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FOTO: 2017/2018. õppeaasta teema oli vabadus ja vastutus. See tähendab ka 
vabadust tunnetada oma sidemeid ja kuuluvust ning vastutust ühiste 
eesmärkide täitmise eest. 
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Esiteks tundub, et elu kipub koolil eest ära 
minema, elu ootab meilt rohkemat, kui praegune 
kooliharidus pakkuda suudab. Elule jääb 
päheõpitud tarkusest väheks, ta ootab, et õpitut 
osataks rakendada. Elu ootab iseenda ja teiste 
inimestega hakkama saamist, koostööoskust. 
Tänapäeva elu ei oota enam ainult valdkonna 
spetsialisti, vaid tahab kirjus ja kiirelt muutuvas 
maailmas toime tulevat inimest. Oluline pole ju 
mitte see, millal ja kuidas sa õpid, vaid millal sa 
õpitule vastavalt käitud. 

Mida me selleks teeme, et meie koolist sirguksid 
ühiskonna ootustele vastavad noored? Peamiselt 
seda, et meie jaoks pole kool kunagi valmis ega 
meie tegevus piisavalt hea – alati on midagi uut 
õppida ja edasi areneda.  

Oleme liitunud Ettevõtliku kooli põhimõtetega, 
läbitud on sisehindamine ning sügisel loodame 
saada kätte ettevõtliku kooli baastaseme. See 
näitab, et soovime meie õpilastes kasvatada 
ettevõtlikku eluhoiakut ning lahendusi otsivat 
inimest, soovime õpitu päriseluga siduda, sest 
uuringutele tuginedes on just nii võimalik 
õpilastele ja õpetajatele sära silmadesse tuua.  Me 
soovime, et meie lapsed teaksid elu põhiväärtusi 
ja oskaksid nende järgi oma valikuid teha. Oleme 
pööranud väärtuskasvatusele senisest suuremat 
tähelepanu. Me väärtustame kõrgelt lugemist kui 
kõigi teiste teadmiste saamise baasoskust ning 
pöörame ka sellele keskmisest enam tähelepanu.  

Aastale tagasi vaadates võibki kõige enam rõõmu 
ja rahulolu tunda paljudest aktiivsete õpilaste ja 
õpetajate algatusel ellu kutsutud projektidest: 100 
suurkuju portreenäitus, 100 tamme istutamine, 
EV100 pühendatud meie õpilaste vaip ERMis, 
H a r i d u s m e e t e r 3 3 0 , TO R E - l i i ku m i n e j a 
tugiõpilaste tegevus, Unistuste Koolihoovi projekti 
teostumine koostöös meie toetavate vanematega, 
loovtööna õpilaste loodud kooli hümn, Rukkilille 
joonistusvõistlus, algklasside miniuurimused, 

ettevõtlike tegevuste fondi käivitamine… Sügisel 
ootab ees siseterviseraja valmimine, uute 
robootikakomplektide kasutuselevõtt õppetöös, 
suur lootus veel 2018. aastal saada kaasa rääkida 
uue koolihoone eskiisprojekti koostamises ning 
igavene küsimus: kas ja kui palju ning mida 
võiksid tänapäeva lapsed teha nutitelefonis.  

“Me soovime, et meie 
lapsed teaksid elu 
põhiväärtusi ja 
oskaksid nende järgi 
oma valikuid teha.” 

Et me ka hariduse akadeemilist pool unustanud 
pole, tõestab tõsiasi, et tänavu lõpetab põhikooli 
kiituskirjaga 3 õpilast, et vähemalt 15 õpilast on nii 
maakondlikel kui vabariiklikel olümpiaadidel 
olnud mitmeid kordi esikolmikus ning üle poolte 
meie õpilastest õpivad ainult neljadele-viitele.  

Sellise kokkuvõttega võib tänutundes suve-
vaheajale vastu minna. 

Epp Välba, Suure-Jaani Kooli direktor 

Oluline on maailmaga sammu pidada

Tänapäeva hariduselu saadab ühiskonna diskussioon selle üle, et seni valdav olnud 
õppimis- ja õpetamispraktika vajavad muutmist. Miks?



