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FOTO: I poolaasta lõpuaktusel said kooli tänukaardi 40 õpilast, kelle 
tunnistusel on ainult viied.

2018/2019. õppeaasta üldeesmärk on õpipädevuse ja enese-
määratluspädevuse arendamine. Õpipädevus tähendab seda, et oskame 
õppida ja usume, et õppimine on meile kasulik. Enesemääratluspädevus 
tähendab seda, et tunneme ennast, oma tugevusi ja nõrkusi ning otsime 
võimalusi, kuidas paremaks inimeseks saada.  
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Väärtused on ühiskonnas välja kujunenud 
arusaamad hea ja halva, õige ja vale kriteeriumitest, 
nende järgi juhinduvad inimesed igapäevaelus 
valikute tegemisel, otsuste langetamisel. Olulised 
väärtused saab laps kaasa kodust, kooli on peetud 
eelkõige teadmiste saamise ja hariduse omandamise 
kohaks. Me peame Suure-Jaani koolis oluliseks 
aidata kaasa elus hakkama saamise ja enesega 
rahuloleva inimese kujunemisele, ainult teadmistest 
ja reeglite järgi käitumisest selleks ei piisa. Tihti 
tuleb langetada keerukates olukordades raskeid 
otsuseid, teha julgeid valikuid. Siis on vaja 
kompassi, mis õige suuna kätte annaks.  

Üldinimlikud väärtused on selle kompassi olulised 
komponendid. Soovime, et meie koolis kujunevad 
lapsed isiksusteks, kes pole mitte ainult väärtustest 
teadlikud, vaid kelle jaoks on harjumuspärane 
nende järgi elada. Me soovime, et igapäevaelus, 
oma tegudes näitaksime välja, et rõõm, 
kokkuhoidmine, koostöö, märkamine, julgus ja 
algatus on meie jaoks olulised, me käitume nende 
järgi, sest harjutades kujuneb ju iseloom. 

Epp Välba, Suure-Jaani kooli direktor 

Hea Suure-Jaani Kooli õpilane, õpetaja, 
lapsevanem, sõber!

On vahekokkuvõtte tegemise aeg. Selle puhul soovitan mõelda meie ühise pingutuse 
lõppeesmärgile – nimelt sellele, milliseks meie õpilased kujunevad täiskasvanud mehe 
või naisena. Kas neist saavad küpsed, enesekindlad, vastutustundlikud täiskasvanud, 
kes astuvad koolist ja teismeeast välja õnnelikena, rikkumata iseloomu ja väärtustega?
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Tunnustasime silmapaistvamaid õpilasi 
Alates käesolevast õppeaastast annab Suure-Jaani kool kaks korda aastas õpilastele 
käitumist tunnustavaid tiitleid. Need tulenevad meie ühistest põhiväärtustest ning on 
nimetatud õpilaste tehtud ettepanekute järgi. Jaanuari esimesel poolel esitasid õpetajad 
ja õpilased nominente kuues kategoorias.

„RÕÕMURAAS 2019” on 9.a klassi õpilane Egerd-
Meelis Eelmäe. Tal on alati hea tuju. Ta on positiivne ning 
optimistlik, nakatab oma rõõmsa eeskujuga teisi. Ta on 
abivalmis, spordis alati see, kes võistkonna vaimu ja 
võitlustahte kõrgel hoiab ning kaaslastesse positiivset 
meeleolu süstib.  

RÕÕMURAAS 
2019

TERAVSILMNE MÄRKAJA 
2019

„TERAVSILMNE MÄRKAJA 2019” on 9.b klassi õpilane 
Kati Roosi. Ta võtab maast prügi ja paneb prügikasti, 
aitab nutvaid väiksemaid. Aktiivne ÕE-s, selle president ja 
julgeb võtta vastutuse, algatab uusi ideid ja viib neid ka 
täide. Jagab mõtteid kooli paremaks muutmiseks.  

