taliolümpiamängud
toimuvad
12. – 28. veebruaril 2010
Vancouveri linnas
Kanadas►

Järve Cool nr. 43

2

Uudised

Märtsist suureneb koolilõuna maksumus.
Vastavalt Kohtla-Järve Linnavalitsuse määrusele nr 8, 28.
01.2010 on Kohtla-Järve Järve Gümnaasiumi direktor andnud välja korralduse nr 1.1-4/06
05. 02. 2010
“Toidurahade tasumise korraldamine”, mille alusel maksab toidupäev alates märtsist järgmiselt:

märtsis 11.75
aprillis 11.70
mais 11.75
juunis 11.70
Järve Cool

◄ Kuni 5. märtsini 2010
on meie kooli ajaloo toas
avatud näitus “IdaVirumaa mõisad läbi
ajaloo”.
Olete oodatud!
Varajane "kevadpuhastus" raamaturiiulis
Tõenäoliselt on kõigil meist mingil ajal ajahetkel olnud
vajadus kooliraamatukogust läbi põigata, et mõnda
raamatut kas õppetöö või enda tarbeks laenutada. Mõned
noorukid kasutavad raamatukogu kohana, kus niisama
aega veeta või õppida. Osadele õpilastele on see ainus
raamatukogu, mida nad tavaliselt külastavad. Meie kooli
kõige nooremate kasvandikkude jaoks pakub raamatukogu
võimalust mängida lauamänge. Raamatukogu tähtsaim
funktsioon on raamatute laenutamine. Meie kooli pole juba
üle aasta uut lugemisvara ilmunud. Raamatute ( ka
koomiksite,
keda huvitab)
▼ Kevadpuhastuse initsiaatorid —
läbiviijad: Liisi Sünd, ja Kaidi Park 9.b v a l i k
on
tõmbunud
naeruväärselt
väikeseks. Sel
p õ h j u se l
kutsume Sind
üles
oma
raamaturiiulit
läbi uurima ja
k o o l i l e
raamatuid
annetama. On
võimalik,
et
just Sinul võib
leiduda kodus
huvitavaid
raamatuid, mida ise enam lugeda ei soovi, kuid mis
põlevad soovist tunda oma uute lugejate sõrmi paberilehti
pööramas. Vaata üle oma lugemisnurk! On seal raamatuid,
mida leidub kaks eksemplari? On seal mõni raamat, millel
kaantkatvast tolmukorrast hoolimata on veel säilinud
väärtus? Võib-olla on Sul algklassiaegadest oma vanu
lasteraamatuid, mida praegustele jütsidele sooviksid
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loovutada.
Väiksemad õpilasid, kuid miks mitte ka suuremad, leiavad
palju rõõmu lauamängude mängimisest. Siinjuures
kutsume Sind üles annetama koolile töökorras mänge,
mida Sa enam ei taha. Sellest teost oleks pisematele palju
lõbu, sest koolipäeva lõpus meeldib neile lauamänge
mängida.
Üheks vanade raamatute annetamise põhjuseks on see, et
aasta 2010 on kuulutatud lugemisaastaks. Lugemine harib
ja õpetab asju teise nurga alt nägema. Samuti arendab see
mitmeid oskusi, muuhulgas eesti keele oskust. Nagu
eelnevalt mainitud sai, ei külasta mõned õpilased kunagi
teist raamatukogu peale meie kooli oma. Kesise
lugemisvaliku korral ei teki ka huvi lugemise vastu. Võibolla kutsub just Sinu toodud raamat teistes esile huvi
lugeda.
Rahaliste võimaluste puudumise tõttu ei pea me
eneseharimist katki jätma, sest on teisigi võimalusi, kuidas
haridust edendada.
Millised raamatud sobivad? Võid tuua erinevaid heas
korras raamatuid: ilukirjandust, entsüklopeediad, jne.
Lauamängude puhul kehtib tingimus, et nad oleksid hästi
hoitud ja kasutuskõlblikud.
Kuhu oma raamatuid ja lauamänge tuua? Meie kooli
raamatukokku.
Millal? 15.-26. veebruaril. 2. ja 3. vahetunni ajal
Liisi Sünd ja Kaidi Park, 9.B klass.

