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Ühised 
ettevõtmised on 
toredad. 
Loe, mida III 
trimestril korda 
saatsime. LK 2 

Olime 
olümpiaadidel ja 
konkurssidel 
tublid. 
Kuidas on SJK 
õpilastel võistlustel 
ja konkurssidel 
läinud? LK 5 

Meil on 
võimekad 
sportlased. 
Vaata ülevaadet 
meie suurematest 
sportlikest 
saavutustest. LK 7 

Kuidas kirjeldab 
end meie kooli 
kolmas lend? 
Loe, millise vahva 
sõnamänguga 9.a 
klass end kirjeldab. 
LK 3x3 

Käesolev kooli 
infoleht on selle 
õppeaasta 
viimane. 
 
Järgmine 
Sinuga Jagatud 
Koolirõõm ilmub 
detsembris 2017.

KOOLIPÄEVA 
III TRIMESTRIL

62

VIITELE ÕPPIJAT 

47

NELJADELE-VIITELE 
ÕPPIJAT 

113

Viimase koolinädala üks olulisemaid sündmusi oli osaluskohvik, mille eesmärk 
oli pakkuda õpilastele võimalust avaldada oma arvamust: kuidas tahame 
õppida, millised on meie kooli traditsioonid, mille poolest on meie kool 
eriline, mis võiks meie koolis teisiti olla?
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Kolmanda trimestri ettevõtmised

7. klassi näitetrupi tüdrukud Merilin Tkatšenko, 
Eneli Raude, Kati Roosi, Anete Puusta, Ingrid Aule 
ja Nora Eensalu käisid oma lavastusega 
Saaremaal noorte teatrifestivalil, Viljandimaa 
noorema astme teatripäeval Abjas ja üleriigilisel 
kooliteatrite festivalil Jõhvis. Abjas saadi kesk-
astme parima etenduse auhind ja Jõhvis laure-
aaditiitel. Näitlejaid juhendab Andres Oja. 

Meie kooli lauljad ja tantsijad osalevad XII noorte 
laulu- ja tantsupeol „Mina jään“. Mudilaskoor ja 
lastekoor käisid ette laulmas ja pääsesid laulu-
peole. Tantsupeole pääses neidude rühm. Kõik 
need kollektiivid ja algklasside rahvatantsurühm 
esinevad Viljandi maakonna tantsupeol. 

Aprilli alguses korraldati Suure-Jaani koolimajas 
Viljandimaa lastekooride laager. Kahel päeval 
lihviti laulupeolaule. Laagris oli pea kakssada 
lastekooride lauljat koos õppimas ja rõõmsalt 
aega veetmas. 

Enne kevadvaheajale minekut pidasime ainete 
nädalat: 

‣ käsitöötundides valmistati 100 liblikat, 

‣ peeti klassidevaheline torditurniir võrkpallis, 

‣ peeti raamatulaat, 

‣ emakeelepäeva puhul esitati isamaateemalisi 
luulekavasid, 

‣ esietendus 7. klassi näitetrupi piibliaineline 
näidend, 

‣ toimus inglise keele häälimise võistlus Spelling 
Bee, 

‣ 8. klassi õpilased Iiris Salm ja Kelly Kundla 
korraldasid oma loovtööna konkursi „Minimiss 
ja minimister 2017“. Noorema astme minimiss 
on Hanelle Kaugerand 5. klassist ja minimister 
Kennomar Soolo 2.a klassist. Vanema astme 
minimiss on Kätlyn Silm 7.b klassist ja 
minimister Erlend Valvik 7.b klassist. (Fotol) 

VeniVidiVici esindajad pidasid infotunni, milles 
tutvustasid õpilasvahetuse võimalusi. 