SINUGA JAGATUD KOOLIRÕÕM JUUNI 2018 

 3

Suure-Jaani sada sündmust
Kui kogu Eesti kavandas Eesti Vabariigi 100. aastapäeva tähistamist, soovisime ka meie 
oma koolis seda tähtpäeva suurejoonelist tähistada. Kuna üle riigi oli juubeliaastat läbiv 
sõnum „Teeme Eestile kingitusi“, mille all mõeldi väga eriilmelisi sündmusi ja algatusi, 
kuulutasime meie välja ettevõtmiste sarja „Suure-Jaani sada sündmust“, mis kestis 
veebruarist 2017 kuni veebruarini 2018.

Plaanisime koostöös õpilaste ja kogukonnaga 
korraldada sada sündmust, mille hulgas oli viis 
spetsiaalselt Eesti Vabariigi juubelile pühendatud 
ettevõtmist: 

“Suure-Jaani 100 portreed” – Suure-Jaani 
kogukonna 100 olulise isiku portreede näitus on I 
korruse koridoris.  

Haridusmeeter 330 – tervise- ja õpperaja ümber 
koolimaja avasime hariduselu 330. aastapäevaks. 

“Eestimaa vaip" – 8. klassi õpilaste käsitööprojekt 
lapitehnikas leidis omale väärika koha Lembitu 
skulptuuri taustal. 

Digitaalne õppematerjal „100 Eesti taime ja 
looma”. 

"Peidetud sada" – sibullilledest istutatud arv 100 
hakkas õitsema tänavu kevadel. 
 
Kõik plaanitu sai tehtud, kokku saime kirja üle 100 

ettevõtmise. Nende hulgas oli spordi- ja 
kultuuriüritusi, õppekäike, teistmoodi koolipäevi, 
kohtumisi huvitavate inimestega, Soome Vabariigi 
100. aastapäeva tähistamine. Osalesime üle-
eestilistes projektides „100 teraviljapeenart“ ning 
”Lapsed koolihoovi liikuma ja õppima!“. Valla 
kõ i k i ko o l e h õ l m a n u d e t t e v õ t m i n e o l i 
joonistusvõistlus „Rukkilill“, mis avati riigi 
sünnipäeva eel. Kõik need toredad tegevused 
pakkusid meile rõõmu isetegemisest ja meie enda 
ettevõtlikkusest. 

Kõige pikemat aega kestnud projekt oli „100 
tamme“. Praeguse 10. klassi õpilased panid mitu 
aastat tagasi tammetõrud mulda ja hoolitsesid 
taimede eest. Selle aasta kevadel tuli aeg 
tammehakatised õigesse kohta istutada. Koos 
linnarahvaga istutati tammed noortekeskuse 
lähedale Sangari 6. Nooruse tammik avati 
pidulikult 1. juunil. 

Sirje Urbel, eesti keele õpetaja 
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Liitusime TORE tugiõpilasringiga

Märtsi keskel alustasime meie, Merilin, Eneli ja Anete, TORE tugiõpilasringiga meie 
koolis. 7. mail toimus TORE kogemuskohtumine, kuhu koondusid Viljandimaa koolide 
TOREkad, kes koos meiega eelnevalt baaskoolituse läbisid.

Kui vaadata ajas veidi tagasi, siis TORE ringi 
läbiviimine tundus alguses meie jaoks üpriski 
hirmutav. Arvasime, et selles vanusegrupis (6.-8. 
klass) eriti huvilisi ei ole. Õnneks oli TORE ringi 
soovijaid rohkem, kui me oodata oskasime. 
Kohale tuli umbes kakskümmend õpilast. Viisime 
läbi kuus TORE ringitundi. Käsitlesime erinevaid 
teemasid: kuulamine ja hea kuulaja roll, konflikt, 
abistamiskäitumine, koostöö koolis ja meie oma 
TORE ringis. Samuti toimusid teemakohased 
mängud, mis meie TOREkatele väga meeldisid.  

Anname sõna meie ringi liikmetele. Rinellile (8.a 
klass) meeldis ring väga: „Tänu TORE ringile sain 
enesekindlust juurde oma arvamuse avaldamisel. 
TORE ring avardas mu silmaringi!” Ka Nora on 
ringist vaimustuses: „See oli tore neljapäeva õhtu 
sisustamise viis. Samuti muutus sõna TORE minu 
jaoks parasiitsõnaks. TORE on tore!“ 

“Tänu TORE ringile 
sain enesekindlust 
juurde oma arvamuse 
avaldamisel.” 