Kuhu kadusid meie annetatud rahad?!
Vahetult enne jõule koguti meie koolis annetusi kodutute loomade varjupaigas viibivate kunagiste lemmikloomade toetuseks. Kogujad olid usinad ja entusiastlikud. Ilmselt kujunes annetatud summagi üsna soliidseks. Mis sellest sai?
Mis oleks, kui teeks ühe mälus tagasi kerimise hetke.
Mõtleme, mida huvitavat juhtus aastal 2009. Jah, kindlasti
said paljud uusi tutvusi, kindlasti olid ka teistsuguseid
mõtteid.. Ja kes veel päris haug pole, mäletab, et jõulude
paiku toimus meie koolis heategevuslik korjandus KohtlaJärve loomade varjupaigale.Üllatus üllatus, aga kokku
saime kogutud üle
1000 krooni. Ja kõik
see tänu teile! Pool
sellest
rahast
läks
koerte
ja
kasside
toidule. Toitu ostsime
igas
variandis:
konserve,
kuivtoitu,
suurematele
ja
ka
väikestele, et oleks
igale maitsele midagi.
792.- läks kodutute
loomade
varjupaiga
pangakontole, loomade
tervisliku seisundi eest
hoolitsemiseks. Esialgu
oli sellega väikeseid

kuna too teda jälle
kallistama tahtis tulla.
Naine vandus vaikselt
luhtaläinud
katse
pärast, kuid siis ilmus
tema näole saatanlik
irve: ta valas ühte
klaasi
limonaadi,
võttis siis taskust
mingi purgi valge
pulbriga, raputas seda
joogi sisse ja pakkus
tütrele:
„Juua, kullake?“
Dusja vaatas klaasi
mõtlikult,
tema
silmades võis näha
sisemist heitlust: juua
Joonistas Hindrek Hallik 12. klass või mitte juua? Ema
närvid olid viimseni
pingul, kuid ta üritas seda varjata ning manas näole kõige
magusama naeratuse. Dusjale meenus parajasti siis jutt
kõigist kahjulikest ainetest, mis limonaadis leiduvad, ning
ta lausus: „Ei, aitäh. Ma olen väsinud, lähen magama.
Head ööd.“
Ja KUI nad veel surnud pole, elavad nad õnnelikult oma
elu lõpuni... (tegelikult tegid Eestimaa Rohelised paar
nädalat hiljem uue riigipöörde, Sinivoore mägi pandi
looduskaitse alla ning Dusja perekond oli sunnitud
sotsiaalmajja kolima. Aga see on juba üks teine jutt.)
LÕPP
Külli Kruus 12. klass
*
*
*
*
*
*
*
*
Juku läheb esimesse klassi ,aga juba esimesel päeval
teatab :
"Õpetaja, ma olen liiga tark esimese klassi jaoks, viige
mind parem kohe kol mandasse klassi."
Õpetaja läheb koos Jukuga direktori juurde ja seletab direktorile Juku palvet.
Direktor: "Hea küll, kontrollime su teadmisi!.Palju on 3 x
3?"
"9!"
"Õige, aga 6 x 6?"
"36!"
"Tubli, ma arvan et me võime Juku küll kolmandasse
klassi viia."
Õpetajal ei andnud ikka veel rahu ja ütles, et ma kontrollin
veel tema loogilist mõtlemist.
"Juku, mis on lehmal neli tükki, aga minul kaks?"
Juku mõtleb: "Jalad."
Õpetaja: "Õige, aga mis on sinul pükstes, aga minul ei
ole?"
"Taskud?"
Õpetaja: "Tubli,paneme Juku jah kolmandasse!"
Direktor: "Teate, aga mina mõtlen, et Juku võiks kohe 5
klassi viia , ma panin ise kahe viimase küsimuse vastuse
mööda!"
*
*
*
*
*
*
*
*
"Härra kapral, sinu juurde tuli sinu naine!"