Aprill oli tervisekuu, liikumiskuu ja viisakuse kuu. 
Suhkruarvutuse projekti raames arvutati ja näit-
likustati suhkrusisaldus populaarsetes jookides.
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19. aprillil oli koolis avatud uste päev. Päev algas 
ühise tantsimisega koolimaja sisehoovis. 
Lastevanemate koostöökoja algatusel istutati 
maitsetaimi, ürdipotid leidsid koha kooli sööklas 
(fotol). Koolitunnid olid kõigile lastevanematele 
uudistamiseks avatud. Õpilasesindus sisustas 
pikad vahetunnid õues aktiivsete tegevuste ja 
mängudega. Sööklas oli kõigil vanematel 
võimalus maitsta tervislikku koolilõunat. Päeva 
lõpetas sel sügisel kooli tulevatele lastele eelkooli 
tunnistuste jagamine. 

Jüripäeva paiku toimus jüripäevajooks ümber 
Suure-Jaani järve. Nautida sai meeleolukat 
ajalootundi, heitlikku ilma ja tervisesporti. 

Õpetajad lõpetasid liikumiskuu matkaga ümber 
Viljandi järve. (Fotol) 

Tantsupäeva puhul käisid meie koolis Tallinna 
Ülikooli teise kursuse tantsijad lavastuse "Miks 
mitte, Volkonski?!" esmaettekandega.  

Mai alguses kaitsesid 8. klassi õpilased oma 
loovtöid. 

Külas käisid Helen Adamson ja Margus Vaher, et 
rääkida oma isiklikest koolikiusamiskogemustest 
ja proovida anda noortele häid ideid kiusamisega 
toimetulemiseks. 

Emadepäevaeelsel kevadkontserdil esines 
enamik meie kooli õpilasi. Oli meeleolukas õhtu. 

Aktiivsed õpilased, kellel on jätkunud energiat 
tegutseda paljudes valdkondades, kutsus direktor 
Epp Välba tänuvastuvõtule. Olümpiaadide 
paremad olid kutsutud Suure-Jaani vallavanema 
vastuvõtule. 

Viimane koolikell helistati 9. klasside õpilastele, 
kes said enne eksameid veel korralikult lõbutseda. 

1. klassil käis külas Päästeamet.  

1.a ja 1.b klass käisid mänguasjamuuseumis ja 
õppekäigul Rohekalda aiandisse. 

2.a ja 2.b klass käisid Imaveres piimafarmis ja 
piimandusmuuseumis. Uuriti vana aja asju ja tehti 
ise jäätist. 

2.b käis Rahvusooperis Estonia „Pipi Pikksukka“ 
vaatamas. 

3.a ja 3.b klass käisid Ugala teatris ja Eesti 
Põllumajandusmuuseumis ning osalesid Tipu 
Looduskooli programmis „Krooksu avastused 
tiigis”. Uuriti ogalikku, rohukonna, kiili vastseid, 
ujurit ja liuskurit. Veel tutvuti toiduahelaga, volditi 
konna ja otsiti aaret. 

3.a klass osaleb projektis „Laste vabariik“. 

Enne õppeaasta lõppu käisid algklassid lõpureisil 
Tallinnas ja pidasid näidendite päeva. 

4. klass käis Tartus Vanemuises teatris.
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Aprillis pidasid algklassiõpilased kevadlaata 
(fotol). Mai alguses toimus algklasside uurimuste 
päev "Ise tehtud, hästi tehtud". Suure-Jaani, 
Vastemõisa ja Tääksi õppekohad panid välja 
klassides eelnevalt välja valitud põnevaimad tööd, 
mida teistele tutvustati. Oli põnev ja teadmiste-
rohke päev. 

5., 6.a ja 6.b, 7.a ja 7.b klass osalesid Tartus 
põllumajandusmuuseumis programmis „Avas-
tades kartulit“. (Alumisel vasakpoolsel fotol) 

6. klassid käisid Soomaal õppekäigul. 

Rühm 7. klasside õpilasi osales Viljandis tehno-
loogiapäeval, mille teemaks oli toit. Osavõtjad 
said erinevate maitsetega testida erinevaid 

keelepiirkondi, teha kolme õunaga elektrit, 
määrata mahlade happelisust, uurida troopiliste 
puuviljade päritolu ja maitsta neid ning teha 
täispiimast kodust kohupiima. (Alumisel parem-
poolsel fotol) 

8. klass käis Ugala teatris „Moraali“ vaatamas. 