Kui praktika oma koolis oli läbi 
saanud, s i i s to imus kogemus-
kohtumine. 7. mail võis meie koolis 
näha teiste koolide torekaid, kes oma 

kogemustest rääkima tulid. Samuti oli kohal ka 
TORE tegevjuht, kes päeva lõpus meile 
tunnistused kätte jagas. Päeva jooksul saime 
rääkida oma kooli TORE ringist ja kuulata ka teiste 
muljeid nende praktikast. Mängisime mänge ja 
leidsime vastuseid küsimustele, mis kuue nädala 
jooksul olid tekkinud. Päev oli väga tore ja tegus! 

Suvel on tulemas TORE suvelaager, kuhu on 
minemas ka mõned meie kooli torekad. Oleme 
väga pōnevil ja ei suuda augustikuud ära 
o o d a t a g i ! O l e m e v ä g a t ä n u l i k u d o m a 
juhendajatele Merikesele ja Tiinale, kes meid 
sellesse ringi kaasasid, ja ka meie kooli torekatele, 
kes andsid head tagasisidet ja motivatsiooni edasi 
tegutsemiseks. Kindlasti jätkame järgmisel aastal, 
kus käsi t leme toredaid teemasid veelgi 
põhjalikumalt. 

Merilin Tkatšenko, 8.a klass

FOTO: Suure-Jaani Kool osaleb lisaks 
TORE liikumisele ka KiVa (kiusamise 
vastu) programmis. Peame tähtsaks, 
et koolis oleks hea, sõbralik õhkkond 
ja me märkaks neid, kes tuge 
vajavad.
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FOTO: Suure-Jaani Kool on  tervist edendav kool. Peame liikumist ja aktiivset eluhoiakut väga tähtsaks. Pildil 
on õpetajate ümber järve jooksu võistkond

Teise poolaasta ühised ettevõtmised

Algklassid korraldasid uurimuste konverentsi „Meie pere 
100 aastat tagasi“. Algklassid ja ettevõtlusõppe õpilased 
organiseerisid ühiselt kevadlaada. 

Kalendritähtpäevade puhul toimusid emakeelepäeva 
viktoriin algklassidele, emakeelepäeva teatejooks 5.-9. 
klassile, jüripäevajooks ümber järve, vene vastlapäeva 
tähistamine. 

Mesilaste päeva puhul oli külas Toomas Lillsaar. Mitme 
üritusega tähistasime Suure-Jaani linna 80. sünnipäeva. 
Emadepäeva puhul toimus traditsiooniline kevadkontsert 
koos kunsti- ja käsitöönäitustega.

FOTO: Vene vastlapäeval tegime tšutšelo, õlest nuku. Selle süütamisel põletasime sümboolselt kõik paha.
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8. klassi loovtööna toimusid teatejooks, torditurniir 
ja moeshow.  

Koolis käisid kontserti andmas EMTA muusikud ja 
Hollandi puhkpilliorkester. 

1.-4. klassi õpilastele toimus teistmoodi koolipäev 
psühhobussi etendusega. 

Enne aprilli lõpus vaheajaleminekut oli koolis 
avatud uste nädal. Selle raames toimusid ka 

algklasside eestvedamisel kooliõue kujundamise 
talgud, mis olid üks osa EV100 projektist „Lapsed 
koolihoovi liikuma ja õppima!“ Vanemad aitasid 
kooliõuele luua põnevaid ajaveetmise ja 
mänguvõimalusi. Vanemad olid kutsutud ka 
osaluskohvikusse, milles õpilased alates 6. klassist 
tegelesid koolielu oleviku ja tulevikuga.

FOTO: Osaluskohvikus arutati, mis on meie koolis 
puudu ja kuidas seda parandada, kuidas igaüks 
saaks kooliellu panustada ja mille poolest on 
meie kool hea.

FOTO: Rohelise koolihoovi talgutel läks vaja ka isade 
abi, et kujundada koolihoov mitmekülgsemaks ja 
ligitõmbavamaks. Meie kool peab oluliseks, et 
vahetunnid veedetakse õues.

Päästeamet korraldas tuletõrjeõppuse. 

Toimus mitmeid väljasõite. 1.-4. klassid käisid 
ekskurs iooni l Rakveres , 2 .a  Olustvere  
keraamikakojas. 

3. ja 4. klassid osalesid Tipu Looduskooli 
programmides, loodusprogrammides osalesid ka 
7. ja 8. klassid. 