JULGE HUNT 
2019

„JULGE HUNT 2019” on 9.a õpilane Erlend Valvik. Tal 
on head ja julged ideed, mida klassikaaslased ka ellu 
viinud. Ta on alati see, kes julgeb nii enda kui teiste eest 
seista. Muretseb koolis tunniväliste tegevuste sisustamise 
eest, kooli DJ, ansambliliige ja ettevõtlik algataja. 

AKTIIVNE ALGATAJA 
2019

„AKTIIVNE ALGATAJA 2019” on 3.a klassi õpilane Romet Talviste. 
Tänu Rometi ilusale mõttele ühes emakeeletunnis (soov aidata 
väh iha ige id laps i ) jõuds ime heategevus l iku pro jekt in i 
"Vaprusehelmed". Nüüdseks on koos vanematega vaprusehelmed 
meisterdatud ja need ka Haldjaperele üle antud. Romet on aktiivne 
algataja ka igapäevastes koolitundides. Tal on alati olemas oma 
arvamus ja head ideed, mida suudab kaaslastele selgitada, 
põhjendada ja n-ö "maha müüa". 
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Laureaadid selgitas välja žürii 
koosseisus: 
‣ õpilasesinduse liikmed Mailis Tõnisson ja 

Sander Liir 

‣ õpetajad Ly Valdmaa, Liis Kuresoo, 
Aurelika Reimann 

‣ õppekohtade juht Katrin Ronimois 

‣ huvijuht Taive Murd 

‣ õppejuht Katrin Nurk 

‣ direktor Epp Välba

„KOOSTÖÖBOSS 2019” on 9.b klassi õpilane Nora 
Eensalu. Ta on alati olnud rühmatöödes juhtivas rollis ja 
on alati valmis vastutust võtma ja eest vedama. On olnud 
ÕE president ning alati klassi ja kooli huvide eest väljas. 
Tegeleb ÕE eelarvega. KOOSTÖÖBOSS 

2019

NUTIKAS KOKKUHOIDJA 
2019„NUTIKAS KOKKUHOIDJA 2019” on 9.b klassi õpilane 

Ingrid Aule. Omal algatusel näitas ta klassidele Reet Ausi 
filmi. On osaline minifirma loomisel. Hoiab klassi koos. Tahab 
teha kõike koos. 

TUBLI TOETAJA 
2019

Eriauhind „TUBLI TOETAJA 2019” laureaadid on Vastemõisa 
õppekoha 6. klassi õpilased Janar Ait ja Dannar Gross. 
Septembris alustas Vastemõisa õppekoha 1. klassis oma kooliteed 
erivajadusega laps, kelle kohanemine koolielu ja õppimisega vajab 
tähelepanu ja toetust. Tundes huvi tema joonistuste ja 
meisterduste vastu, kuulates ära tema selgitused ja arutlused ning 
võttes teda võrdväärse partnerina on Janar ja Dannar pälvinud 
tema usalduse ja lugupidamise. Poiste positiivsed innustused 
(tubli! väga vahva! äge!) ja isiklik eeskuju (koos laua koristamine) 
on pannud ta alati tegutsema. Sageli võib kuulda väljendeid: tule, 
lõpeta ikka kohe ära!, vaatame, mis vaja teha on!, pole ju raske!, 
tule, teeme korda!, proovi ikka! Nad võtavad teda oma rühma 
(liittunni paaris- ja rühmatööd), kaasavad mängudesse (klassiõhtu 
mängud ja võistlused) ning on lihtsalt julgustavad ja toetavad 
(esinemised jõulupeol). Samas tuletavad vajadusel ka kodukorda ja 
käitumisreegleid meelde. 

FOTO: (vasakult) Erlend Valvik, 
Ingrid Aule, Kati Roosi, Janar 
Ait, Dannar Gross. 

Epp Välba, Suure-Jaani kooli direktor
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FOTO: Ettevõtliku Kooli lippu hoiavad Ingrid Aule ja Marleen Mändul 9.b klassist, kes koos klassiõe Nora 
Eensaluga on loonud eduka minifirma Tudipilv ning müünud oma toodangut nii meie kooli laatadel kui 
Tartu Kaubamajas õpilasfirmade jõululaadal.