9.a klassiga kohtus „Tagasi kooli“ programmi 
raames Liina Roht Viljandi muuseumist. 

9.a ja 9.b klass osalesid Märt Treieri loengul. 
Loeng põhines filmil "Georgi ja Kaspari lugu" ja 
proovis noori panna mõtlema mitmetel eluliselt 
olulistel teemadel. 

Meie majas oli jäätmeteemaline rändnäitus. 

Suure-Jaani kool osaleb Eesti Vabariigi 100. sünni-
päeva pidustuste raames 100 teraviljapeenra 
projektis. Oleme üks kool nendest, kus rajatakse 
peenar kaheksa kodumaise tera- ja kaunvilja-
sordiga. Viljad külvasime 17. mail. Jääme 
põnevusega viljade kasvamist ootama ja jälgima. 
Täname abi eest Rohekalda aiandit, kes toetas 
projekti teostumist mulla toomisega. 

Viimase koolinädala üks olulisemaid sündmusi oli 
osaluskohvik , mille eesmärk oli pakkuda 
õpilastele võimalust avaldada oma arvamust: 
kuidas tahame õppida, millised on meie kooli 
traditsioonid, mille poolest on meie kool eriline, 
mis võiks meie koolis teisiti olla? 

Algklasside õpilased istutasid sibullilledest 
numbri 100 lipumasti alla. 

Enne õppeaasta lõppu on kõigil klassidel plaanis 
õppekäigud ja matkad.
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Olümpiaadid ja konkursid

Meie kooli õpilased osalesid paljudel ainealastel võistlustel ja olümpiaadidel.

Inimeseõpetuse maakondlikul olümpiaadil 
saavutas I koha Nora Eensalu (7.b kl) (fotol 
vasakul), kes esindas Viljandimaad vabariiklikul 
inimeseõpetuse olümpiaadil ning saavutas II koha. 
Maakonnavoorus sai II koha Monis Brauer (6.b kl) 
ning 2.-4. koha Anete Puusta (7.b kl) (fotol 
paremal). 

Toimus mitu matemaatikavõistlust: A. Maramaa 
nim. matemaatikaülesannete lahendamise 
võistlus, 4.-6. klasside matemaatikaolümpiaad, 
kolme maakonna jõukatsumine „Nutikad 
matemaatikud“. Pranglimise finaalis olid kahe 
maakonna, Järva-ja Viljandimaa ühisarvestuses 
järgmised tulemused: 

Ardo Tulp (3.a kl) 1. koht, Carola Selberg (3.b kl) 2. 
koht, Annaliisa Nodapera (3.a kl) 3. koht,  Anett 

Joandi (6.a kl) 3. koht, Anna-Liisa Joandi (7.a kl) 1. 
koht, Ingrid Aule (7.b kl) 3. koht, Kuldar-Maano 
Umal (7.b kl) 2. koht ja Ergo Adams (8. kl) 3. koht.  

Viljandimaa arvestuses 1. klassi õpilaste seas 
Rasmus Roslender 1. koht ja Jaagup Ostra 2. koht, 
2. klassi õpilaste seas Randel Teever 1. koht. 

Känguru võistlusel olid parimate hulgas Robin 
Selberg (5. kl), Ergo Adams (8. kl), Juhan Eerik 
Sova (9.a kl), Randel Teever (2.b kl), Gregor Türner 
(2.a kl). 

Matemaatikavõistluse Nuti-Mati vabariiklikus 
finaalis saavutas Kevin Ibrus 9.a klassist 5. koha. 
Eelnevalt toimunud piirkondlikus finaalis võitis 
Kevin Ibrus II koha ja Juhan Eerik Sova III koha. 
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Tervist Edendavate Koolide kevadkoolis peetud 
mälumängu võitis meie kooli 7. klasside võist-
kond.  

3. klassi võistkond osales õpioskuste olümpiaadil. 