5. ja 6. klass külastasid Tartus spordimuuseumi, 9. 
klass osales ERMi programmis. 

9. klass võttis osa Viljandi Kutseõppekeskuse ning 
Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooli lahtiste 
uste päevadest. 

4.a käis jalgrattamatkal Orioni tähetornis ja 7.b 
Kurgjal. 6., 7.a ja 7.b panid ennast proovile Spot of 
Tallinnas. 

8.a sõitis Saaremaale surfilaagrisse ja 8.b seikles 
Naissaarel. 5. ja 6. klass tutvusid Lõuna-Eesti 
kaunite paikadega. 

Klassiõhtut pidasid 2.b, 4.b, 6. ja 7.b klass. 

6. klass õppis asjalikku tegutsemist Päästeameti 
KEAT-koolitusel. 

1.-3. klassi õpilastele viisid korvpallitunni läbi 
külalisõpetajad.
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2. ja 3. klassid käisid Tartus ERMi muuseumitunnis, 
teatris ja Tagurpidi Majas. 

4.-6. klassi õpilased kuulasid narko-alko-tubaka-
teemalisi loenguid. 

4.a, 4.b ja 6. klassi õpilased istutasid metsa. 

Õpetajad külastasid Londonis kooli nimega Reach 
Academy Feltham, kus eelmisel aastal stažeeris 
meie direktor Epp Välba. Sealse kooli direktor 
tutvustas kooli toimimise põhimõtteid. Muljet 
avaldasid inglise distsipliin, väga põhjalikult läbi 
mõeldud tegutsemine ja õpetaja assistentide 
rohkus. 

FOTO: Klaudia Kask 6. klassist ripub laes. 
Tundub võimatu? Mõnikord asjad ainult 
tunduvad rasked.

FOTO: 8. klassi tüdrukute näitetrupis on 
(vasakult) Kati Roosi, Ingrid Aule, Eneli Raude, 
Merilin Tkatšenko, Anete Puusta ja Nora 
Eensalu. Andres Oja juhendamisel tõid nad sel 
aastal lavale Shakespeare’i-ainelise näidendi „Sai 
surm neil osaks mõlemal“.
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KOOLIUUDISEID VASTEMÕISAST

UUDIS!

Ühised ettevõtmised
II poolaasta ühisürituste läbivaks teemaks võib 
pidada Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva.  

20. veebruaril tervitas Vastemõisa koolipere 
saabuva sünnipäeva puhul väikese kontserdiga 
Jaagu Lasteaed- Põhikooli. 

22. veebruaril edastasime sportliku tervituse 
vabariigi aastapäevaks - suusatasime 100 meetrit 
südame heaks ja vabariigi auks! 

Kodumaa sünnipäevale pühendasime ka 23. 
veebruari liikumistunni. Kogu koolipere esines 
Vastemõisa rahvamajas toimunud pidulikul 
kontserdil. Laulsime, tantsisime ja mängisime pilli. 
Palju õnne, Eesti! 

Kunstnik J. Köleri sünniaastapäeva tähistas 
Vastemõisa koolipere joonistamispäevaga, mille 
eesmärgiks on leida noor kunstnik, kes vääriks 
olema nn. Köleri kaabu omanikuks. 

Ühiselt tähistasime ka emakeelepäeva. Kooliperel 
oli külas Ugala teatri näitleja ja kirjanik Kadri Lepp. 

2 8 . m ä r t s i l l e i d i s a s e t õ p p e k ä i k Ta r t u 
spordimuuseumi ja Tagurpidi Majja. 

10. mail esinesid kõik meie õpilased Vastemõisa 
rahvamajas toimunud emadepäevale pühendatud 
kontserdil. 

FOTO: Sünnipäevatervitused Jaagu Lasteaed-Põhikoolile (erakogu).
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Paalalinna Koolis toimunud piirkondlikul NUPUTA matemaatika-
ülesannete lahendamise võistlusel saavutas meie 5.- 6. klassi 
kolmeliikmeline esindus 18 võistkonna hulgas tunnustamist vääriva 
7. koha. Meie tunneme rõõmu! 

Põhja-Sakala valla koolide õpilaste joonistusvõistlusel „Rukkilill” 
pälvis 1.-3. klasside arvestuses tunnustuse 2. klassi õpilane Sandra 
Roosileht. Tubli osalemise eest tänati ka 4. klassi õpilast Evelyn 
Timofejevit. 