Maakonna esimene Ettevõtlik Kool 

Ettevõtliku Kooli programm sai alguse Ida-Virumaalt juba 2005. aastal. Peamine 
programmi algatamise põhjus seisnes selles, et koolilõpetajad ei olnud tihti eriti 
ettevõtlikud ning nende konkurentsivõime nii töövõtja kui tööandjana oli madal.

Tihti mõeldakse, et ettevõtlus on seotud ainult 
majandusõppega. Ettevõtliku Kooli programm 
käsitleb seda aga hoopis laiemalt. Õpilased 
saavad oma ideid ellu viies ja rakendades 
teadmised ühiskonnas toimuvatest protsessidest, 
o s k u s e d m e e s k o n n a t ö ö k s , a n a l ü ü s i k s , 
planeerimiseks, organiseerimiseks. Lisaks on 
vajalikud sellised omadused nagu loovus, 

aktiivsus, avatus, vastutustundlikkus ja paindlikkus 
ja loomulikult ka õige hoiak. 

Suure-Jaani Kool l i i tus Ettevõtl iku Kooli 
programmiga 2016. aasta kevadel. Sellest ajast 
alates on tööd tehtud, et meie kool ka programmi 
tingimustele vastama hakkaks. 



SINUGA JAGATUD KOOLIRÕÕM JAANUAR 2019 

 6

On toimunud mitmeid koolitusi ning korrastatud 
dokumentatsiooni. Selle õppeaasta algul loodi 
MTÜ Ettevõtlik SJK, et suurendada veel rohkem 
õpilaste ettevõtlikkust. Kõik lapsed saavad üritusi 
korraldades või ideid ellu viies kirjutada projekte 
ning taotleda MTÜ-lt lisarahastust. 

Käesoleva õppeaasta seisuga on Viljandimaal 
Ettevõtliku Kooli programmiga liitunud viis kooli.  
Suure-Jaani Kool oli esimene kool maakonnas, 
kellele omistati Ettevõtliku Kooli baastase. Taseme 
saavutamisega kaasnes koolile pidulikult 
Ettevõtliku Kooli tahvli ja lipu väljastamine. 
Tegelikult tähendab see aga seda, et me liigume 

õiges suunas ning kasvatame oma tegemistega 
õpilaste ettevõtlikkust. Nüüd tuleb pingutada ja 
veel süsteemsemalt ettevõtlikke tegevusi ellu viia, 
e t antud taset ho ida võ i s i i s j ä rgmise 
hindamistsükli lõpuks (3 aasta pärast) saavutada 
hoopis järgmine tase. 

Ettevõtlikkus algab meist kõigist endast. Seega 
pidades meeles Ettevõtliku Kooli motot „Tahan-
suudan-teen“, olgem ettevõtlikud ja viigem oma 
ideed ellu! 

Tauno Tilk, loodusainete õpetaja, Ettevõtliku Kooli 
eestvedaja 

Õpilasesinduse tegemised I poolaastal 

Õpilasesinduse president on Kati Roosi (9.b) ja 
asepresident Merilin Tkatšenko (9.b). Septembris 
alustas õpilasesindus tööd öökoosolekuga, kus 
muuhulgas koostati aastaplaan. 

Eesti Õpilasesinduste Liidu üldkoosolekul 
oktoobris esindas meie kooli Kati Roosi 9.b 
klassist. 

3 1 . o k t o o b r i l k o r r a l d a s õ p i l a s e s i n d u s 
halloweenipeo kahe põgenemistoa, mängude ja 
diskoga. 

D e t s e m b r i s k ä i s S u u r e - J a a n i K o o l i 
õpilasesindusele meeskonnakoolitust 
tegemas ja Eesti Õpilasesinduste Liitu 
(EÕEL) tutvustamas EÕELi esindaja. 
Analüüsiti õpilasesinduse tugevusi, 
nõrkusi, ohte ja võimalusi. 

