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2017/2018. õppeaastal õpib Suure-Jaani Koolis 300 õpilast (nendest 241 
Suure-Jaani õppekohas), neid õpetab 56 õpetajat (nendest 33 Suure-Jaani 
õppekohas). 1. septembri aktusel ulatas direktor aabitsa 48 esimesse klassi 
astujale, neist 29 alustasid kooliteed Suure-Jaanis, 4 Sürgaveres, 6 Tääksis 
ning 9 Vastemõisa õppekohas. 

Fotol on 1.b klassi õpilased Laura Kavak (vasakul) ja Janely Karjus oma 
esimesel koolipäeval. 

Kui palju meid on?
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Hea koolipere! 

Lõppenud on meie neljanda tegevusaasta 
esimene pool. Aeg-ajalt on paslik endalt küsida, 
MIKS me siin koos käime, milline on meie 
eesmärk, kas oleme ikka õigel teel? 

Oleme seadnud omale uhke eesmärgi: Suure-
Jaani Kool on õppijakeskne, jätkusuutlik ja 
uuendusmeelne. Kuidas saame mõõta, et me seda 
kõike oleme? Täna saate kätte esimese poolaasta 
tunnistused, mis on nagu täiskasvanute palga-
sedelid – mustvalgel kirjas, mida olete õppinud ja 
omandanud, kuidas hakkama saanud. Seal on 
kindlasti ka mõtlemisainet, mida võiks edaspidi 
paremini teha. Kuid kas see palgasedel ainuüksi 
võimaldab meil hinnata, kui õppijakeskne või 
jätkusuutlik me koolina oleme? 

Ikka peame vaatama, millised on meie teod ja 
mille järgi oma valikuid teeme. Kas eelistame vaid 
enda huvide eest väljas olla või märkame kaaslasi? 
Kas taipame klassikaaslase õnnestumise üle 
rõõmu tunda või märgata, kui ta abi vajab? Kas 
õpilane kuulab õpetajat, kas õpetaja kuulab ja 
märkab õpilast, kas me vastastikku näitame üles 
soovi teha koostööd? Kas oleme julged ja 
algatame ise tegevusi, uusi huvitavaid projekte, 
õpime koos tegema, teistega arvestama ja sellest 
rõõmu tundma?   

Kui igaüks meist aeg-ajalt selliseid küsimusi 
esitades peeglisse vaatab, ja mitte ainult ei küsi, 
vaid püüab elada nii, et saaks neile jaatavalt 
vastata, enda üle uhke olla ja sellest rõõmu tunda, 
siis võime öelda, et oleme õigel teel. 

EPP VÄLBA 
Suure-Jaani Kooli direktor

FOTO: Koostööoskuse ja kannatlikkuse pani TEKi sünnipäeval proovile meeskonnakirjutamise ülesanne: 
pliiatsi küljes oli mitu pikka nööri, millest ühiselt kinni hoides ja mida juhtides pidid paberile saama 
loetavad tähed. 
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Kokkuvõtva hindamise perioodi pikkus on alates 
käesolevast õppeaastast pool aastat, seega saab 
poolaastahinnetega tunnistuse jaanuaris ja juunis. 

Mitmes aines rakendatakse mitteeristavat 
hindamist . Õppi ja tu lemusi võrreldakse 
õppekavas planeeritud õpitulemustega. Kui need 
on saavutatud, on tulemus „arvestatud“, kui 
saavutamata, siis „mittearvestatud“. Mitteeristavalt 
hinnatakse õpitulemusi järgmistes ainetes: 
ühiskonnaõpetus, kunst, muusika, inimeseõpetus, 
kehal ine kasvatus, käsitöö ja kodundus, 
tööõpetus, tehnoloogiaõpetus, informaatika, KiVa, 
ettevõtlusõpetus ja kirjandus. 9. klassis hinnatakse 
numbriliselt viie palli süsteemis. 

Rohkem tähelepanu pööratakse kooli väärtustele. 
Igal nädalal tõstetakse esile üks väärtus, mille 
tähendus seletatakse lahti infovahetunnis ja mille 
mõtestamisega tegeletakse ka ainetundides. Selle 

õppeaasta väärtused on rõõm, märkamine, julgus, 
algatus, kokkuhoidmine ja koostöö. 

