
Direktor Epp Välba ulatab kooli kiituskirja väga heade õppetulemuste eest I 
trimestril 1.a klassi õpilasele Eliise Miilile. Eliisel, Romet Talvistel, Marcus Rohtlal ja 
Gert Antsonil on seljas meie kooli vestid. 

Koolis tehakse vahekokkuvõtteid 
Lõppes esimene hindamisperiood ehk esimene trimester sai 
läbi. Käesolev leht annab põhjaliku ülevaate meie tegemistest. 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Mis on meile tähtis? 
Kirjutab Suure-Jaani Kooli direktor Epp 
Välba. 

LOOVUS - probleemide uut viisi lahendamine, 
uute ideede tootmine, loomine. Kui kasutada 
loovust ise ja üksi, on areng ise ja üksi, kui 
panna kokku meeskonna loovuse summa, võib 
tekkida midagi väga suurt ja erilist. Mida 
rohkemat võiks tahta ühelt koolipäevalt, kui uut 
ja erilist. 

ETTEVÕTLIKKUS - see on hoiak. Inimene, kelles 
on ettevõtlikkust, soovib saavutada, ta käitub 
arukalt. Ettevõtlikkus aitab inimesel oma head 
mõtted tegudeks viia. Ettevõtlikkusega kaas-
nevad riskid, kuid julgus riskida on vajalik. 
Ettevõtlik inimene saab endaga väga hästi 
hakkama. 

KOKKUHOIDEV KOOL - mulle meenub iga-
aastane “Jõulutunneli” saade, kus eesti inimesed 
näitavad, kui kokkuhoidvad nad on. Me soovime 
olla kokkuhoidev kool. Mida see tähendab? Et 
me toetame, hoolime, kaitseme ja abistame 
üksteist. 

AUSUS JA VASTUTUSTUNDLIKKUS - õpetaja on 
oma õpetusega edukas siis, kui õpilased temast 
aru saavad ja teda austavad. Austus aitab edule 

kaasa siis, kui see on vastastikune. Õpilased on 
aga edukad siis, kui nad ise vastutavad oma 
tegemiste eest. 

“Õpilased on edukad 
siis, kui nad ise 
vastutavad oma 
tegemiste eest.” 

TÖÖKUS - väljendub meie soovis ja võimes tööd 
teha, seda nautida, see on arenemise ja pare-
maks saamise võimalus. 

RÕÕM - see on meeldiv tunne, mis tekib meel-
divas olukorras või keskkonnas. Me soovime, et 
kool ja õppimine tekitaksid teis meeldiva tunde. 
Mõelge, kui palju te ise iga päev saate selle 
meeldiva tunde tekkimisele kaasa aidata!  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KUI PALJU MEID ON? 
2016/2017. õppeaastat alustas kokku 290 õpilast, keda õpetab 52 
õpetajat. 1. septembri aktusel ulatas direktor aabitsa 40 esimesse klassi 
astujale, neist 26 alustasid kooliteed Suure-Jaanis, 3 Sürgaveres, 4 
Tääksis ning 7 Vastemõisa õppekohas. 

1. trimestri tunnistusel on eeskujulik käitumine 170 õpilasel (62% õpilaste 
arvust), hea käitumine 85 õpilasel (31%). 1. klassi õpilasi numbriliselt ei 
hinnatud, nendest 28 õpilast said väga heade õppetulemuste eest 
kiituskaardi.
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Esimesel poolaastal võtsime ühiselt palju ette 
Meie kool liitus Ettevõtliku Kooli programmiga, mis loodetavasti toob aja jooksul 
meie majja rohkem õpiõhinat ja meie selle aasta põhiväärtused - loovus ja 
ettevõtlikkus - pakuvad igapäevases õppeprotsessis põnevust ja tarkust, mida 
tulevikumaailmas vaja läheb.

Koostöö lapsevanemate saab olema tihe tänu 
loodud lastevanemate koostöökojale. 

Lõikuspüha paiku tõid algklasside õpilased 
teistele näidata kodused põnevad hoidised. 