Enne jõule tervitasid õpilasesinduse 
liikmed ühel hommikul koolisaabujaid 
piparkookidega. 

Õpilasesindus korraldas kaks helkurikontrolli. 
Esimesel korral oli helkur ainult igal neljandal 
inimesel, teisel korral pooltel. Tulemus on kehv, 
sest pimedal ajal on helkur kohustuslik. 
Õpilasesindus kutsub kõiki õpilasi üles helkureid 
kandma. 

Õpilasesinduse tegemised korjas kokku Hanelle 
Kaugerand 7. klassist. 

FOTO: Viis õpilasesinduse liiget osalesid 
novembris 15. noortekonverentsil Lahe 
Koolipäev, mille teemaks oli „Aeg kinkida 
aega“.
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7. klass – hooliv klass 

Suure-Jaani Kooli 7. klass osales käesoleval õppeaastal „Hooliva klassi“ programmis. 
Tegemist on Eestis välja töötatud sekkumisprogrammiga, mille eesmärk on kujundada 
õpilastest hooliv meeskond. 

Programmi raames said koolitust ja huvitavat 
tegevust nii klassijuhataja ja teised tugimeeskonna 
liikmed (direktor ja huvijuht) kui õpilased, kelle 
kõigi koolitus toimus Kloogaranna noortelaagris. 

Novembri alguses sõitsime Kloogarannale kogu 
klassiga, et kahe päeva jooksul huvitavate 
tegevuste kaudu õppida, kuidas toimida ühtse, 
ü k s t e i s e s t h o o l i v a m e e s k o n n a n a . Ü k s 
juhendajatest oli meie mentor Lianne, kes nõustas 
meid kogu programmi vältel. Mentor käis meil 
pärast laagrit ka koolis kaks korda külas. 

Esimesel laagripäeval saime erinevate tegevuste 
abil selgeks, mis on hoolivus. Teisel päeval 

harjutasime, kuidas hoolivust edasi anda ja 
teisteni viia. Laagrist oli meile ka selles osas kasu, 
et õppisime üksteist paremini tundma. Laager oli 
lõbus ja andis meile häid mälestusi. 

Loodame, et programmis osalemise tulemusena 
on seitsmendikud paremad suhtlejad, oskavad 
tülisid rahumeelselt lahendada, on rohkem rahul 
enda, oma klassikaaslaste ja kooliga ning tahavad 
oma kogemusi jagada teiste klassidega. 

Sirje Urbel, 7. klassi juhataja 

FOTO: 7. klass tegeles inimkatsetega hoolivuse laboris. 
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Esimese poolaasta ühised ettevõtmised 
‣ Septembris jooksime hariduselu 331. 

aastapäeva puhul ümber kooli 331 meetrit. 

‣ Euroopa keeltepäeval tõlkisime ja õppisime 
võõrkeelseid sõnu. 

‣ E t t e v õ t l u s n ä d a l a r a a m e s t o i m u n u d 
inspiratsioonipäeval esinesid 7.-9. klassile Kris 
Süld ja Urmas Vaino. 

‣ 7.-9. klass osalesid ingliskeelses jutu töötoas. 

‣ Lastekoor õppis laagris laulupeo repertuaari. 

‣ Teadushuvilised õpilased osalesid füüsika ja 
bioloogia õpikodades. 

‣ Maakonna TEK-ide sügiskool toimus meie 
koolis. Novembris tähistasime TEK-i 8. 
sünnipäeva. 

‣ Enne sügisvaheaega tähistas ime ette-
lugemispäeva. 

‣ Novembris toimus pereõhtu fotojahi ja 
heategevusliku kohvikuga, spordivarustuse 
laat ja helkurkõnd „Helkuriga sõbraks“. 

‣ Loengu pidas kirjanik, räppar ja telelavastaja 
Sass Henno, kes rääkis vägivaldsetest suhetest 
ja korgijookidest.  

‣ JÄVI matemaatikavõistluse lõpuüritus toimus 
sel aastal meie koolis. 

‣ Lastekoor õppis laululaagris laulupeolaule. 