Nutiseadmete kasutamise reguleerimiseks on 
nutivabadeks tsoonideks kuulutatud söökla ja 
esimese korruse koridor. Viimane on ühtlasi 
vaikne ala, kus hoidutakse jooksmisest ja lärmist. 

Suure-Jaani Kool liitus algatusega „Alustavat 
õpetajat toetav kool“. Esimese 100 õpetajapäeva 
tähistamiseks sai spetsiaalse märgi kehalise 
kasvatuse õpetaja Eilin Sepp. 

Taaselustatud on osalemine noorteühingu TORE 
tegevustes , l i i tus ime TORE tugiõpi laste 
liikumisega. 

Koolivaheaegu on sellest õppeaastast alates viis: 
oktoobris, detsembris, veebruaris, aprillis ja suvel.

Millega 2017.–2018. õppeaasta esimene poolaasta 
ajalukku jääb?

FOTO: Anete Puusta (8.b), Merilin Tkatšenko (8.a) ja Eneli Raude (8.b) TORE koolitusel Pilistveres. Koolituse 
teemadeks olid muuhulgas hea kuulaja roll, tunded, probleemide põhjused, probleemid meie koolis ja 
oskus neid lahendada, viha ja selle erinevad astmed jne.
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Esimese poolaasta ühised ettevõtmised
Sügispoolaasta jooksul toimus palju toredaid 
ühisüritusi, millest kõige olulisemad olid Suure-
Jaani hariduselu 330. aastapäeva tähistamise 
pikalt ette valmistatud ja igati õnnestunud 
ettevõtmised: 

• Ümber koolimaja kulgeb nüüd Haridus-
meeter: maha on märgitud ja infotahvlitega 

tähistatud meie kooli ajalugu. 1 

• Kooli ajalugu on jäädvustatud ka ajaloo-
stendidele. 

• Avasime portreenäituse "Kodukoha 100 
portreed", mida saab vaadata I korruse koridoris. 

2 

• Võistlesime kooli ajaloo ja tänapäeva 
teemalises "Kuldvillakus". 

• Aastapäevaüritustele kaasaaitajaid pidasid 
põhikooli ja gümnaasiumi direktorid meeles 
tänuvastuvõtuga. 

Valmistume Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks. 
Eelmise aasta veebruaris kuulutasime välja 
ettevõtmiste sarja „Suure-Jaani 100 sündmust“. 
Loodame õigeks ajaks sada täis saada. 

Kevadel 100 teraviljapeenra projekti raames 
külvatud viljad koristasime sügisel ja koolis oli ka 
selleteemaline näitus.  

100-meetrise lapivaiba „Minu Eesti“ valmis-
tamisel osalesid 8. klassi tüdrukud. Tegemist on 
üle-eestilise projektiga Eesti Vabariigi 100. 

aastapäeva auks. 3 

Osalesime e-tundides, mis on Tagasi Kooli 
kingitus Eestile. 100 e-külalistunni eesmärgiks on 
tekitada õpilastes huvi Eesti ühiskonnas toimuva 
vastu. Tunni viib läbi külalisõpetaja YouTube’i 
otseülekandena. 

2.b, 5. ja 8.a klass kirjutasid koode rahvusvahelise 
algatuse KoodiTund raames. 

Soome Vabariigi 100. aastapäeva tähistasime nii 
tundides kui ühisüritusega spordisaalis. 

Suure-Jaani õpilased on seitse aastat õppinud 
tervist edendavas koolis ehk TEK-koolis.  Tervisele 
ja liikumisele pühendatud suurüritus oli sügisene 
matkapäev. 4.-9. klass matkas Olustvere mõisa 
ning pidas seal maha fotojahi. 3. klassid seiklesid 
Tääksi järve saarel, 2. klassid käisid Rohekalda 

aiandis ja 1. klassid noortekeskuses. 4 

Euroopa keeltepäeva puhul võistlesid 6.-9. klassi 
õpilased mitmes keeleteemalises viktoriinis. 

Ettelugemispäeval lugesime eesti kirjandust. 