III trimestrisse jääb eesti keele olümpiaadil ja 
p õ h i ko o l i õ p i l a s t e o r t o g ra a fi a v õ i s t l u s e l 
osalemine. 7. klassi õpilased Kattri Pärn, Anete 
Puusta ja Anna-Liisa Joandi osalesid Viljandi 
Kesklinna koolis raamatusõprade kohtumisel, kus 
toimus raamatuviktoriin. 

Vabariiklikul jutukirjutamise võistlusel „Heategu 
läbi minu mõtete” võitis 1. koha 6-10-aastaste 
seas Ralf Grünberg 2.a klassist. 

Osaleti inglise keele olümpiaadil ja maakonna 
inglise keele häälimise võistlusel Spelling Bee. 
Viimase võitis 7.-9. klassi vanusegrupis Artis Loho 
9.a klassist (fotol karikaga). 

Käsitöö ja kodunduse ning tehnoloogia 
olümpiaadil said 4. koha Piret Pärnaku ja Juhan 
Eerik Sova 9.a klassist. 

Kunstiolümpiaadi maakonnavoorus saavutas 
Teele Siim 3. koha. 

„Laulukarusselli 2017“  keskmise vanuseastme 
võitis 3.a klassi õpilane Triinu Johanna Sepp. 
Tema juhendaja on Ele Millistfer. 

Suure-Jaani valla õpilaste lauluvõistlusest 
„Nooruse laul“ võttis seekord osa 30 noort lauljat, 
kes võistlesid neljas vanusekategoorias. 

7-9-aastased: 1. koht Triinu Johanna Sepp (3.a kl) 
ja 3. koht Brita Olev (1.a kl) 

13-15-aastased: 2. koht Merilin Tkatšenko (7.b kl) 

16-aastased ja vanemad: 2. koht Andreas Päeva 
(9.a kl) 

Publik valis oma lemmikuks Andreas Päeva. 

Räpina Aianduskool i loomingukonkurs i l 
„Liblikõieline“ tõsteti esile ja märgiti ära 3.a ja 5. 
klassi tööd. 

Etluskonkursil „Ellen Niiduga Midrimaal” esindas 
Suure-Jaani Kooli Brita Olev 1. klassist. Brita võitis 
Viljandimaa vooru ja sai õiguse esindada 
maakonda vabariiklikus voorus, kus ta võitis elava 
ja julge esituse eest eripreemia, olles kõige 
noorem osaleja. 

Rahvusvahelisel lasteraamatute päeval korraldati 
Viljandi Linnaraamatukogus 3.-4. klassidele 
täringumäng. Meie õppekohast osales 3. ja 4. 
klassi võistkond. 

Viljandi Kutseõppekeskuse Oskaja eelkutse-
võistlusel sai Suure-Jaani kooli meeskond 2. koha. 
Meekonda kuulusid Piret Pärnaku, Juhan Erik 
Sova ja Kevin Ibrus 9.a klassist. 

Holstre-Polli Tervisekeskuses toimus Viljandimaa 
koolide „Kaitse end ja aita teist“ õppus. Meie 
võistkond SJK saavutas võistlusel 2. koha. Õpilasi 
juhendas kooliõde Helle Jürisson. (Fotol) 



SINUGA JAGATUD KOOLIRÕÕM JUUNI 2017 

 7

1 3

2

Meie suurimad spordisaavutused III trimestril
Viljandimaa 6.-9. klassi tüdrukute saalijalgpalli 
turniiril võitsid Suure-Jaani tüdrukud kõik mängud 
ning saavutasid 1. koha. Tüdrukuid saatis 
võistlustel Sergei Vassiljev. 

Viljandimaa 1.-3. klasside õpilaste jalgpalliturniiril 
said meie kooli poisid II koha. (Foto 2) 

TV 10 Olümpiastarti Viljandimaa III etapil oli 
kavas vanemate tüdrukute kuulitõuge ja 
kõrgushüpe. Kuulitõukes oli meie koolist 
esikuuikus koguni kolm tüdrukut: 2. koht Anna-
Liisa Joandi, 4. koht Karina Elias, 6. koht Sandra 
Liir (kõik 7.a klassist). Kõrgushüppes hüppas Anett 
Joandi (6.a kl) uue isikliku rekordi ja saavutas selle 
tulemusega 3. koha, Sandra Liir jagas 5. ja 6. 
kohta. 