‣ Jõulueelsel nädalal toimus algklasside ja 
ettevõtlusõppe jõululaat ning jõulukontsert 
koos õppekohtadega. 8. klass korraldas 5.-9. 
klassile muusikaliteemalise jõulupeo. 

‣ Algklassid korraldasid näituse „Eesti toit 
purgis“ ja 1.-2. klassid sügislaada. 

‣ O s a l e m i s e e e s t M T Ü E e s t i Ro h e l i s e d 
Koolihoovid poolt EV100 raames algatatud 
kingitusprojektis “Lapsed koolihoovi liikuma 
ja õppima!” kingiti koolile tänutäheks tulbisegu 
“Pühendusega Eestile”. Lillesibulatest istutas 8.a 
klass EV100 kujulise peenra. Lisaks kingiti 
koolile õunapuu, mille projektis osalenud 
klassid pidulikult kooli juurde istutasid. 

‣ 1 . k l a s s i d e õ p i l a s e d v i i s i d Lõ h a v e re 
hooldekodusse algklassiõpilaste valmistatud 
jõulukaardid. 

‣ 1. klassid veetsid koolipäeva ERMis. 

‣ 1.a ja 3.b osalesid terviseameti pudru-
programmis „Pudrusööja 2018": keetsid ise 
putru ja õppisid tarkusi teraviljade kohta. 

‣ 2.a ja 8.b seiklesid maisilabürindis.

FOTO: Oktoobris korraldas Artur Soo 8.a 
klassist orienteerumispäeva 7.-9. klassi 
õpilastele.

FOTO: Koolihoovi-projekti õunapuu istutamine.
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‣ 2. klassid osalesid Kurgjal jõuluprogrammis. 

‣ 3. k lass id p idas id kool ipäeva Tartus 
(Sadamateatris "Naksitrallid" ja Linnakodaniku 
muuseum) ning õppisid loodust tundma Lilli 
loodusmajas. 

‣ 3.a klass koos lapsevanematega voolis 
vähihaigete laste toetuseks vaprusehelmeid. 

‣ 3. klassid ja 4.a käis Viljandis kinos vaatamas 
filmi A. Lindgreni elust. 

‣ 4 . k l a s s i d e õ p i l a s e d o s a l e s i d E e s t i 
Maanteemuuseumi liiklusnädalal, külastasid 
Tallinnas Tervishoiumuuseumi ja teletorni. 

‣ 4. k lass ide es indajad kä is id Vi l jandis 
maastikumängul “Saja aasta tähed” ja 8. klassi 
e s i n d a j a d o r i e n t e e r u m i s m ä n g u l 
„Karjäärijaht“. 

‣ 4.a, 4.b ja 5.a kohtusid lastekirjanik Ilmar 
Trulliga. 

‣ 5.a käis Viljandis kinos. 

‣ 5.a ja 5.b õppisid Tipu looduskoolis ning käisid 
Ugala teatris. 

‣ 7. klass käis Viljandimaa noorte mini- ja õpilas-
firmade inspiratsioonipäeval, ekskursioonil 

Võhma küünlavabrikus ning osales „Hooliva 
klassi“ programmis. 

‣ Hanelle Kaugerand 7. klassist oli kaks nädalat 
Kuusalu Keskkoolis vahetusõpilaseks. 

‣ Tartu Loodusmuuseumi õppeprogrammides 
osalesid 7., 8.a ja 8.b klass. 

‣ 8. klassi esindajad käisid Viljandis inglise keeles 
Scrabble’i mängimas. 

‣ 8.a, 8.b ja 9.b klass külastasid ettevõtlusnädala 
raames Viljandi ettevõtet Cleveron. 

‣ 9.a ja 9.b sisustasid õpetajate päeva ning 
veetsid töövarjupäeva , millele järgnes 
karjäärikonverents. 

‣ Töövarjupäeval käisid ka õpetajad. Õpilastel 
oli e-õppe päev. 