Õpetajate päeval said 9. klassi õpilased kogeda 
õpetaja rollis olemist.  

Algklassid korraldasid näituse „Eesti toit purgis“. 
2. klassid osalesid algklasside loovpäeval Viiratsis. 

Valla ettevõtluskonverentsil esitlesid algklasside 
õpilased miniuurimusi ja vanemad õpilased Põhja-
Sakala valla meenekonkursile esitatud ideid. 

Karjäärikonverentsil tutvustasid 9. klassi õpilased 
noorematele töövarjupäeva kogemusi, kuulati 
erinevaid loenguid. 

Puhkpille tutvustas meile puhkpillikvintett 
Brassers. Soome 100 puhul tõid muusikalise 
tervituse sõpruslinna Ulvila muusikakooli õpilased.  

Algklassid tähistasid koolis kadripäeva, 4.a klassi 
kadrisandid külastasid Suure-Jaani l inna-
raamatukogu, 3.a klass käis lasteaias ja 
vallavalitsuses. 

Jõulunädalal toimus elava kauplemisega jõululaat 
ning peeti jõulupidusid: algklasside jõulupeo 
teema oli „Jõulud 100 aastat tagasi“, põhikooli 
filmiteemalise peo korraldamisega hiilgasid 8.a ja 
8.b. 4.a ja 4.b käisid Kildul jõulumaal. Mudilaskoor 
viis Lõhavere ravi- ja hooldekeskusesse alg-

klasside jõulukaardid ja -tervitused. 5 

2.a ja 2.b käisid Parika rabas, 5. kl Tipu 
looduskoolis, 3.a ja 3.b Lillis Metsamuhklimaal 
ning 1.a ja 3.b maisilabürindis.
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2.a ja 2.b osalesid Viljandis muuseumitunnis ja 
käisid Tartus õppekäigul. 

3.b, 4.a ja 4.b klassi võistkond osales Viljandis 
maastikumängul „Tule linnaloodust avastama!“ 

8.a, 8.b ja 9. kl osalesid Töötukassa töötubades 
ning külastasid ettevõtlusnädalal ettevõtteid, 9. kl 

käis Särghaua õppekeskuses. 6 

1.-4. klass kohtus kirjanik Andrus Kivirähkiga, 4.a ja 
4.b käisid Ugalas õppepäeval.8.a, 8.b ja 9. kl 
käisid Eesti Draamateatris vaatamas etendust „Lift“ 

ning tutvusid teatrimajaga ning erinevate 
ametitega teatris. 4.b käis Viljandis kinos. 

1.b klass tähistas seda, et oldi juba 100 päeva 
koolilaps. Paljud klassid pidasid klassiõhtuid. 

Poolaasta lõpus kutsus direktor pidulikule 
vastuvõtule need õpilased, kes on silma paistnud 
tublide tulemustega nii õppimises kui kooli 
esindamisel erinevates valdkondades. Kutse said 
136 õpilast ja 31 juhendajat. 

1
2

3

4

5 6
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Õpetajad on aktiivselt suhelnud 
teiste koolide õpetajatega. 
Puhja kooli õpetajad käisid 
t u t v u m a s m e i e h i n d a m i s -
süsteemiga. Meie käisime uusi 
mõtteid saamas Väätsa põhi-
koo l i s j a Tar tu Erakool i s . 
Õpetajate vahetuse projektis oli 
meie kooli partner Hääde-
meeste keskkool,  sealsed 
õpetajad andsid tunde meie 
õpilastele.

Õpetajad 
õppisid teiste 
koolide 
kogemusest

Õpilasvõistlused väljaspool 
kooli

Maakonna füüsikaolümpiaadil sai Ergo Adams 9. klassist II 
koha, Andre Tammerand 8.a klassist III koha ja Andry 
Hendrikson 9. klassist 4. koha. 

Prof. J. Depmani nimelisel matemaatikavõistlusel said 4. koha 
Anna-Liisa Joandi ja Holger Kink 8.a klassist ning Lota Otsus ja 
Ergo Adams 9. klassist. 