"Mitte "sinu" juurde vaid "teie" juurde!"
"Meie juures käis ta eile, täna tuli ta sinu juurde!"
*
*
*
*
*
*
*
*
Orav istub puu otsas ja mööda tuleb siil. Orav ütleb:
"Siil, siil tagumikus viil!"
Siil vastab sellepeale:
"Orav, orav, tagumikus ankur."
Orav:
"Hä-hä, ei lähe riimi!"
Siil omakorda:
"Aga see-eest ei saa seda välja tõmmata!"
Kui sind huvitab, mida võivad sinu unenäod tähendada, uuri seda unenägude seletajat.
Abiellumine - hoiatust abielu asjus, ka hingelist ühtsust.
Abikaasa - oma abikaasa - raskusi omavahelistes suhetes;
vahel ka tulevast abikaasat.
Alastiolek - suurt tuska ja kahju.
Aluspesu - paljastumise kartust, ka õnnelikku armastust.
Avarii - hoiatus elu samas vaimus jätkamise eest.
Eksam - elus proovilepanekut.
Ema - sõpradega kohtumist. Ema suremas - pärandust.
Surnud ema - häid sõnumeid.
Enesetapp - elu muutumist, ka õnnetust ja haigust.
Hirm - tõrjutud tundeid ja mõtteid.
Hüppamine - muret, vaeva ja vabaduseigatsust.
Ihu kaunis ja puhas - tervist ja rõõmu .
Ingel - rõõmusõnumit, abieluõnne. Ingliks muutumine tervetele rõõmsat tulevikku, haigetele surma.
Jalutamine - kahtlast sõprust ja kõikuvat õnne. Sõpradega
jalutamine. pahandust ja segadust. Armsamaga jalutamine
- võõrdumist ja takistust.
Jooksmine - soovide täitumist, edu ja head meeleolu.
Joosta püüdmine, kuid jalad ei kuula sõna - ebaõnnestumista ja tühja tööd.
Kool - muret ja vaeva. Kooliõpetaja - head nõuannet.
Kooliõpetajaks olemine - vaevalist leivateenimist.
Kukkumine - õnnetust ja ebakindlust. Teiste kukkumine pärandust, kui oled laitmatult elanud.
Küünla süütamine - suguseltsi kasvu. Eredalt põlevad
küünlad - rõõmsat pidu. Küünla kustutamine - laiskust.
Küünlajalg - muret peres.
Laps - väga head õnne ettevõtmistes. Lapse karjumine haigust, tüli ja riidu sõprade vahel. Laps mängimas rõõmu ja tervist. Lapse sünnitamine - kordaminekut ja
rõõmu. Lapse kingad - kirja saamist. Lasteriided - suguvõsa kasvu.
Mees - õnne abielus ja armastuses.
Naine - sõprade valetamist. Noor naine - pettust. Võõras
naine - au. Punaste juustega naine - tagakiusamist. Blond
naine - suurt kahju. Ilus naine - tervist ja rõõmu. Alasti
naine - õnne ja kordaminekut. Naisega jalutamine - ähvardavat õnnetust. Naisevõtmine - muutust elus.
Oksendamine - haigele tervist, tervele pahandust.
Paradiis - asjalikku lootust, noortele soovide täitumist.
Paradiisilinnud - ilu ja toretsemise korral vaeseks jäämist.
Raha - muret ja rahutust. Raha saamine - haigust. Raha
teistele maksmine - murest ja vaevast pääsemist. Raha
kaotamine - kimbatust. Peenraha - köha, nohu ja peavalu.
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Järjejutt Dusja vol 3
(algus Järve Cool 41)
Dusja teadis otsekohe, et on leidnud oma hingesugulase,
selle õige, kellega elu lõpuni koos olla. Tüdruk silmitses
teda armunud pilgul. Millised armsad pruunid silmad, kui
kenad kõrvad ja nina. Milline läikiv ja kohev karv...
„KES KOERA SISSE LASI?!?“ röögatas Digimoni
pildiga särgis naine vihaselt, kargas püsti, tormas ilusa
saksa lambakoera juurde ning üritas teda välja ajada.
Dusja vahtis toimuvat hetke sõnagi lausumata pealt ja
karjus siis:
„Mida te minu Romeoga teete?“
„Sinu millega?“ küsis naine Dusjat uskumatu pilguga
jõllitades.
„Minu Romeoga, noh,“ selgitas tüdruk lihtsameelselt.
„Mina olen nagu Julia ja tema Romeo.“ Dusja näole tekkis
kerge naeratus, kui ta oma lemmikfilmi heldimusega
meenutas. Ta oli „Romeot ja Juliat“ vähemalt kaksteist
korda vaadanud. Ühe suve jooksul.
Naine
vaatas
Dusjat
ma-peaksin-vist-hullumajjahelistama-pilguga ja tahtis midagi öelda, kui WC-de poolt
hakkasid kostma rasked ja kurjakuulutuvad sammud.
Dusja unustas hetkeks koera ning pööras pea sinnapoole,
kus nurga tagant parajasti Edgar Sav... khm, lihtsalt Edgar
oma täies hiilguses välja astus. Dusja tundis temas kohe
ära sama isiku, keda ta eelmisel päeval Šnelli tiigi ääres oli
näinud. See hirmujudinaid tekitava naeruga. Täna oli
Edgaril Spice Girlsi T-särgi asemel aga kulunud
tuhmroosa ülikond seljas. Ta vaatas kulmu kortsutades
naise poole, kes koera kaelarihmast ikka veel kinni hoidis.
„Teie Kõrgeausus!“ hüüatas naine hirmunult, kui Edgarit
nägi, ja laskus põlvili. „Millega on meie prussakaid täis
tagasihoidlik valimisjaoskond taolise au ära teeninud?“
„Tõuske püsti, te tekitate liigseid kahtlusi,“ sisistas Edgar
naisele vihaselt. „Ma VEEL ei valitse Eestimaad.“ Äkitselt
tõmbas ta nina kirtsu, hakkas närviliselt nihelema ja lisas:
„Prussakad?“
„Mhmh, pallllju prussakaid,“ lausus naine agaralt ning
manas näole lollaka naeratuse. „Ja hulkuvad koerad ka,
nagu te näete.“
„HULKUVAD KOERAD?“ röögatas Edgar ärritunult
ning värvus hetkega lillaks. „Hulkuvad... Kuidas sa
julged? See on minu koer, sa tänamatu alam. Vladimir
Putini enese aretatud, esivanemad on hunt ja põder.
Teiesuguste jaoks pean ma Patarei vangla uuesti avama.
SEDA ma ei unusta.“
Edgar võttis oma koera ning sammus vihaselt puhkides
ukse poole. Dusja hüüdis lootusrikkalt:
„Minu arvates on teie koer väga ilus! Need graatsilised
sammud, oeh. Kas... kas ta on vallaline?“
Edgar tardus paigale, pöördus ning silmitses Dusjat
šokeeritult. Tüdruk naeratas talle siiralt ja ootusärevalt
vastu. Saanud aru, et see imelik tüdruk ei tee tõesti nalja,
pomises Edgar vaid: „Hullumeelsus!“ ning lahkus
valimisjaoskonnast. Dusja vahtis talle, kuid eelkõige siiski
koerale, nukralt järele ning pöördus siis õnnetult naise
poole:
„Ma ei saanud isegi ta nime teada.“
„Eks jookse järele ja küsi,“ soovitas naine kuivalt. Oli
ilmselge, et ta soovis pentsikust tüdrukust võimalikult