‣ 9 . k l a s s i d e e s i n d u s t e g u t s e s V I K K- i s 
ingliskeelses  escape room ’ is ja osales 
noortekonverentsil „Üheskoos teineteise 
kõrval”. Üheksandikud käisid ka Viljandi 
gümnaasiumis vaatamas, kuidas seal õpitakse. 

‣ I poolaasta lõppes aktusega ja direktori 
vastuvõtuga aktiivsetele ja tublidele õpilastele.

FOTO: 6. ja 7. klass osalesid Rakveres Eesti 
Politseimuuseumi programmides.

FOTO: 9.a ja 9.b käisid Tallinna Tehnikaülikooli 
Särghaua õppekeskuses uurimas maakoore ja 
kivimite koostist.
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KOOLIUUDISEID VASTEMÕISAST

Esimese poolaasta tegemised 
‣ Hõimupäeval oli meil külaliseks Albina 

Gavrilova, kes on mari rahvusest. Ta tutvustas 
meile Marimaa rahvarõivaid, kombeid ja tavasid 
ning õpetas marikeelseid sõnu. 

‣ Lugemisnädala (15.-19. oktoober) sisustasid 
liivi muinasjutud ja õpilaste omaloomingulised 
lood. 

‣ Tähistasime rahvakalendri tähtpäevi nagu 
mardi- ja kadripäevad. Käisime Vastemõisa 
lasteaiaga Päevalill üksteisele santi tegemas.  

‣ Kuna meie kool on Ettevõtlik kool, siis ka meie 
olime ettevõtlikud ja võtsime osa mihklilaadast 
ja jõululaadast. Seda tegime ühiselt lasteaiaga. 

‣ M e e i u n u s t a n u d ä ra ka o m a i s a s i d . 
Isadepäeval kutsusime isad kinno, et koos 
multifilme vaadata. Õigest kinost ei puudunud 
ka popkorn. 

‣ Teisel advendipühal tervitas õppekohta kooli 
juhtkond. Meie jõulupeo teema oli „Vana aja 
jõulud“. Tutvustasime vanu jõulukombeid ja 
m ä n g i s i m e m ä n g e . O s a l e s i m e ü h i s e l 
jõulukontserdil Suure- Jaanis õppekohas. 

‣ I poolaastal näitasime oma teadmisi mitmetel 
võistlustel. 

‣ 6. klassi poisid Janar Ait, Mikk Siren ja Dannar 
Gross osalesid Digioskaja võistlusel. 

‣ 6. klasside õpioskuste olümpiaadil võitsid 
Vastemõisa õppekoha õpilased Mikk Siren, 
Janar Ait, Loreena Veermets, Dannar Gross ja 
Evelyn Timofejev 4. koha 

‣ 5 . - 6 . k l a s s i õ p i l a s e d o s a l e s i d J Ä V I 
matemaatikavõistlusel. Parema tulemuse 
saavutasid Janar Ait ja Loreena Veermets, 
jagades mõõtühikute teisendamises 1.- 6. kohta. 

FOTO: Digioskaja võistlus Jakobsoni koolis (E. 
Adams).

FOTO: Lugemisnädal.
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Võistlesime väljaspool kooli 
‣ Tallinna Teletorni ETI-loovkonkursil said 

eripreemia Sanna-Ly Pähklemäe (5.a) ja  Birgit 
Roosipuu (5.a). 

‣ Romet Lepik (4.b)  saavutas Viljandi maakonna 
e t t e l u g e m i s e v õ i s t l u s e l “ Ku s h u n d i s t 
räägitakse” I koha. 

‣ Rahvusvahelisel lauluvõistlusel “Kuldleheke 
2018” sai Triinu Johanna Sepp (5.a) oma 
vanusegrupis II koha. 

FOTO: Eesti Rahva Muuseumi 22. joonistusvõistlusel „Puud ja inimesed“ Tartus sai 1.-3. klassi vanuserühmas 
I koha Simona Brauer (1.a), eripreemia Ruuben Reinkubjas (1.a). 

Laiskus, laiskus, mine ära  
Silmist kaob mul ära sära. 
Mine ära minu majast, 
puudu jääb mul niigi ajast. 
Usin tahan olla mina, 
kahju tood ju mulle sina. 