Jävi matemaatikavõistlusel olid võidukad aritmeetikas Kalev 
Must, 6. koht (5. kl), Triinu Lipp, 6. (5. kl), Robin Selberg, 1. (6. 
kl), Anders Kavak, 6. (7.b), Monis Brauer, 10. (7.b), Anna-Liisa 
Joandi, 9. (8.a), Andre Tammerand, 8. (8.a), Robin Kiisma, 6. 
(8.b), Ergo Adams, 8. (9. kl). Mõõtühikute teisendamises olid 
parimad Kalev Must, 1. koht, Henri Grünberg, 1. (5. kl), Anders 
Kavak, 3., Anna-Liisa Joandi, 2., Andre Tammerand, 2., Ergo 
Adams, 1., Andry Hendrikson, 4. Olümpiaadil said parimaid 
kohti Angeelika Hendrikson, 3. koht (5. kl), Robin Selberg, 3., 
Monis Brauer, 3., Anna-Liisa Joandi, 2., Andre Tammerand, 3., 
Andry Hendrikson, 1., Lota Otsus, 2. koht. 

Pranglimises võistlesid 1.-6. klassini kõik, 7.-9. klassist mõned 
huvilised. Kõige edukamad olid Brita Olev, Romet Talviste ja 
Gert Antson (2.a), Nora Kraner (2.b), Randel Teever (3.b), Ardo 
Tulp (4.a), Anna-Liisa Joandi (8.a), Kuldar-Maano Umal (8.b) ja 
Ergo Adams (9. kl). 

Nuti-Mati midikarikasarjas olid edukamad Jaagup Ostra, Nora 
Kraner, Andri Jürgen ja Markus Aren 2.b klassist, Anett Joandi 
7.a klassist, Anna-Liisa Joandi ja Andre Tammerand 8.a klassist, 
Robin Kiisma, Kuldar-Maano Umal, Ingrid Aule ja Kattri Pärn 
8.b klassist. 

Nii pranglimises kui Nuti-Matis osalevad ka õpetajad.  

ERMi joonistusvõistlusel saavutas Aliise Valvik (6. kl) II koha, 
Ralf Grünberg (3.a) II koha, Heinz Timo Pent (3.b) III koha. 
Parimaks kooliks tunnistati Suure-Jaani Kool. Eesti Rahva 
Muuseumis toimunud 21. koolidevahelisel võistujoonistamisel 
oli õpilaste ülesandeks luua pastell- või pliiatsitehnikas teos, 
mille inspiratsiooniallikaks on mõnelt muuseumi näituselt 
leitud ese, muster, motiiv või pilt. 

Vabariiklikul joonistusvõistlusel „Turteltuvi. Aasta lind 2017“  
saavutas Ralf Grünberg (3.a) I koha.

FOTO: Aliise Valvik joonistab 
oma võidutööd.
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Meie õpilased osalesid koolinoorte arhitektuuri-
konkursil „Minu unistuste linnaväljak“ ja üle-
eestilises loovtööprojektis Kooliruum’18. 

3. klasside õpilased osalesid joonistusvõistlustel 
„Ajaloom“ ja Metsapostkaart 2017.  

Tim Sulamanidze  (3.a klass) sai Tähekese 
jubejutuvõistlusel 3. klasside arvestuses I koha.  

Suure-Jaani raamatukogu korraldatud oma-
loomingukonkursil „Minu kodukoht“ sai 1.-3. klassi 
vanuseastmes jutu kirjutamise eest I koha Katriin 
Põder (2.b), II koha Karmen Anderson (2.b) ja III 
koha Eliise Miil (2.a). Vanuseastmes 4.-6. klass sai 
luuletuse eest I koha Triinu Johanna Sepp (4.a), II 
koha Ainar Arula (4.a) ja III-IV koha Kertu ja Kirke 
Saksniit (4.a) ning jutu eest I koha Annaliisa 
Nodapera (4.a), II koha Eliise Raude (4.a) ja III 
koha Carmen Markus (4.a). 

Meie jutukirjutajad osalesid Viljandis Paalalinna 
Põneviku jutuvõistlusel. 

6. klassi võistkond (Aurelia Tulp, Klaudia Kask, 
Kristel Kösler, Taavi Olesk ja Andero Tabur) osales 
maakonna õpioskuste olümpiaadil. 