Me osalesime üleriigilisel tervisenädalal ja 
nagu igal aastal , jooksime ka tänavu 
hariduselu aastapäeva puhul auringi ümber 
koolimaja, seekord 329 meetrit. Ülekoolilise 
“Kuldvillaku” abil saime rohkem teada kohaliku 
hariduselu kohta. 

Oktoobris tutvustas robootikapäeval õpetaja  

Margus Mikkor õpitoas huvilistele, milliseid 
põnevaid mehhanisme annab ise meisterdada. 
EV3 Lego roboteid programmeeriti erinevaid 
ülesandeid tegema. 

Ettelugemispäeval said kõik õpilased kuulata 
katkendeid õpetajate lemmikraamatutest. 
Valikus oli kõike: lastekirjanduse klassikast 
tänapäevaste tekstideni. 

Meie koorid valmistuvad suviseks koolinoorte 
laulu- ja tantsupeoks, käivad usinalt proovis ja 
õpivad lugusid nii koolis kui maakondlikes 
laululaagrites.
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MEIE KOOLI ÕPILASED ON TAIBUKAD 
Üle-ees t i l i se l kodu-uur i jate konkurs i l 
"Kodumaja jutustab" osales viis meie kooli 6. 
klassi õpilast, Laura Valdmaa uurimistööd 
tunnustati seal kui üht võidutööd. 

Depmani matemaatikavõistlusel Tarvastus sai 
meie võistkond koosseisus Lota Otsus (8. kl), 
Ergo Adams (8. kl), Kevin Ibrus (9. kl) ja Juhan 
Eerik Sova (9. kl) 1. koha.  

JÄVI võistlusel said 1. koha ühikute teisenda-
mises Anett Joandi (6. kl) ja Andre Tammerand 
(7. kl), 1. koha JÄVI olümpiaadil Aleksander 
Purik (5. kl), Andre Tammerand (7. kl) ja Kevin 
Ibrus (9. kl). 

Lõime kaasa mitmes Viljandi Linnaraamatukogu 
ettevõtmises: 

‣ 4. klass käis ettelugemispäeva tähistamas; 

‣ raamatukoguhoidja eestvedamisel osaletakse 
Pähklipurejal, mille esimene voor on toimu-
nud, kuid võistlus jätkub; 

‣ infootsimängus „Raamatutes peitub tarkus“ 
saavutas 1. koha 5. klassi tüdrukute võistkond, 
kuhu kuulusid Aurelia Tulp, Kristel Kösler ja 
Karmen Kase. Nende ülesandeks oli nelja-
kümne minuti jooksul vastata kümnele 
küsimusele. Vastused tuli leida teatmeteostest 
ja entsüklopeediatest, mille kasutamisest enne 
põhjalikult räägiti. Poiste võistkond jäi 
tüdrukutest paari punktiga maha, seega olid 
ka väga tublid. 

Vabariiklikul jutuvestjate 
konkursi l sai Mattias 
Sereda (2. kl) 2. koha. 
Mattias jutustas sellest, 
kuidas tema vanavana-
ema koolis käis. 

Aravetel toimunud kon-
kursil hinnati loo võima-
likult säravat jutustamist.

Õpetajate päeval vaatasime, millega õpetajad 
ja kooli töötajad vabal ajal tegelevad. 
Näitus oli põnev! Veel üks tore asi meenub 
õpetajate päevast - me avasime teeneka õpe-
taja Vello Aleksejevi nimelise pingi.

Meie koolis toimus maakonna algklasside 
inglise keele päev, mille valmistasid ette 
meie inglise keele õpetajad. 

Tervist Edendava Kooli 6. sünnipäeva 
tervitasime ühise hommikuvõimlemise ja 
ülekoolilise köögiviljade söömisega. Koos 
maanteeameti, Suure-Jaani noortekeskuse ja 
politseiga korraldasime helkurikõnni, 
teadvustamaks selle kasutamise olulisust. 
Kurb on tõdeda, et helkurit ei kanna pea 
pooled meie õpilased. Tehke seda! Kuna talv 
on tulnud ja suusa- ning kelgurajad ah-
vatlevad, said kõik võimaluse sporditarvete 
laadal omale uut varustust soetada. 

“Helkurit ei kanna 
pea pooled meie 
õpilased. Tehke 
seda!” 