kiiresti lahti saada. Kas saab teda süüdistada?
Dusja jooksis õnnelikult välja, kuid pidi pettuma: Edgarit
ning koera polnud enam kusagil näha. Vaid punane Žiguli
pööras kiirustades kõrvaltänavasse. Dusja ohkas sügavalt,
kuid lausus siis endale: „Kunagi saan ka mina
õnnelikuks.“ ja hakkas mööda tänavat sihitult edasi
kõndima.
Just nüüd hakkas Dusja esimest korda oma seikluse vältel
tundma koduigatsust. Kodus olid pehme voodi, soe tuba,
hea toit... Muidugi oli ka porilombivesi, mida tüdruk
Tallinnas viibides rõõmuga jõi, väga kosutav, kuid siiski ei
saanud seda võrrelda karamelliteega, mida Dusja endale
kodus teha võis, kui Hulio just kõike ära polnud joonud.
Dusja igatses ka oma vanemaid ning isegi venda, kuigi too
teda tihti oma lõbuks mäest alla lükkas. Jah, tüdruk oli
otsustanud: ta pidi minema koju.
Dusja teadis, et rahata ta bussi peale ei pääse, pidevast
kõmpimisest oli tüdrukul aga samuti kõrini, niisiis asus ta
Tallinna bussijaama otsima. Hoolimata abivalmite
inimeste detailsetest juhtnööridest, leidis tüdruk
bussijaama
ikkagi
alles
õhtul
üles.
Osavate
ämblikmehelike liigutustega ronis ta Kohtla-Järvele
suunduva bussi katusele ning jäi sinna tukkuma.
Keskööks oli buss Dusja kodulinna jõudnud. Tüdruk oli
juba mõnda aega ärevusest ärkvel olnud, bussi peatumisel
hüppas ta kibekiiresti maapinnale ning jooksis kärmesti
Sinivoore mäe, oma kodu poole. Majas põlesid veel tuled
– järelikult ei magatud. Dusja ootus perekonda üle pika aja
näha oli sedavõrd suur, et isegi mäest üles jooksmine ei
valmistanud talle raskusi. Ta rebis ukse rõõmuga lahti,
jooksis elutuppa ja hüüdis: „Ma olen kodus!“
Hulio suu vajus pärani lahti. Dusja isa Jevgeni tõmbas
endale midagi kurku ja hakkas läkastama. Ema silmad
täitusid pisaratega.
„Noh, kas muretsesite minu pärast?“ päris Dusja säravalt
naeratades.
„Muidugi!“ hüüatas ema ning tormas tütart kallistama.
„Eriti esimesed nädalad,“ lisas Hulio. „Ema oli pidevalt
mures, et äkki sa tuled tagasi. Aga kui kolm nädalat oli
möödunud, siis oli üsna tõenäoline, et mõni jääkaru või
keegi on su ära söönud. Siis me enam eriti ei muretsenud.“
„Ema, sa lämmatad mind,“ kurtis Dusja, kelle ema liiga
tugevasse haardesse oli võtnud.
„Loomulikult, ta üritab sind...“ alustas Hulio, kuid sai isalt
tugeva müksu roietesse, kukkus diivanilt maha ning jäi
põrandale oigama.
„Mida te siis nii hilja õhtul tähistate?“ uuris Dusja
huvitatult, kui oli end ema raudsest haardest vabastanud
ning märkas hulka Mõmmi limonaadi pudeleid laual ja
laua all.
„Oi, sa ei kujuta ette, mis on juhtunud!“ hüüatas isa
Jevgeni õnnelikult. Mehe põsed õhetasid ning tema pilk
oli udune (liiga palju Mõmmi limonaadi pole ka hea).
„Edgar võitis valimised ja tegi äsja riigipöörde. See
tähendab, Edgar Suur. Meie riigi valitseja on nüüd tsaar
Edgar Suur. Imeline uudis!“
Dusja ei taibanud tegelikult poliitikast suurt midagi ega
hoolinudki, nii et ta ei osanud sellest rõõmusõnumist
midagi arvata. Tüdruk põikles kähku ema eest kõrvale,

