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Lugemine loeb 
Suure-Jaani Koolis on kevadpoolaasta pühendatud lugemisele. Lugemisprojekt on 
inspireeritud direktori London Reach Feltham Academy´s kogetud muljetest 
(millest võis lugeda meie I trimestri lehest) ning Eesti Vabariigi laste ja noorte 
kultuuriaastast. Lugemise eesmärk on teha lugemine kui meeldiv tegevus 
populaarsemaks ja kujundada lugemisharjumust.

Loeme palju ja igal pool. Õpilastel on raamat iga 
päev kaasas ja iga aine tundides on aeg-ajalt 
võimalus lugeda. Vahetundide ajalgi võib näha 
õpilasi raamatusse süvenemas. Klasside kaupa 
peame arvestust, kes mida ja kui palju lugenud 
on. Iga kuu lõpus teeme kokkuvõtteid. Jaanuaris 
olid kõige suuremad lugejad 7.a klassis, kus loeti 
õpilase kohta 352 lehekülge. Veebruaris oli loetud 
lehekülgede arv õpilase kohta – 326 lehekülge – 

suurim 5. klassis. Oma loetud raamatud märgivad 
üles ka õpetajad. 

Õpilased hindavad loetud raamatuid ja annavad 
nendest ülevaate kooliraamatukogus stendidel. 
Iga nädala esmaspäeval tutvustatakse raamatuid 
infokogunemisel. Lugemisjärje hoidmiseks tegid 
kõik endale kunstiõpetuse tunnis järjehoidja. 

Sirje Urbel

5. klassi õpilased on innukad lugejad. Paremalt teine on Hanelle Kaugerand, kooli üks suuremaid lugejaid.

VEEBRUARI USINAMAD LUGEJAD

Andre Tammerand (7.a klass) 

1639 lk 

Monis Brauer (6.b klass) 

1212 lk 

Hanelle Kaugerand (5. klass) 

1204 lk
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‣ Õpilased osalesid emakeele- ja inglise keele 
olümpiaadil. 

‣ Detsembris osalesid meie õpilased Eesti Rahva 
Muuseumis võistujoonistamisel, kus Anna-Liisa 
Nodapera 3.a klassist saavutas oma vanuseastmes 
I koha (juhendaja Reeda Sadam). 

‣ 7. klasside võistkond (juhendaja Anneli Joandi) 
saavutas 3. koha Nuputa matemaatikavõistlusel. 

‣ Kõik meie laulu- ja tantsukollektiivid osalevad 
noorte laulu- ja tantsupeo ettevalmistusprotsessis. 
Toimunud on esimesed ettelaulmised ja 
ettetantsimised. 

‣ Seitsmendate klasside võistkonnad olid väga 
edukad Viljandimaa Tervist Edendavate Koolide 
online-viktoriinis ja saavutasid edasipääsu 
maakondlikku kevadkooli.

Olümpiaadid ja õpilased väljaspool kooli

Meie kooli õpilased osalesid II trimestri jooksul paljudel ainealastel võistlustel ja 
olümpiaadidel.

OLÜMPIAADIVÕITJAD: 
Ergo Adams, 8. klass 

‣ I koht füüsikaolümpiaadil ja III koht C. R. 
Jakobsoni nimelisel füüsikavõistlusel 
(juhendaja Rihet Aver) 

Kevin Ibrus, 9. klass 

‣ II koht matemaatika- (juhendaja Anneli 
Joandi) ja füüsikaolümpiaadil (juhendaja Rihet 
Aver) 

Lota Otsus, 8. klass  

‣ II koht keemiaolümpiaadil (juhendaja Tauno 
Tilk) 

Monis Brauer, 6.b klass 

‣ I-II koht bioloogiaolümpiaadil (juhendaja Ly 
Valdmaa)

20. jaanuaril direktori tänuvastuvõtule kutsutute seas 
oli ka Ergo Adams, füüsikaolümpiaadi võitja, kes on 
pildil vestlushoos direktoriga. 

Pildil on Piret Pärnaku, kelle kõne jõudis 
põhikooliõpilastest kõrgeimale kohale, esitamas 
oma kõnet Eesti Vabariigi aastapäeva aktusel 23. 
veebruaril. 
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II trimestri ühised ettevõtmised
Detsembris oli erinevaid jõuluteemalisi ettevõtmisi: 
advendihommikud, jõulupostkastid ja 3.-4. klasside 
eestvedamisel peetud jõululaat 1. Jõulurõõmu viidi ka 
Lõhavere hooldekodu elanikele. Toimusid toredad jõulupeod 
ja meeleolukas ülekooliline kontsert. 