Õnn minu taga, 
õnn minu ees, 
õnn minu ümber, 
õnn minu sees.

Laiskus, laiskus, põle põrgus, 
kuku alla, karda kõrgust. 
Siple seal kui kala võrgus, 
mine ära minu kõrvust. 
Ära minu mõtteis mõlgu! 
Ole kellegi teise nõrkus. 
Ära koorma minu õlgu, 
oled niigi mulle võlgu.

9. KLASSI ÕPILASED KIRJUTASID LOITSE, MILLE LAUSUMINE VÕIKS ÕPILASI AIDATA.

Merilin Tkatšenko, Anete 
Puusta, Kätlyn Silm (9.b)

Anna-Liisa Joandi (9.a) Holger Kink, Egerd-Meelis 
Eelmäe (9.a) 
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Meie sportlikud saavutused 

‣ Suure-Jaani Kooli tüdrukud osalesid maakoolide 
aastalõputurniiril jalgpallis ja saavutasid III koha. 
Turniiri parima mängija tiitli sai Anna-Liisa 
Joandi (9.a). 1 

‣ Eesti Koolispordi Liidu 6.-9. klassi tüdrukute 
jalgpalli meistriliiga finaalvõistlusel saavutas I 
koha Suure-Jaani Kooli võistkond, millesse 
kuulusid Raneli Sonk (9.a), Sandra Liir (9.a), 
Kätlyn Silm (9.b), Anett Joandi (8.a), Monis 
Brauer (8.b), Maris Kits (8.b), Andra Jürmann 
(6. kl), Marietta-Melani Müllär (6. kl) ja Triinu 
Lipp (6. kl). 

‣ Suure-Jaani Kooli noormehed tulid Viljandi 
maakonna meistriks 6.-9. klasside saalijalgpalli 
võistlustel. Võistkonnas mängisid Egerd-Meelis 
Eelmäe (9.a), Kristjan Ibrus (9.a), Mairo 
Maalinn (9.b), Algys Tauts (9.b), Kevin Kivisild 
(9.b), Sander Liir (8.b), Mairon Müllär (7. kl), 
Klaid Teor (6. kl) ja Henry Tikut (6. kl). 2 

‣ Suure-Jaani Kooli 6.-9. klasside segavõistkond 
võrkpallis saavutas Viljandi maakondlikel 
võistlustel II koha. Võistkonda kuulusid Rinell 
Liir (9.a), Kristjan Ibrus, Kevin Kivisild, Algys 
Tauts, Sandra Liir, Sander Liir, Anett Joandi, 
Merlissa Umal (8.a). 3 

‣ Viljandi maakonna koolide 6.-9. klasside 
võrkpallivõistlustel Suure-Jaanis saavutas nii 
tüdrukute kui poiste võistkond I koha. Tüdrukute 
võistkonda kuulusid Anna-Liisa Joandi, Karina 
Elias, Kattri Pärn, Merlissa Umal, Rinell Liir, 
Anett Joandi ja Sandra Liir. Poistest võistlesid 
Egerd-Meelis Eelmäe, Algys Tauts, Mairo 
Maalinn, Kristjan Ibrus, Sander Liir, Kevin 
Kivisild ja Erlend Valvik. 

‣ Vabariiklikel võrkpallurite neljavõistluse 
finaalvõistlustel sai Anett Joandi II koha, Algys 
Tauts III koha ja Erlend Valvik (9.a) V koha. 

‣ Viljandi maakonna 6.-9. klasside poiste 
korvpallivõistlustel saavutas Suure-Jaani Kooli 
võistkond II koha. Võistkonnas mängisid Egerd-

Meelis Eelmäe, Kristjan Ibrus, Mairo Maalinn, 
Algys Tauts, Kevin Kivisild ja Sander Liir. 