Kodu ja sõbrad
probleeme, kuid lõpuks jõudis raha
ilusasti siiski kohale. 22. detsembril
käisime varjupaigas kohapeal, et toit
ilusti ja kenasti ikka kohale jõuaks
ning varjupaiga omanik tutvustas
meile mõningaid plaane, mida nad
lähitulevikus teha kavatsevad. Nimelt
näitas ta meile ehitusjärgus ruume,
mis
on
mõeldud
spetsiaalselt
kassidele ja operatsioonijärgsetele
loomadele. Selleks kõigeks vajavad
nad aga raha, mida kahjuks eriti
kuskilt võtta pole ja enamus rahast
tuleb omanike rahakotist. Samuti on
operatsioonid väga kulukad, üks
operatsioon võib maksta koguni kuni
5000 krooni. Olgem aktiivsed ja
korraldagem taolisi üritusi tihedamini
ning aitame neid, kes ise end aidata ei
suuda. Tuge ja abi vajatakse igal ajal.
Rahalisi
annetusi
saab
teha
pangaülekandega: MTÜ Loomade
Varjupaik
GREY
DOGS
221016589899. Aitäh ütlevad ka meie
linna loomade varjupaiga elanikud!
Auh! Mäu!
Ingela Virkus,
Heidi Hirtentreu
9. klass

SÕBER
SÕBRAGA ON OLLA HEA,
TEDA IKKA MEELES PEA.
SÕBRATA EI OSKA OLLA,
TEMAGA SAAB PALJU NALJA.