4. klassi õpilased Ainar Arula, Triinu Johanna 
Sepp, Maris Mankin, Ermo-Alari Anvelt, Taavi 
Pihlak, Lisandra Paltsmar, Elena Kõrgesaar ja 
Annaliisa Nodapera käisid Viljandi maakonna 
algklasside inglise keele päeval. Esineti oma-
loomingulise ingliskeelse nukunäidendiga 
„Montana`s story“ ja võisteldi ka muude 
ülesannete lahendamises. (Foto: 4. klassi inglise 
keele näitetrupp oli päevast vaimustatud.) 

RMK Metsapostkaardi joonistusvõistlusel osalesid 
2.b, 3.a ja 4.a klass. 

KiVa plakatikonkursist „Koos loome kiusamisvaba 
kooli“ võtsid osa 2.b, 4.a, 5. ja 6. klass. 

Edukalt osaleti Põhja-Sakala valla meenekonkursil. 
Parimaks valiti veepudel, mille autorid on 8.a 
klassist Merilin Tkatšenko, Raneli Sonk ja Sandra 
Liir.  

Viis 5. klassi õpilast osalesid vabariiklikul väikeste 
kodu-uurijate võistlusel. 

FOTO: Maakonna algklasside inglise keele päev.
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Õpilasesinduse poolaasta oli aktiivne

Esimene poolaasta oli õpilasesinduse jaoks kiire, 
tegus ja üritusterohke. 

Õpilasesindus alustas sügisel tööd uue juhatuse 
valimisega: president Artur Soo, asepresident 
Nora Eensalu ja protokollija Ingrid Aule. 
Öökoosolekul koostati aastaplaan ja kinnitati 
õpilasesinduse põhikiri. Lisaks valmis uhiuus 
taarakast. 

Kati Roosi (8.b) esindas meie kooli Eesti 
Õpilasesinduste Liidu XXXVII üldkoosolekul 
Viljandis. 

Õpilasesinduse liikmed osalesid ettevõtlike 
koolide noorte motivatsioonipäeval Tartus, 
noortekonverentsil Lahe Koolipäev, mille teemaks 
oli “Meie vabadus”, Tallinnas Maapäeva üritusel ja 
infomessil Teeviit. 

Õpilasesinduse liikmed reageerisid üleskutsele 
kaunistada üle Eesti 100 helkuripuud ning ehtisid 

bussijaama kõrval oleva puu helkuritega.  Pärast 
kodanikupäevale pühendatud helkurkõndi viis 
õpilasesindus koolis läbi hommikuse helkurite 
kontrolli. Selgus, et kolmandikul õpilastest puudus 
helkur. 

“Esimene poolaasta oli 
õpilasesinduse jaoks 
kiire, tegus ja 
üritusterohke.” 

Novembris toimus halloween’i pidu. Jõuluajal 
jagas õpilasesindus ühel hommikul õpilastele 
piparkooke ning detsembrikuu jooksul koostas 
õpilasesindus eelarve.
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Meie spordisaavutused I poolaastal

Suure-Jaani hariduselu 330. aastapäeva tähistati 
vilistlaste sporditurniiriga. Võisteldi kergejõustikus, 
males, kabes, võrkpallis ja jalgpallis. Kohtunike 
seas oli ka elav legend, hea õpetaja ja treener 
Meinhard Kirm. 

Henri Kivisild (6. kl) võitis Saksamaal peetud vibu 
maastikulaskmise meistrivõistlustel poiste 
pikkvibuga laskmises Euroopa meistri tiitli. Ühel 
laskmisringil püstitas Henri oma tulemusega 
maailmarekordi – 484 punkti loomaringis. 

Kätlyn Silm (8.b) saavutas I koha iluvõimlemises 
ning missitiitli Anna Melody Jõuluturniiril 2017 ja II 
koha iluvõimlemise võistlustel “Snowflake 2017” 
Tallinnas. 

Viljandimaa noorte sprindivõistlustel saavutas 
2005. aastal sündinud tüdrukute vanuseklassis I 
koha Kristel Kösler (6. kl) ja 2001. aastal sündinud 
poiste vanuseklassis I koha Ergo Adams (9. kl). 