Detsembris pidasid 7.-9. klassid karjäärikonverentsi. 

2017. aasta algas toredate projektide ja ühisettevõtmistega: 

Küünlapäeval oli siseõues jäälaternate näitus 2. 

7. klassid pakkusid ettevõtluspäeval oma minifirmade 
toodangut müügiks 3. 

Alustasime lugemisprogrammiga. Igaühel on raamat iga päev 
kaasas. 

Eesti Vabariigi 99. aastapäeva puhul toimusid ilukirjavõistlus ja 
kõnevõistlus. 

Vabariigi aastapäeva aktuse eel saime kõik õpitubades 
targemaks Eesti riigi alustalade: rahva ja kultuuri, võimu ning 
territooriumi kohta 4. 

1.-4. klass lasi batuudil vastlaliugu, korraldas Ellen Niidu 
loomingu etlemiskonkursi ja aasta tegijate projektipäeva 5. 
Selle trimestri sisse jäi 1. klasside 100. koolipäev ja 1.a 
aabitsapidu ning 2. klasside teatrikülastused Tartusse ja 
Tallinnasse.  

Erinevate projektide raames käisid 1. klassid hamba-
arstikabinetis, Viljandi linnaraamatukogus ja Soomaa 
Looduskeskuses. Praegu osalevad algklassid projektides „Tere, 
kevad!” ja „Sõpruse terake”, viimase raames hakatakse 
koostöös Rohekalda aiandiga kasvatama herneid.   

Toimus mitmeid väljasõite: 2. klassid käisid Soomaal Tipus,  7. 
klassid Tartus ülikooli loodusmuuseumis ja 8. klass Tallinnas 
tervishoiumuuseumis. Kolmanda kooliastme õpilased 
külastasid uut elamuskeskust. 

Karjääriõppe raames toimus 8. klassile Töötukassa töötuba. 9. 
k lasside õpilased said osaleda Rajaleidja keskuse 
individuaalnõustamisel ja lisaks avatud uste päeval Viljandi 
Gümnaasiumis ja Viljandi Kutseõppekeskuses.  

Loovtööde raames toimus üks filmiõhtu, loengud Jaapanist 
algklasside õpilastele ja 8. klassi klassiõhtu. Klassiõhtuid 
pidasid ka 5. klass, 6. klassid ja 2.b koos vanematega. 

1

2

3

4

5
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Sport

Teine trimester oli spordis meie õpilastele väga edukas.

1.-3. klasside rahvastepalli karikavõistlustelt 
tõid poisid koju kolmanda koha karika. Koolide 
lauatennise karikavõistlustel sai kadettide 
võistkond teise koha. Meie jalgpallurid 
mängivad jä tkuva l t tub l i s t i , osa ledes 
lugematutel võistlustel, nende seas näiteks 
osavusfestivalil. 

Noorte kergejõustikuvõistlustel olid väga 
tublid Andri Jürgen (1.b), Nora Kraner (1.b) ja 
Angeelika Hendrikson (4.kl). 

Esmakordselt oli meie kool esindatud vabariiklikel 
TV 10 Olümpiastarti võistlustel, kuhu Kristel 
Kösler (5.kl) ja Sandra Liir (7.a kl) pääsesid isiklike 
rekorditega 60 m jooksus.  

Oleme osa lenud A- , B - , C- ja D-k lass i 
kergejõustiku meistrivõistlustel ja Viljandi 
maakonna arvestuses saavutanud häid tulemusi. 
Edukamad sportlased olid Reiko Männik ja Juhan 
Eerik Sova 9. klassist, Ergo Adams 8. klassist, 
Karina Elias, Sandra Liir ja Anna-Liisa Joandi 7.a 
klassist, Anett Joandi 6.a ning Anette Talviste 6.b 

klassist. Kooli esindajad osalesid ka Valter Külveti 
4. mälestusvõistlustel ja talvistel meistrivõistlustel.  

4.-6. klasside miniliiga võrkpalli karikavõistlustelt 
tõid tüdrukud koju neljanda koha ja poisid teise 
koha ning 6.-9. klasside kooliliiga võrkpalli 
karikavõistlustel saavutasid tüdrukud teise ja 
poisid esimese koha. Korvpallis saavutasid 6. ja 7. 
klassi tüdrukud 3x3 võistlustel teise koha. 6.-9. 
klasside poiste võistkond tõi korvpallivõistlustelt 
koju esimese koha karika. 