MINU SÕBER
MINU SÕBER VÄGA KALLIS
KÄIME AASTAID SAMAS
KLASSIS.
LISAKS ON TA VÄGA ILUS,
VAHVA, SÕBRALIK JA VÕLUV.
SÕBRAPÄEVA OOTAN VÄGA,
SEST SIIS SAAN MA NÄHA
TEDA,
KOOS ME OLEME SEL PÄEVAL,
MÕTETES JA LINNA PEAL.
KINGITUSI TEEME PALJU
LISAKS VESTLEME KA NALJU.
SÖÖME PALJU-PALJU KOMME,
VÄLJAS VISKAME END LUMME.
Pirjo Neissaar 4. b

KODU ON NII IMELINE,
TAVALINE PAIK
Kodus on õunapuuõied ja päike,
ümberringi mu mängumaa,
rõõmsalt kaasa jookseb koerake väike
ja kass heidab laisalt magama.
Kodus kindel ja julge on olla
ka siis, kui väljas märatseb tuul.
Sooja tuppa alati hea on tulla –
laual ootamas võileib ja piimakruus.
KRISTJAN JUUSE 4.B

KUI ON KURB SU MEEL,
MÕTLED NII, MÕTLED NAA.
IKKA TUJU PAREMAKS EI SAA.
TEA, ET SÕBER AIDATA SIND
SAAB.
KAIRI PALM 4.b

Minu kodu asub äärelinnas,
kus on paene ja kivine pinnas.
Elan Kohtla-Järve linnas,
mis Eestis on täiesti hinnas.
Mul on suur aed ja hoov,
mis on iga lapse soov.
Minu kodus käib palju sõpru,
kellega mööduvad päevad ruttu.
Minu hoovis on naeru ja ruttu,
õhtul läheme väsinult tuttu.
Armastan oma kodu nii väga,
isegi unes näen teda.
KRISTEL EIERT 4.B
Kui ma kuskil rändan ringi,
vaatan oma vanu kingi.
Kaua teeninud nad mind,
olen rahul nagu lind.
Lendu tõustes Eesimaa,
paistab väga väiksena.
Kuid olen rahul sellega,
sest eesti keel on minuga.
Kodus ootvad vend ja ema,
vanaema, vanaisa.
See on nõnda tavaline,
sest kodu on nii imeline.
DORIS-MARIA BOZEN 4.B
Kodu on mul väga kallis,
kiikusin kord seal ma hällis.
Kodus on mul ema, isa
ja ka vennakene visa.
Peale kooli koju lähen,
meheks juba saada tahan.
Tahaks juba tööle minna,
vabal ajal lihtsalt linna.

Mu kodu - väga tähtis koht,
siin elab minu pere
ja olla siin ei ole oht.
Siin imeline elu veereb.
Ma alles astun uksest sisse,
kõik mured välja jäävad,
sest ootavad mind emme-issi,
nad aidata mind saavad.
Meil kodus elab armastus
ja see ei ole imelik,
sest laps, kes elab armastuses
on väga, väga õnnelik.
ARTUR NÄÄGO 4.B

Õhtuti kui kodus olen,
silmad peatselt juba sulen.
Puhkan raskest koolipäevast,
und ma näen toas tähistaevast.
INDREK JUHKOV 6.A

4

Järve Cool nr. 43

Meie inimesed Euroopa Parlamendis

Meilt ja mujalt
Kui mind valvab mingi mure,
on üks paik, kust leian tuge.
See paik on täitsa tavaline,
kuid minu jaoks ta imeline.
Selleks paigaks on mu kodu,
kus on koos nii rõõm kui rahu.
Seal mu kallid vanemad,
kes on kõigist paremad.
KÄTI PAAVO 6.A
Kodu on nii imeline,
tavaline paik.
Minu kodu on eriline,
turvaline paik.
Kui koduuksest sisse astun,
mind tervitab mu pere,
juba isa köögist tuleb vastu
ja hüüab rõõmsalt. “Tere!“
Kõik see kodu need pisikesed armsad toad,
see köögist tulev koogilõhn ja vaikselt
mängiv teler.
See kõik on minu kodu.

Kodu on kõige armsam,
kõige parem paik.
Kodu on nii imeline,
tavaline paik,
mu mõtetes on igavene
see unistuste paik.
LIIS PALGI 6.A
Kodu on nii imeline,
tavaline paik.
Taevas siin sinine
ja suus on maasikamaik.
Maja on kollane,
seintele maalitud päikesekiired,
katus on roheline,
sinna tõmmatud metsa viirud.