4.-5. klasside murdmaateatejooksul sai meie kooli 
võistkond suurte koolide arvestuses 5. koha. 
Võistkonnas jooksid 4. klassidest Ardo Tulp, 
Tehven Simuste, Birgit Roosipuu, Annaliisa 
Nodapera ja 5. klassist Henry Tikut, Herman Särk, 
Maiko Tõkke, Marietta Melani Müllär, Simone-
Haydee Soolo ja Andra Jürmann. 

FOTO: Henry Kivisild.

FOTO: I koha pjedestaalil Kristel Kösler.

FOTO: Murdmaateatejooksu võistkond.
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Viljandimaa koolidevahelistel murdmaajooksu 
meistrivõistlustel Karksi-Nuias saavutas Suure-
Jaani Kool üldkokkuvõttes 4. koha. Sandra Liir 
(8.a) saavutas 7.-8. klasside tüdrukute arvestuses 
700 meetri jooksus II koha. Sander Liir (7.b) 
saavutas 6.-7. klasside poiste arvestuses 2000 
meetri jooksus III koha. 

Viljandimaa TV 10 Olümpiastarti I etapil said 
vanemate tüdrukute 50 meetri jooksus B-finaali 
Anett Joandi (7.a klass, tulemuseks 6. koht) ja 
Kristel Kösler (7. koht). Kuulitõukes saavutas Anett 
Joandi 4. koha ja täitis vabariigi normi. II etapil sai 
vanemate tüdrukute tõkkejooksus 6. koha Kristel 
Kösler, nooremate poiste 50 m tõkkejooksus 
Ainar Arula (4.a) 6. koha. 

Viljandimaa mitmevõistluse meistrivõistlustel 
võistlesid C-klassi tüdrukud kuuel spordialal: 80 
meetri tõkkejooks, kaugushüpe, kõrgushüpe, 
odavise, kuulitõuge ja 600 meetri jooks.  Anett 
Joandi kogus 4295 punkti ja saavutas III koha. 
Kristel Kösler sai 3612 punktiga 4. koha. 

Viljandimaa heitjate võistlustel saavutas tüdrukute 
C-klassi kettaheites I koha Merlissa Umal (7.a) ja 
kuulitõukes II koha ning odaviskes II koha Anett 
Joandi. Odaviske B-klassis sai II koha Anna-Liisa 
Joandi (8.a). Poiste A-klassis viskas isikliku rekordi 
ja sai III koha Ergo Adams. 

Kolga-Jaani Põhikooli karikaturniiril korvpallis sai 
tüdrukute tiim 4. koha. Parimaks mängijaks valiti 
Raneli Sonk (8.a). 

Vabariiklikul sõprusturniiril korvpallis sai meie 
võistkond 4. koha, võistlesid  Egerd-Meelis 
Eelmäe, Kristjan Ibrus, Algys Tauts, Ergo Adams ja 
Sander Liir. 

Abjas toimunud 6.-9. klassi poiste korvpalli-
võistlustel said meie poisid 4. koha. 

3x3 korvpallivõistlustel Abjas saavutasid 8.-9. 
klasside poiste arvestuses Algys Tauts, Egerd-
Meelis Eelmäe, Kevin Kivisild ja Kristjan Ibrus 
5.-8. koha. Karina Elias, Raneli Sonk, Kattri Pärn ja 
Merilyn Tkatšenko olid samas vanusegrupis 5.-6-
ndad. 4.-5. klasside arvestuses said Carmen 
Markus, Sanna-Ly Pähklemäe, Elena Kõrgesaar ja 
Maris Mankin 4. koha. Poiste samas vanusegrupis 
mänginud Ainar Arula, Ardo Tulp ja Romek Sülla 
jagasid 5.-8. kohta. 

Õpetajate võrkpallivõistlustel Viljandis saavutasid 
meie õpetajad II koha. Võistkonda kuulusid Ene 
Adams, Liis Schasmin, Pille-Riin Sepp, Ly Uuetoa, 
Hando Uuetoa, Jüri Sulg, Taavi Aavasalu, Lennart 
Sova. Peatreener on Erla Soots. 