Viljandi Linnaraamatukogus toimunud Eestimaa 100 sünnipäevale 
pühendatud lasteraamatupäeva kirjanduslikul täringumängul 
saavutas meie esindus koosseisus Rasmus Roslender 2. klassist, 
Evelyn Timofejev ja Sandor Järvsoo 4. klassist 17 võistkonna 
mõõduvõtus väga tubli 4. koha. 

20. märtsil maakondlikul õpioskuste päeval osalesid Evelyn 
Timofejev, Eliise Ambo, Anelli Elgas. Parima tunnustuse pälvis 
Evelyn Timofejev. 

Vastemõisa rahvamajas toimunud Põhja-Sakala valla õpilaste 
lauluvõistlusel saavutas 4. klassi õpilane Evelyn Timofejev 10–12-
aastaste lauljate vanuserühmas 2. koha.

FOTO: Õpioskustel osalejad. Autor: K. Prinzmann. 

Vastemõisa laste 
spordisaavutused

Viljandimaa U12 meistri-
v õ i s t l u s t e l s a a v u t a s 
Evelyn Timofejev 5. koha 
50 m jooksus, 3. koha 
tõkkejooksus, 6. koha 
kaugushüppes. 

Viljandimaa U14 meistri-
v õ i s t l u s t e l s a a v u t a s 
Sandor Järvsoo 8. koha 
50 m jooksus, 10. koha 
kaugushüppes.

Õpilasvõistlused väljaspool kooli 
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Olime edukad võistlustel väljaspool kooli

Matemaatikaolümpiaadi piirkondlikus voorus 
saavutas Hanelle Kaugerand III koha (juhendaja 
Anneli Võsa), Andre Tammerand  (8.a) 4.-6. koha 
(juhendaja Anneli Joandi) ja Ergo Adams (9. kl) 4. 
koha (juhendajad Anneli Joandi ja Rihet Aver),  

Keemiaolümpiaadi piirkonnavoorus saavutasid 5. 
koha Nora Eensalu (8.b), Lota Otsus (9. kl) ja Ergo 
Adams (juhendaja Tauno Tilk) 

Füüsikaolümpiaadi piirkondlikus voorus saavutas 
Andre Tammerand  II koha, Ergo Adams  II koha ja 
Andry Hendrikson  (9. kl) 4. koha.  Vabariiklikul 
füüsikaolümpiaadil sai Ergo Adams 17. koha 
(juhendaja Rihet Aver). 

Ajalooolümpiaadi piirkonnavoorus sai Nora 
Eensalu 3. koha ja Triin Lüll  (9. kl) 4.-5. koha 
(juhendaja Heli Rahnu) ning Andero Tabur (6. kl) III 
koha ja Aliise Valvik  (6. kl) 4. koha (juhendaja 
Merike Jaska). 

Bioloogiaolümpiaadi piirkonnavoorus saavutas 
Aksel Martin Muru  (7.a) I koha ja Nora 
Eensalu 4.-5. koha (juhendaja Ly Valdmaa). 

Maakondlikul vene keele olümpiaadil sai 
Monis Brauer (7.b) III koha, Anabel Ivask (7.b) 5. 
koha (juhendaja Elena Allas). 

Ohutusalasel võistlusel KEAT saavutas meie kooli 
võistkond koosseisus  Nora Eensalu, Marleen 
Mändul , L i is i S i ld, Aureel ia Tulp, Artur 
S o o,  S a n d e r L i i s , A n d e ro Ta b u r, Ta a v i 
Olesk ja Erlend Valvik II koha. 

Muusikaõpetuse olümpiaadil sai 5. koha Kattri 
Pärn (juhendaja Riina Mankin). 

Maakonna põhikooliõpilaste õigekirjavõistlusel sai 
II koha Anete Puusta (8.b) ja 5. koha Monis Brauer 
(juhendaja Sirje Urbel). 

C. R. Jakobsoni nimelisel füüsikavõistlusel 
saavutas Ergo Adams III koha, Andry Hendrikson 
4. koha ning Andre Tammerand  4.-5. koha 
(juhendaja Rihet Aver). 