Maja kõrvalt voolab oja,
selle vulin on metsa muusika.
Eile nägin seal pardipoega,
jah pardipoja sabatutti.
Aed on väga ilus,
seal kasvab mitu lillesorti
ning üks toomingas,
mille otsas kunagi sõin
sünnipäevatorti.
Kodu on nii tillukene,
armsaim koht siin maailmas.
Tal on suur koht minu südames.
JONNE ROOMA 6.A

Tuba nii soe,
vastu võtab sind ema
ja isa sülle sa kohe poed,
kuna armas on sulle ka tema.
Maja piirab punane aed,
seetõttu seda kaugelt on näha.
Kui näed, kohe jooksma pead,
sest ema-isa kallistad seal.

XXI taliolümpiamängud toimuvad 23. veebruaril algusega kell 02.30
12. – 28. veebruaril 2010 Vancouveri naiste lühikava
25. veebruar algusega kell 03.00
linnas Kanadas

Eestit esindavad: iluuisutamises: paarissõitjad naiste vaba kava. Jelena Glebova►
Maria Sergejeva ja Ilja Glebov, naisüksiksõidus
Jelena Glebova, jäätantsus Irina Štork ja Taavi
Rand.
Mäesuusatamises:Tiiu Nurmberg ja Deyvid Opria
Laskesuusatamises: Eveli Saue, Roland
Lessing, Kauri Kõiv, Indrek Tobreluts,
Priit Viks, Martten Kaldvee, Sirli Hanni,
Kadri Lehtla, Kristel Viigipuu.
Murdmaasuusatamises: Kristina Šmigun-Vähi, Peeter Kümmel,
Jaak Mae, Aivar Rehemaa, Anti Saarepuu, Andrus Veerpalu,
Kein Einaste, Kaija Udras, Triin Udras, Algo Kärp, Kaspar
Kokk, Timo Simonlatser, Karel Tammjärv ja Tatjana Mannima
Täpne ajakava
schedule-results/
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Murdmaasuusatamise M50 km
(kl) 28. veebruaril algusega
19.30 Hoidkem omadele pöialt!

Jaak Mae►
▼ Andrus Veerpalu

◄Kristina Šmigun-Vähi
põhistart on 27. veebrtuaril
algusega kell 21.45 (meie
aja järgi). Naiste 30 km (kl)
ühisstart

Kui 25 õpilast, 3 õpetajat ja ajakirjanik Euroopa
Parlamenti jõudsid...
...olid turvakontrolli tädid ja onud juba valmis meid vastu
võtma. Sarnaselt lennujaamas toimuvale pidid kõik oma
joped
seljast
ning
saapad
jalast
võtma,
asetama
need
koos
muude
asjadega
kastikesse ning
turvaväravatest
läbi
astuma,
samal
ajal
valgustati läbi
koti sisu ning
jopetaskud,
et
veenduda, et me
pole
ohtlikud.
Teisel
pool
väravaid ootas
meid
üks
▲Järve gümnaasiumit tutvustasid
korraldajatest
Triin Rannamaa ja Daniil Golubev.
ning juhatas läbi
FOTO: Darja Ivanova lõputute
koridoride saali, kus meile anti ajakavad ning jaotati
töörühmadesse. Seejärel avastas meid saali juhatanud tädi,
et õpetajad on kadunud. Ta küsis iga mõne minuti tagant,
kus nad olla võiks, õpilased ei teadnud nende asukohast
midagi. Arvasin, et võiks õpetajatele helistada ja öelda, et
neid otsitakse. Mõeldud, õpetaja Kristel Tamme number
valitud. Üks naishääl võttis vastu ja tervitas, rääkisin talle
pikalt ja laialt, et õpetajaid otsitakse, et nad võiks tagasi
tulla ja uurida, miks neid vaja on. Seejärel kostis telefonist
hirmunud hääl ja küsis: „Ma ei saa aru, kes Sa oled ja
mida Sa minust tahad!“ Sain aru, et olin helistanud hoopis
ürituse Mudel Euroopa Parlament, mis toimus Eestis,
korraldajale ning teisel pool telefonitoru oleva inimese
täiesti ära ehmatanud. Vabandasin ning kõne lõppedes
selgus, et õpetajad peavadki mujal olema ning keegi nende
vastu enam huvi ei tundnud.
Seejärel juhatati meid söögisaali. Üks välismaalaste grupp
ootas seal juba, istusime ka laua taha ning mõne aja
jooksul täitus ruum noortega erinevatest Euroopa riikidest.
Kui kõik olid kohale
▼ Foto: Teet Korsten
jõudnud,
paluti
spiikritel
(loe:
koolitutvustajatel)
korraldajatega kaasa
minna.
Järve
gümnaasiumit
tutvustasin mina koos
Daniil
Golubeviga
ning
meid
viidi
esimeste seas Euroopa
Parlamendi
plenaarsaali. Istusime
parlamendiliikmete
kohtadele ning mõne