Mardipäeval külastasid meid kultuuriaka-
deemia tudengid, kes tutvustasid eesti 
rahvatraditsioone ja mardikombestikku. 
Algklassiõpilased lustisid mõnuga.
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Meie suurimad spordisaavutused sel trimestril 
Meie õpilased on sügise jooksul saavutanud tugevaid tulemusi ja edukalt kooli 
esindanud ka spordis.

Kärstna pargis toimusid Ants Tombi mälestus-
võistlused, kus oli kavas heidete kolmevõistlus 
(ketas, kuul, oda) ja pargijooks (1000 ja 2000 m). 
13-15-aastaste tüdrukute heidete mitmevõistluse 
võitis Anna-Liisa Joandi (7. kl), kes pargijooksus 
saavutas oma vanusegrupis 2. koha. 16-18-
aastaste noormeeste vanusegrupis saavutas teise 
koha Reiko Männik (9. kl) ja kolmanda koha Juhan 
Eerik Sova (9. kl). Pargijooksus saavutas esimese 

koha Reiko Männik ning kolmanda koha Juhan 
Eerik Sova. 

Viljandimaa heitjate seeriavõistlusel tegid noored 
uusi rekordeid. Tüdrukute odaviske 2. koht Anna-
Liisa Joandi, poiste odaviske 1. koht Reiko 
Männik,  mõlemad uue isikliku rekordiga. 

Pildil võidukad sprinterid, paremalt esimene Kristel Kösler ja teine Sandra Liir, ees õpetaja Pille-Riin Sepp.

Viljandimaa noorte mitmevõistlustel saavutas 
kuuevõistluses (80 m tõkkejooks, kaugushüpe, 
kõrgushüpe, kuulitõuge, odavise ja 600 m jooks) 
tüdrukute C-vanuseklassis  Sandra Liir (7. kl) 2. 
koha, Anna-Liisa Joandi 3. koha. 

TV 10 Olümpiastarti Viljandimaa I etapi sprin-
terite võistlusel sai 50 m jooksus Sandra Liir oma 

vanuserühmas 1. koha ja Kristel Kösler (5. kl) oma 
vanuserühmas 2. koha. 

Viljandimaa noorte mitmevõistlustel saavutas 
kuuevõistluses (80 m tõkkejooks, kaugushüpe, 
kõrgushüpe, kuulitõuge, odavise ja 600 m jooks) 
tüdrukute C-vanuseklassis  Sandra Liir (7. kl) 2. 
koha, Anna-Liisa Joandi 3. koha.
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Pildil võidutüdrukud treener Sergei Vassiljeviga. 

Viljandimaa seeriavõistluse kolmandal etapil oli 
edukas Anna-Li isa Joandi , kes saavutas 
kuulitõukes 2. koha ja kettakeites 3. koha. Juhan 
Eerik Sova saavutas poiste arvestuses kettaheites 
2. koha ja kuulitõukes 3. koha. 

Viljandimaa koolidevahelistel murdmaajooksu 
karikavõistlustel Karksi-Nuias läks meil samuti 
hästi: Sandra Liir saavutas 6.-7. klassi tüdrukute 

arvestuses 500 m jooksus 3. koha ja 8.-9. klassi 
poiste 1000 m jooksus sai 2. koha Reiko Männik. 

Viljandi maakonna 6.-9. klasside segavõrk-
pallivõistlustelt tõi meie kooli meeskond teise 
koha karika. Meeskonda kuulusid Kevin Ibrus (9. 
kl), Reiko Männik, Juhan Eerik Sova, Liisi Markus 
(9. kl), Anna-Liisa Joandi, Karina Elias (7. kl), Anett 
Joandi (6. kl) ja Sandra Liir.  

Valtu kunstmuruväljakul Raplamaal toimusid Eesti 
Koolispordi Liidu korraldatavad koolidevahelised 
jalgpallivõistlused. Meie võistkond ei kaotanud 
mitte ühtegi mängu ning saavutasime esikoha. 
Võistkonna parima mängija tiitli sai Anna-Liisa 
Joandi. Märkimisväärne on see, et võrreldes teiste 
v õ i s t ko n d a d e g a o l i m e m e i e n o o r i m a d . 
Võistkonda kuulusid Sandra Liir, Anna-Liisa 
Joandi, Anett Joandi, Raneli Sonk (7. kl), Karina 
Elias, Maris Kits (6.kl), Liisi Sild (6. kl), Karily Sülla 
(7. kl). 