‣ Viljandimaa tüdrukute korvpallivõistlustel 
saavutas meie kooli võistkond II koha. 
Võistkonnas olid Karina Elias (9.a), Raneli Sonk, 
Sandra Liir, Kattri Pärn (9.b), Anett Joandi 
ning gümnaasiumist Mia Marii Kibar (10. kl) ja 
Lisete Hunt (11. kl). 

‣ Maakondlikul 3×3 korvpallivõistlusel saavutasid 
4.-5. klassi tüdrukud ja poisid  I koha, 8.-9. klassi 
tüdrukud II koha ja 8.-9. klassi poisid III koha. 

‣ 4.-5. klassi poisid saavutasid III koha Viljandis 
rahvastepallivõistlusel. Võistkonda kuulusid 
Tehven Simuste (5.a), Ardo Tulp (5.a), Ainar 
Arula (5.a), Sandor Järvsoo (5.a), Jan-Martti 
Tiirats (5.b), Kunnar Uus (4.a), Kenert Õismets 
(4.b), Romet Lepik (4.b). 

‣ V i l j a n d i m a a n o o r t e m i t m e v õ i s t l u s e 
meistrivõistlustel saavutas Kristel Kösler (7. kl) II 
koha tüdrukute U14 vanuseklassi kuuevõistluses 
ning Anett Joandi III koha tüdrukute U16 
vanuseklassi seitsmevõistluses. 4 

‣ Viljandis koolidevahelisel murdmaateatejooksul 
said 4.-5. klassi õpilased III koha.  

‣ Rahvusvahelisel orienteerumisvõistlusel Suunto 
Games saavutas Artur Soo (8.a) M16 klassis  II 
koha. 

‣ Viljandi maakonna kabevõistlusel saavutas 
S u u r e - J a a n i Ko o l i v õ i s t k o n d  I k o h a . 
Individuaalselt sai Simona Brauer (1.a) II koha, 
Randel Teever (4.b) I koha, Monis Brauer (8.b) I 
koha. 

‣ Eesti Vibuliidu karikavõistlustel tulid  I kohale 
v a i s t u v i b u n o o r t e a r v e s t u s e s A n e tt e 
Talviste  (8.b) ja  Henri Kivisild  (7. kl),  Holger 
Kink (9.a) sai II koha pikkvibu kadettide 
arvestuses  ja  Ralf Grünberg (4.a) sai III koha 
pikkvibu tidettide arvestuses. 
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TOIMETUS 
Aitäh kõigile, kes aitasid Suure-Jaani kooli ettevõtmised kirja saada! 

Vastemõisa tegemised kogus kokku Krista Prinzmann. Ajalehetekstid toimetas Sirje Urbel ja küljendas 
Henrik Urbel. 

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

Maastikuvibu esimesel karikaetapil Tallinnas tulid I 
kohale Ralf Grünberg  noorte ja  Holger 
Kink  juunioride pikkvibu klassis ning Anette 
Talviste  ja  Henri Kivisild  juunioride vaistuvibu 
klassis. 

Viljandimaa TV 10 Olümpiastarti I etapil saavutas 
Kristel Kösler tüdrukute vanemas vanuserühmas 
50 m jooksus I koha ning Ainar Arula (5.a) poiste 
nooremas vanuserühmas kõrgushüppes II koha. II 
etapil saavutas Kristel Kösler 50 m tõkkejooksus I 
koha ja nooremate tüdrukute 50 m tõkkejooksus 

Carmen Markus  (5 .a ) I I koha . I I e tap i 
finaalvõistlustel saavutas Kristel Kösler tüdrukute 
vanemas vanuserühmas 60m tõkkejooksus  III 
koha uue isikliku rekordiga 9,62 sekundit. 

Koolidevahelistel lauatennisevõistlustel said II 
koha Tehven Simuste ja Ardo Tulp ning Taavi 
Olesk  (7. kl) ja  Kuldar-Maano Umal (9.b), 
Merlissa Umal  ja  Mailis Tõnisson (8.b), III koha 
Maris Mankin  (5.a) ja  Carmen Markus, Suure-
Jaani kool sai kokkuvõttes II koha. 

1 2

3 4