aja pärast tulid saali ülejäänud noored kahekümne ühest
Euroopa riigist. Peagi teatati, et spiikrid peavad minema
kuhugi väiksemasse ruumi ning mul tekkis tahtmine
karjuda „Värin! Värin! Värin!“, nagu on kombeks teha
Neil Simoni tegelastel näidendist „Lollid“ iga ärevama
hetke ajal. Pidime oma koolist rääkima neljandana,
esimese kolme tutvustuse ajal oli aega end koguda. Mõne
aja pärast saadeti meid „parlamendisaadikute“ ette ja
pidime koolitutvustuse ette kandma. Taaskord tekkis mul
tahtmine naerda, kui Daniil prantsuse keelt rääkis. Asi
pole Daniili häälduses, prantsuse keel tundus kohutavalt
naljakas juba siis, kui me proovi tegime. Kui ma ütlesin, et
meie koolis on õpilasi, kes ei tegele õppimise ega
koolivälise tegevusega, hakkasid paljud naerma. Ei tea,
kas tundsid äratundmisrõõmu?! Üldiselt läks esinemine
hästi ning minu meelest on kolmekümne inimese ees
märksa närvesöövam seista kui kuuesajale noorele inglise
keeles koolitutvustust ette kanda.
Kui tutvustamisosa läbi sai, õpetati meile, kuidas töötab
hääletussüsteem. Küsiti noorte arvamust teemal, kas
Euroopa Parlamendil peaks olema üks või mitu töökeelt,
kas noored peavad end Euroopa Liidu mõistes kodanikuks
ning üks küsimus kõlaks tõlgitult: „Kas te viibite enda
meelest siin ruumis või mitte?“ Pärast hääletamist räägiti
Euroopa Parlamendist ning Euroopa Liidust.
Lõuna ajal algas mäng „Eurogame“. Noored pidid
moodustama neljaliikmelise võistkonna ning vastama
küsimustele Euroopa Liidu kohta. Küsiti näiteks, kui suur
on Euroopa Liidu pindala, kes on hümni autor, kus asub
Euroopa Ühenduste kohus. Kokku oli 27 küsimust ning
iga küsimus oli ühes Euroopa Liidu liikmesriigi keeles.
Meie grupp polnud eriti edukas, aga vähemalt teadsin ma
kindlalt, et Euroopa hümni meloodia pärineb Beethovenilt
(aitäh, õpetaja Aadu Kukk!). Siiski sai finaali võistkond,
kus oli Jelena, nii et eestlased võisid end võitjatena tunda.
Pärast lõunat toimusid arutelud kuues erinevas töögrupis,
milles käsitleti vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse,
tööhõivepoliitika ning keskkonnaga seotud probleeme,
räägiti demokraatiast ning kodakondsusest, Euroopa
tulevikust. Iga rühm valis endale spiikri ja protokollija, kes
hiljem plenaarsaalis töögruppide raporteid tutvustasid ning
erinevatele küsimustele vastasid.
Pärast kümnetunnist tööpäeva mängiti Euroopa hümni
ning kõnniti liikmesriikide lippudega
plenaarsaalist
korraks läbi.
Meie kool ei saa
Euroscolal nüüd kaks ▼ Foto: Marite-Helena Hiiemäe
aastat osaleda, aga paari
aasta pärast võiks Järve
Gümnaasiumi õpilased
Tallinnas
toimuvast
viktoriinist osa võtta, et
lunastada
pääse
Euroopa
Parlamenti.
Kogemus on seda igati
väärt.
Triin Rannamaa
11.b klass