Meie kooli esindus jalgpalli osavusfestivalil. 

Kristel Kösler 5. klassist hüppab kõrgust TV 10 Olümpiastarti võistlustel. 
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Enne jõule jagasid õpilasesinduse liikmed 
piparkooke. 

13.-17. veebruaril oli koolis stiilinädal. 

17. veebruaril oli sõbrapäevapidu. 

28. veebruaril korraldas õpilasesindus vastlapäeva 
tähistamise. Kuna lund ei olnud, mängiti 
vastlamänge võimlas. 

“Ollakse valmis astuma 
Eesti Õpilasesinduste 
Liidu liikmeks.” 

Veebruaris korraldas õpilasesindus rahul-
oluküsitluse, et saada tagasisidet oma töö kohta. 
Õpilasesindus rääkis kaasa ka söögivahetundide 
korraldamisel. 

Õpilasesinduse (ÕE) info on nüüd ka kooli 
kodulehel (klassivälise tegevuse all), kust võib 
leida ÕE liikmete pildi, nimekirja ning koosolekute 
protokollid. Korrastati ÕE põhimäärus ja kodu-
kord, seega ollakse valmis astuma Eesti Õpilas-
esinduste Liidu liikmeks. ÕE esindajad on 
osalenud ka hoolekogu koosolekutel. 

Õpilasesinduse ettevõtmised teisel trimestril

Sõbrapäeval tantsiti meie kooli pidude vaieldamatut lemmikut limbot. 

Kelgusõidu asemel tuli vastlapäeval leppida 
kärusõiduga. 
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Suure-Jaani sada sündmust

Eesti riigi loomisest möödub järgmisel aastal 100 aastat. Üle riigi on juubeliaasta 
läbiv sõnum „Teeme Eestile kingitusi“. Kingituste all mõeldakse väga eriilmelisi 
sündmusi ja algatusi, mis paljudele rõõmu tooks.

Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva tähistamise 
kodulehelt (https://ev100.ee/) võib vaadata, 
milliseid toredaid kingitusi välja mõeldud on. 
Näiteks on üleskutse korraldada nutitunnid igas 
koolis, joonistada GPSiga õnnitluskaart, tegeleda 
spordiga vähemalt sada päeva aastas või 
külastada Eesti tähtsamaid paiku, mida Eesti 

sajaks aardeks nimetatakse ja mille hulgas on ka 
Lõhavere linnamägi. Kingituste nimekiri täieneb 
pidevalt. Meie kooli 9. klassi õpilased juba 
osalevad projektis „Eesti sada tamme“, kus 
kasvatatakse tõrudest tammepuid, et neist 
istutada tammeparke. 

Meie alustasime juubeliaasta tähistamist veebruari 
lõpus ettevõtmiste sarjaga „Suure-Jaani sada 
sündmust“. See on meie koolide (Suure-Jaani 
Kooli ja Suure-Jaani Gümnaasiumi) kingitus Eesti 
Vabariigi 100. sünnipäevaks ja eriti tore on see, et 
kingituse saajad oleme ka meie ise. 

Me võtame ette meie jaoks olulisi ja vahvaid asju, 
mis on meie enda kasuks, lõbuks ja hüvanguks. 
Võibolla õpime tundma 100 Eesti putukat või 100 

uut sõna, loome 100 kunstiteost või jookseme 100 
kilomeetrit. Käime õppekäikudel, kujundame 
koolikeskkonda, oleme loovad ja ettevõtlikud, 
õpime tundma Eesti loodust, ajalugu ja kultuuri. 
Sügisel tähistame Suure-Jaani hariduselu 330. 
aastapäeva. Osaleme nendes ettevõtmistes, mille 
teised on välja mõelnud ja algatame ehk ise ka 
mõne. Oma tegevused paneme kirja ka kooli 
kodulehele ja vaatame, kas saame sada täis. 

Eesti Vabariigi 99. aastapäeva eel mängisid algklassiõpilased õpetaja Reeda Sadama juhendamisel 
täringumängu "Minu Eesti”.

TOIMETUS 
Tekstid toimetas Sirje Urbel ja küljendas vilistlane Henrik Urbel. 

Lehes kasutatud fotod on Suure-Jaani Kooli kodulehe galeriist ja kooli Facebooki lehelt.