Koolidevahelisel kabevõistlusel saavutas meie 
kooli võistkond sel korral 0,5-punktise alla-
jäämisega teise koha.  

Pildil võidukad murdmaajooksjad, vasakult 
esimene Reiko Männik ja kolmas Sandra Liir.
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Õpilasesinduse jaoks oli esimene trimester töine 
Õpilasesinduse aasta algas septembris toimunud laagriga, kus koostati aastaplaan 
ning käsitleti põhimäärust ja kodukorda. Enda täiendamiseks ja koolielu 
arendamiseks vajalike teadmiste ammutamiseks osaleti ka mitmetel koolitustel, 
seminaridel ja konverentsidel.

‣ 13. oktoobril Järva- ja Viljandimaa regionaal-
koolitus, kus saadi palju uusi ideid õpilas-
esinduse töö paremaks muutmiseks, 

‣ 19. oktoobril Viljandi maakonna koolide 
õpilasesinduste sügisseminar, mille käigus saadi 
ka uusi tutvusi,  

‣ 15. novembril  toimus koolide juhtkondade ja 
õpilasesinduste arengupäev, kust võeti aktiivselt 
osa, 

‣ 17. oktoobril osalesid Ingrid Aule ja Nora 
Eensalu Nordea kontserdimajas toimunud Eesti 
suurimal noortekonverentsil Lahe Koolipäev, 
mille teemaks oli “Kuidas võtta vastutust”. See oli 
tõesti hüpersuperlahe päev. 

‣ Õpilasesindus ei ole aga ainult kusagil käi-
miseks mõeldud, vaid ka ise tehakse midagi ära. 
Õpilasesindus: 

• aitas 11. klassi tüdrukutel korraldada 
halloweeni-eelset pidu “Elavad surnud”, 

• viis läbi helkurikontrolli, 

• korraldas meestepäeva. Poisid (tüdrukud 
muidugi ka) said osaleda järgmistel võist-
lustel: lipsusidumine aja peale, padja padja-
püüri sisse saamine aja peale, erimaitseliste 
marmelaadikommide äraarvamine, jalatsite 
korvi või hularõngasse viskamine ning palju 
kirgi kütnud bottle flip ehk pudelisalto. Selgus, 
et meie kooli poisid on küll väga tublid, kuid 
neil on osavõtu osas veel arenguruumi. 

“Õpilasesindus ei 
ole ainult 
kusagil 
käimiseks 
mõeldud, vaid ka 
ise tehakse 
midagi ära.”

Halloweeni-peo fotonurk oli populaarne. Nora Eensalu ja Ingrid Aule lipsu sidumas.
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Oleme aktiivsed ja võtame sündmustest osa 
Esimene trimester oli sündmusterohke. Loe, mida kõike toredat ette võtsime.

Henri Kivisild (istub keskel) vaatab, kuidas klassikaaslased tema lemmiklooma uudistavad.

Esimese trimestri jooksul osalesime maakonna 
koolide ühistes ettevõtmistes:  

‣ Võhmas toimus Tervist Edendavate Koolide 
sügiskool, 

‣ Osalesime Viljandimaa õpilaste loovpäeval 
Viiratsi koolis, 

‣ 6. klasside meeskond käis maakonna õpi-
oskuste olümpiaadil. 

3.a klassi õpilased tegid õpetaja Reeda juhen-
damisel konkursile Söögivahetund 2016 video, 
mis leidis žürii äramärkimist. 

Kooli külastas ratastel planetaarium. 

5. klassi õpilasel Henri Kivisillal oli koolis kaasas 
oma lemmikloom – tarantel. 

4. ja 5. klassi õpilased veetsid sportliku vahetunni, 
mille korraldasid 11. klassi poisid. 