Viljandimaa koolide 6.-9. klassi tüdrukute võrkpalli 
kooliliigas saavutas I koha meie kooli võistkond: 
Merlissa Umal, Karina Elias, Anna-Liisa Joandi, 
Sandra Liir, Kattri Pärn, Rinell Liir, Merilyn 
Tkatšenko, Anett Joandi. 

FOTO: Sandra Liir autasustamispjedestaalil. FOTO: Õpetajate võrkpallivõistkond.
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TOIMETUS 
Aitäh kõigile, kes aitasid Suure-Jaani kooli ettevõtmised kirja saada! Ajalehetekstid toimetas Sirje Urbel ja 
küljendas vilistlane Henrik Urbel. Lehes kasutatud fotod on pärit enamasti Suure-Jaani Kooli kodulehe 
galeriist ja kooli Facebooki lehelt.

Ka poisid saavutasid Viljandimaa koolide 6.-9. 
klassi poiste võrkpalli koolili igas I koha. 
Võistkonnas olid Ergo Adams, Egerd-Meelis 
Eelmäe, Algys Tauts, Kevin Kivisild, Kristjan Ibrus 
ja Sander Liir. 

Eesti noorte meistrivõistlustel jalgpallis sai Suure-
Jaani meeskond U-12 vanuseklassis VIII alagrupis I 
koha. Meeskonnas on Kennomar Soolo ja Kunnar 
Uus 3.a klassist, Tehven Simuste, Romek Sülla ja 
Ardo Tulp 4.a klassist, Jan Martti Tiirats 4.b klassist 
ning Henri Grünberg, Klaid Järs, Henry Tikut ja 
Maiko Tõkke 5. klassist. 

Vabariiklikel jalgpallivõistlustel 6.-9. klassi 
tüdrukutele Viljandis said meie jalgpallurid I koha. 

Maakonna koolide 1.-12. klasside lauatennise 
võistlustel Viljandis said 1.-5. klasside poiste 
arvestuses II koha Marek Kaljurand, Henry Tikut ja 
Ardo Tulp. 6.-9. klasside arvestuses saavutasid 
Taavi Olesk ja Kuldar-Maano Umal III koha, 
Egerd-Meelis Eelmäe, Andry Ernits ja Robin 
Selberg 7. koha. 

Koolidevahelistel kabevõistlustel kaotas Suure-
Jaani Kool Jakobsoni koolile 0,5 punktiga ja jäi 
napilt teiseks. 1.-3. klassi poistest Randel Teever 

(3.b) III koht, 1.-3. klassi tüdrukutest Karmen 
Anderson (2.b) II koht, 4.-6. klassi poistest Tanel 
Männik (4.b) III koht, 4.-6. klassi tüdrukutest 
Aurelia Tulp (6. kl) III koht, 7.-9. klassi tüdrukutest 
Monis Brauer (7.b) I koht. 

1.-3. klasside rahvastepallivõistlustel Viljandis said 
tüdrukud 4. koha (võistkonnas olid Marleen Kurg, 
Kelli Kester, Laura Ojasoo, Anni Mari Toomsalu, 
Eliise Kimmel, Katriin Kiisma, Nora Kraner, 
Karmen Anderson) ja poisid 5. koha (Randel 
Teever, Romet Lepik, Kenert Õismets, Kunnar 
Uus, Kennomar Soolo, Markus Aren, Andri 
Jürgen, Alari Tikut). 

4.-5. klassi poiste rahvastepallivõistlustel Viljandis 
sai meie võistkond 7. koha. Võistkonnas mängisid 
Jan-Martti Tiirats, Tehven Simuste, Ardo Tulp, 
Romek Sülla, Marek Kaljurand, Klaid Järs, Henry 
Tikut. 

Maakonna 6.-9. klasside segavõrkpallivõistlustel 
sai meie kooli võistkond III koha. Võistkonnas olid 
Anett Joandi, Anna-Liisa Joandi, Sandra Liir, 
Karina Elias, Egerd-Meelis Eelmäe, Kevin Kivisild, 
Kristjan Ibrus ja Algys Tauts. (Fotol) 