TV 10 Olümpiastarti Viljandimaa IV etapil 
saavutasid meie õpilased häid tulemusi (foto 3). 
Nooremate tüdrukute kaugushüppes sai I koha 
Kristel Kösler (5. kl), 4.65 m. Vanemate tüdrukute 
palliviske tulemused olid järgmised: 
2. koht Sandra Liir, 49.28m 
3. koht Anna-Liisa Joandi, 45.42m 

5. koht Anett Joandi, 41.37m 
6. koht Merlissa Umal (6.a kl), 40.75m 
Kettaheites sai 3. koha Merlissa Umal, 26.02m. 

600 m jooksus oli 2. kohal Sandra Liir, 1.54,6. 
Väga tublid tulemused tegid kõigil kolmel alal 
veel Karina Elias ja Monis Brauer (6.b kl). 

Vabariiklikule TV 10 Olümpiastarti III etapile Võru 
Spordihallis pääses meie koolist 3 normitäitjat. 
Tüdrukute kuulitõukes oli kokku 63 võistlejat, 
Anna-L i isa Joandi pääses finaal i ja sa i 
lõppkokkuvõttes väga kõrge 8. koha. Anett Joandi 
(6.a kl) tegi kõrgushüppes uue isikliku rekordi 
1.41, Karina Elias oli väga tubli nii kuulitõukes kui 
ka kõrgushüppes. 

TV 10 Olümpiastarti vabariiklikul IV etapil Pärnus 
esindasid meie kooli Kristel Kösler ja Merlissa 
Umal. Kristel hüppas nooremate tüdrukute 
kaugushüppes oma parimal katsel 4.41 m, aga jäi 
kahjuks esimesena finaalist välja ja sai 9. koha. 
Vanemate tüdrukute kettaheites heitis Merlissa 
oma parimal katsel 22.97 m ja sai 12. koha. (Foto 
1) 
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Viljandimaa põhikoolide sisekergejõustiku 
karikavõistlustel saavutas meie kooli võistkond 4. 
koha. Võistkonda kuulusid Anett Joandi, Anna-
Liisa Joandi, Karina Elias, Sandra Liir, Ergo Adams 
(8. kl), Juhan Eerik Sova (9. kl) ja Reiko Männik (9. 
kl). Reiko Männik saavutas kaugushüppes 1. ja 
kõrgushüppes 3. koha. 

Kolme kooli sõpruskohtumises Vene kabes võitis 
meie kooli võistkond Viljandi Jakobsoni Kooli ja 
Peetri Lasteaed-Põhikooli ees. Võistkonda kuulusid 
Monis Brauer (6.b kl), Tanel Männik (3. b kl), 
Holger Kink (7.a kl), Robin Selberg (5. kl), Alari 
Adamson (9.a), Andreas Päeva (9.a kl), Juhan Erik 
Sova (9.a kl). 

Viljandi maakonna koolide malevõistlustel Suure-
J a a n i s s a a v u t a s m e i e k o o l i v õ i s t k o n d 
üldarvestuses 2. koha. Võistkonnas mängisid 
Karmen Anderson (1.b kl), Markus Teinveld (3.b 
kl), Tanel Männik (3.b kl), Henry Tikut (4. kl), 
Aurelia Tulp (5. kl), Robin Selberg (5. kl), Monis 
Brauer (6.b kl), Ergo Adams (8. kl), Andreas Päeva 
(9.a kl), Alari Adamson (9.a kl). 

V i l j a n d i m a a 
heitjate I etapil 
saavutasid meie 
kooli õpilased häid 
tulemusi. 

TC kuulitõuge – 1. 
koht Anett Joandi, 
TB kuulitõuge – 2. 
ko h t A n n a - L i i s a 
Joandi, 
TC kettaheide – 1. 
koht Merlissa Umal 
(6.a kl)  
Väga tublid olid ka 
Sandra Liir, Karina 
Elias ja Juhan Eerik 
Sova. 