Nuti-Mati piirkondlikul finaalvõistlusel sai III koha 
Kuldar-Maano Umal (8.b) ( juhendaja Anneli 
Joandi) 

Pranglimises said piirkonnas I koha Anna-Liisa 
Joandi (8.a) ja Kuldar-Maano Umal (juhendaja 
Anneli Joandi) ning Brita Olev (2.a) (juhendaja 
Ülle Piir), II koha Randel Teever (3.b) (juhendaja 
Marge Johanson) ja Ardo Tulp (4.a) (juhendaja 
Reeda Sadam), III koha Ergo Adams, 4. koha Anett 
Joandi (7.a) ja 5. koha Carola Selberg (4.b) 
(juhendaja Rihet Aver).

FOTO: Kunstiolümpiaadil 
saavutas Heilika Ventsel 
(9. kl) 4. koha (juhendaja 
Reeda Sadam).
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KiVa-koolide plakatikonkursil saavutasid I 
kooliastme arvestuses I koha Oliver Org, Markus 
Aren  ja  Jaagup Ostra  (2.b) (juhendaja Jaanika 
Reier). 

Kooliteatrite maakonnakonkursil sai parima trupi 
preemia Suure-Jaani Kooli näitetrupp koosseisus 
Anete Puusta, Nora Eensalu, Merilin Tkatšenko, 
Ingrid Aule, Kati Roosi ja Eneli Raude (juhendaja 
Andres Oja). 

Maakonna põhikooliõpilaste raamatusõprade 
viktoriinil saavutas I koha meie kooli võistkond 
koosseisus Nora Eensalu (8.b), Anete Puusta (8.b) 
ja Merilin Tkatšenko (8.a) (juhendaja Sirje Urbel). 

Paalalinna Põneviku jutuvõistlusel sai II koha 
Aurelia Tulp (6. kl), eripreemiad  Anette Talviste 
(7.b) ja Nora Eensalu (8.b) (juhendaja Sirje Urbel).  

Lasteraamatupäevale pühendatud kirjanduslikus 
täringumängus saavutas meie kooli võistkond 4. 

koha. Võistlesid Rasmus Roslender  (2. kl), Evelyn 
Timofejev (4. kl)  ja Sandor Järvsoo (4. kl). 

Eesti Laulu esseekonkursil sai II koha  Ketriin 
Toobal (2.a) (juhendaja Merle Pihlapuu) 

Inimeseõpetuse viktoriinis sai II koha 7.a klassi 
võistkond koosseisus Anett Joandi, Piret Alert, 
Mailis Tõnisson  ja  Artur Soo (juhendaja Varje 
Aule). 

Oskaja võistlusel  sai I koha 9. klassi võistkond, 
kuhu kuulusid Ergo Adams, Tener Kabanen ja Ove 
Oppe.  

Eesti noorte lauljate konkursil „Solistica 2018” sai 
Triinu Johanna Sepp  (4.a) neli preemiat: grand 
prix, 4.-6. klassi lauljate hulgas I koht, parim eesti 
muusika esitaja (EAÜ stipendium)  ja parima 
koostöö preemia (juhendaja Ele Milistfer).

FOTO: Maakonna põhikooliõpilaste raamatusõprade viktoriinil saavutas I koha meie kooli võistkond 
koosseisus Nora Eensalu (8.b), Anete Puusta (8.b) ja Merilin Tkatšenko (8.a) (juhendaja Sirje Urbel).
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Meie suurimad spordisaavutused II poolaastal

Eesti Maastikuvibu Liidu poolt korraldatud 
Klubide Karika sarja 2. etapil sai Holger Kink (8.a) 
JMLB klassis I koha, Anette Talviste (7.b) JFBH R 
klassis I koha, Romet Talviste (2.a) CMLB klassis V 
koha.  

A. Kitzbergi ja Suure-Jaani gümnaasiumide ja 
huvikooli male ja kabe karikavõistlustel jagas 
Henry Tikut (5. kl) I-III kohta. 

Viljandimaa noorte sisemeistrivõistlustel sai Ergo 
Adams (9. kl) P U18 kõrgushüppes II koha, Anett 
Joandi (7.a) T U16 kõrgushüppes II koha, Anna-
Liisa Joandi (8.a) T U16 kuulitõukes (3 kg) II koha, 
Sandra Liir (8.a) T U16 50 m jooksus V koha.  