Edu jätkus Viljandimaa heitjate II etapil: 

‣ TC odavise – 2. koht Anett Joandi, 

‣ TB odavise – 1. koht Anna-Liisa Joandi, 

‣ PA odavise – 1. koht Reiko Männik, 2. koht 
Juhan Eerik Sova 

11. mail osales 9.a klassi võistkond Viljandis 
Mesikäpa heategevusjooksul, milles osalejad 
andsid oma panuse liikumisvõime kaotanud laste 
raviks Haapsalu Neuroloogilises Rehabilitatsiooni-
keskuses. (Fotol) 

18. ja 19. mail toimusid kooli kevadised 

spordipäevad. 

Viljandimaa koolidevahelistel kergejõustiku 
karikavõistlustel tuli Suure-Jaani Kool üld-
kokkuvõttes väga kõrgele 3. kohale. Meie õpilaste 
auhinnalised kohad olid sellised: 

‣ S a n d r a L i i r – 1 . k o h t 6 . - 7 . k l a s s i d e 
kaugushüppes, 1. koht 600 m jooksus ja 3. koht 
60 m jooksus, 
Anna-Liisa Joandi – 2. koht 6.-7. klasside 
palliviskes, 
Kevin Kivisild – 2.-3. koht 6.-7. klasside 
palliviskes, 
Reiko Männik – 1. koht 8.-9. klasside 
kõrgushüppes, 1. koht kaugushüppes ja 3. koht 
1500 m jooksus. 

Viljandimaa koolide 4.-5. klasside kergejõustiku 
mitmevõistlustel saime 6. koha. Parimatest 
saavutas Kristel Kösler 3. koha ja Andero Tabur 
11. koha. 6.-12. klassi kergejõustikuvõistlustel 
saime 3. koha.
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TOIMETUS 
Koolirahva tegemised kogusid ja kirjutasid üles Siivi Tõnuri ja Mari Kase. Tekstid toimetas Sirje Urbel ja 
küljendas vilistlane Henrik Urbel. Lehes kasutatud fotod on Suure-Jaani Kooli kodulehe galeriist ja kooli 
Facebooki lehelt, kui pole märgitud teisiti.

Klassijuhataja Erla ja ülejäänud kakskümmend KOLM. 

3 x 3 = 9a 

Kooli saame bussiga nr KOLMteist. 

KOLM klassijuhatajat on meid üle elanud, kellest 
KOLMandik pole ennast KOLM korda klassipildile vedanud. 
Ta on KOLM aastat jutti KOLMandasse ritta photoshop’itud. 

Üks KOLMandik meist tegeleb spordiga. 

KOLM omavad õuna pildiga telefoni. 

KOLMel punased tennised, KOLMel rohelised silmad. 

KOLMel värvilised juuksed, KOLMel kamopüksid jalas. 

K O L M e k o r r u s e l i s e s K O L M e a a s t a s e s k o o l i s 
KOLMeaknalises klassis KOLM tundi kannatame tühja kõhtu 
KOLManda vahetunnini. 

KOLM on kohtu meie klassi seadus,  

Kooli kodukord §3. Kord õppetunnis. Rikutud vähemalt 
KOLM korda tunnis! 

KOLM korda lõika, 9a korda paranda. 

Üks kontrolltöö tuleb KOLM korda järele vastata. 

Üleüldiselt tublid KOLMelised ka muude hinnete kui 
KOLMedega. 

Ja enne, kui keegi jõuab lugeda KOLMeni, oleme jõudnud 
KOLMese bussiga koju. 

Pärast kella KOLMe näeb jõusaalis KOLMe poissi. 

KOLManda kooliastme lõpus ootab KOLM eksamit – KOLM 
korda kannatusi. 

Ja peale KOLMe kuud lapsepõlvepikendust KOLM aastat 
KOLMes maakonnas laiali. 

Meie olemegi KOLMas lend. 

Meie oleme KOLMas lend

Fotod: Teele Siim (9.a)