1.-5. klasside saalijalgpallivõistlustel sai II koha 
võistkond koosseisus Tehven Simuste (4.a) , 
Romek Sülla (4.a), Jan Martti Tiirats (4.b), Klaid 
Järs (5. kl), Maiko Tõkke (5. kl.), Kennomar Soolo 
(3.a) ja Kunnar Uus (3.a).  

Viljandi maakonna minivõrkpallivõistlused 4.-6. 
klasside poistele võitsid Mairon Müllär (6. kl), 
Cristopher Oliver Tamm (6. kl), Hendri Animägi (6. 

kl), Marek Kaljurand (5. kl), Henry Tikut ja Ardo 
Tulp (4.a).  

Viljandi maakonna minivõrkpallivõistlustel 4.-6. 
klasside tüdrukutele said II koha Kristel Kösler, 
Karmen Kase, Aurelia Tulp, Anna Valdmaa (kõik 6. 
kl), Marietta Müllär (5. kl) ja Carmen Markus (4.a). 

Eesti Koolispordi Liidu (EKSL) vabariiklikel 
võrkpallivõistlustel segavõistkondadele said 5. 
koha Egerd-Meelis Eelmäe (8.a), Kristjan Ibrus 
(8.a), Algys Tauts (8.b), Kevin Kivisild (8.b), Karina 
Elias (8.a), Sandra Liir, Anna-Liisa Joandi ja Anett 
Joandi.  

Viljandimaa U14 ja U12 meistrivõistlustel saavutati 
järgmised tulemused: Kristel Kösler TU14 50m 
jooksus I koht, TU15 kaugushüppes II koht, TU14 
50m tõkkejooksus II koht, TU14 kõrgushüppes II-III 
koht, Ainar Arula (4.a) PU12 50m tõkkejooksus I 
koht ja PU12 kuulitõukes (2kg) I koht, Carmen 
Markus (4.a) TU12 kõrgushüppes I koht, TU12 
50m tõkkejooksus 4. koht, TU12 kuulitõukes (2kg) 
II koht.  

FOTO: Saalijalgpallivõistlustel II koha saanud 
võistkond koos treeneri Sergei Vassiljeviga.

FOTO: Minivõrkpallivõistlustel I ja II koha 
saavutanud võistkonnad.

FOTO: Kergejõustiku-
võistluste võitjad 
diplomisaagiga.



SINUGA JAGATUD KOOLIRÕÕM JUUNI 2018 

 13

EKSL Lääne regiooni võrkpallivõistlustel poistele 
said III koha Egerd-Meelis Eelmäe, Kristjan Ibrus, 
Algys Tauts, Kevin Kivisild, Ergo Adams, Mairo 
Maalinn (8.b).  

Viljandimaa TV10 Olümpiastarti III etapil sai Kristel 
Kösler kaugushüppes III koha, Anett Joandi 
kõrgushüppes III koha, Ainar Arula kuulitõukes V 
koha.  

Kolme kooli (Peetri Kool, Viljandi Jakobsoni Kool, 
Suure-Jaani Kool) kabevõistlustel sai II koha Monis 
Brauer (7.b). 

Teatevõistlustel „Tähelepanu, start!“ sai II koha 
võistkond, kuhu kuulusid 2.a klassist Kätriin 
Kiisma, Alari Tikut, Laura Ojasoo, 2.b Nora 
Kraner, Markus Aren, Andri Jürgen, 3.a Marleen 
Kurg, Kelli Kester, 3.b Kenert Õismets, Romet 
Lepik, 4.a Carmen Markus, Ardo Tulp, 4.b Mirtel 
Sepp, Jan Martti Tiirats, 5. klassist Simone-
Haydee Soolo, Gerda Kester, Klaid Järs, Henry 
Tikut.  

Iluvõimlemise võistlusel „Lumikelluke 2018“ sai 
Kätlyn Silm (8.b) 5. koha ning Lasnamäe Cup 
2018 rõngakavas II koha ja kurikakavas III koha, 

kokkuvõttes III koht, võistlustel Shining Star 2018 
mitmevõistluses II koha. 

Lääne regiooni minivõrkpallivõistlustel Pärnus said 
4. koha Hendri Animägi , Mairon Müllär , 
Cristopher Oliver Tamm, Henry Tikut, Marek 
Kaljurand ja Ardo Tulp.  

Põhja-Sakala val la lahtisel võistkondlikul 
maleturniiril sai Suure-Jaani Kool III koha. Isiklikud 
tulemused: Randel Teever (3.b) I koht, Tanel 
Männik (4.b) II-III koht, Henry Tikut 4. koht, Robin 
Selberg (6. kl) 6. koht. 

V i l j a n d i m a a p õ h i ko o l i d e ke rg e j õ u s t i ku 
karikavõistlustel sai Ergo Adams kõrgushüppes I 
koha, 50 m tõkkejooksus III koha. Koolide 
arvestuses Suure-Jaani koolile 4. koht. 

Vil jandi maakonna koolide 1.-5. klasside 
jalgpallivõistlusel said III koha Henry Tikut, Maiko 
Tõkke, Klaid Järs, Romet Sülla, Ardo Tulp, Jan 
Martti Tiirats, Alari Tikut, Kunnar Uus, Andra 
Jürmann, Triinu Lipp. 

EKSL vabariiklikel võistlustel lauatennises said III 
koha Henry Tikut ja Marek Kaljurand.

FOTO: 
Meeskonnavõistluse 
„Tähelepanu, start“ 
võistlejad 
rõõmustavad 
tulemuse üle.

FOTO: Viljandi 
maakonna koolide 
1.-5. klasside 
jalgpallivõistlusel III 
koha saanud 
võistkond.

FOTO: EKSL vabariiklikel võistlustel 
lauatennises said III koha Henry 
Tikut ja Marek Kaljurand.
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Maakondlikul vabamaadluse võistlusel sai võistkond 
III koha. Individuaalsed tulemused: Kardo Talviste 
(3.a) II koht, Hendri Animägi (6. kl) 5. koht, Tim 
Sulamanidze (3.a) 5. koht, Kennomar Soolo (3.a) 6. 
koht. Ralf Grünberg (3.a) 6.koht.  

Motokrossi karikavõistluste Mulgi Noored 2018 I 
etapil Semi juuniori klassis sai Henri Grünberg III 
koha ja BucciMoto Cup II ja ENKV II etapil 2018 
Semi juuniori klassis II koha. 

Üleriigilisel heategevusjooksul osalesid meie kooli 
8. klasside õpilased. 

TV 10 Olümpiastarti Viljandimaa IV etapil sai Anett 
Joandi palliviskes II koha, 600 m jooksus II koha, 
kettaheites 4. koha, Carmen Markus palliviskes 4. 
koha, 600 m jooksus 5. koha, Evelyn Timofejev 
palliviskes 6. koha, Sandor Järvsoo palliviskes 5. 
koha. 

V i l j a n d i m a a p õ h i k o o l i d e v a h e l i s t e l 
kergejõustikuvõistlustel sai Anett Joandi 600 m 
jooksus I koha, palliviskes II koha, kõrgushüppes III 
koha, Sandra Liir sai 100 m jooksus I koha, 800 m 
jooksus III koha, Siim Siren 60 m jooksus III koha, 
Ergo Adams kõrgushüppes III koha.

FOTO: Maakondliku vabamaadluse võistluse 
võistkond.

FOTO: Krossisõitja Henri Grünberg.
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TOIMETUS 
Aitäh kõigile, kes aitasid Suure-Jaani kooli ettevõtmised kirja saada! 

Vastemõisa tegemised kogusid kokku Ene Adams ja Krista Prinzmann. Ajalehetekstid toimetas Sirje 
Urbel ja küljendas vilistlane Henrik Urbel. 

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

Õpilasesinduse tegemised II poolaastal
JAANUAR: Tegime direktori vastuvõtuks tublidest õpilastest pilte.  

VEEBRUAR: Sõbrapäevaks korraldasime stiilipäeva, algklassidele mänge ja jagasime šokolaadi. 

MÄRTS: Naistepäeva puhul jagasid Artur ja Erlend tüdrukutele ja naisõpetajatele komplimente.  

APRILL: ÕE liikmed osalesid teretamise kuu raames hommikustel tervitamistel kooli uksel ning olid avatud 
uste nädalal osaluskohviku lauajuhid.  

MAI: Õpilasesinduse delegatsioon osales oskuste festivalil „Noor meister 2018“.   

JUUNI: Anname oma panuse linnamäe matkale, oleme pesade pealikud ja pildistame.  

PÄIKSELIST SUVE JA TEGEMISTENI UUEL KOOLIAASTAL! 