KUI PALJU ME TRIMESTRI JOOKSUL TARBISIME? SÕIME-JÕIME-KASUTASIME

‣ 364 kg kapsast 

‣ 341 kg porgandit 

‣ 85,5 kg õunu 

‣ 262 kg pirne 

‣ 352 kg leiba 

‣ 1060 l piima ja 612 000 l vett
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Algklassid osalesid Lastejaama fotovõistlusel 
“Maskeraad” ning pälvisid eriauhinna. 

Traditsiooniliselt külastasid meie õpilased 
vanavanemate päeval Lõhavere hooldekodu, et 
rõõmustada lauludega sealseid elanikke. 

Kõik meie õpilased osalevad sellel aastal 
Keskkonnainvesteeringute Keskuse ehk KIKi 
rahastatud keskkonnateadlikkust tõstvates 
õppeprogrammides: 

‣ 2. klassid käisid rabas ja Eesti Põllumajandus-
muuseumis õppimas teraviljade kohta, 

‣ 3.a ja 3.b seiklesid Sarapiku talu maisi-
labürindis ning külastasid Eesti Põllu-
majandusmuuseumi, 

‣ 4.-5. klass osalesid Tipu Looduskoolis 
õppepäeval, 

‣ 6. ja 7. klassid õppisid Tartu Loodus-
muuseumis ja korraldasid kanuumatka. 

‣ 8. klass käis Tartus Ahhaa Teaduskeskuses ja 
Kabli looduskeskuses linde uurimas, 

‣ 9. klassid võtsid ette õppereisi Särghauale. 

Teatri ühiskülastused on viinud Pärnu Endlasse 
1.a, 1.b ning 5. klassi õpilased ja 4. klassi 
õpilased Viljandi Ugala teatrisse.  

5. ja 6. klasside meeskonnad osalesid Innove 
korraldatud teemapäeval „Ametite fotojaht“ 
Suure-Jaani Noortekeskuses. 

7. klassi meeskonnad võtsid valla ettevõtlus-
konverentsi raames osa ideekonkursist “Suure-
Jaani märk”, millele eelnenud päeval käidi 
mõtteid kogumas inspiratsioonipäeval Viljandis. 

9. klassid on tõsiselt   tegelenud karjääri-
valikutega: oktoobris külastati ettevõtet Combi-
mill, novembris käidi töövarjupäeval ja karjääri-
konverentsil. 

Toreda kingituse said septembris 1.a klassi 
õpilased:   lastevanemate eestvedamisel 
õmmeldi Olustvere käsitöökojas kõigile lastele 
istumispadjad.

5. klass Tipu Looduskoolis uurimas, kes keda sööb.

8. klass Ahhaa Teaduskeskuses.

9. klassid Särghaua õppekeskuses.
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Direktor Epp Välba viibis kuu aega Londonis 
Suure-Jaani Kooli direktor Epp Välba viibis novembris 4-nädalasel stažeerimis-
kursusel Londonis Reach Feltham Academys. 

Tegemist oli Haridus- ja Teadusministeeriumi, Tal-
linna ja Tartu ülikoolide, Eesti Koolijuhtide Ühen-
duse ja Eesti Rotary Keskuse koostöökokkuleppe 
raames toimuva töölähetusega.  

Programmi eesmärk on anda direktoritele võima-
lus kogeda haridusuuenduste rakendamise mõju 
teistes riikides ning saada inspiratsiooni oma 
kooli arendamiseks. Naastes tuleb igal osalejal 
viia oma koolis ellu arendusprojekt ning jagada 
kogemust avalikkusega. 

Epp Välba: „Tegemist oli väga huvitava kooliga, 
kus iga päev kogesin uusi ahaa-elamusi. Sain 
jälgida tunde, töökoosolekuid, kontrollide külas-
käike – kõike, mida nelja nädala jooksul ühes koo-
lis toimus. Kajastasin oma muljeid igapäevaselt 
blogis www.epplondonis.wordpress.org. 

Kõige sügavama mulje jättis mulle õpetajate-
vaheline koostöö ja üksmeel. Kõik õpetajad 
töötasid ühiselt välja töötatud õppekava järgi, 
kasutades tundides väga sarnaseid õpetamis- ja 
korra tagamise võtteid. See tagas selle, et 
õpilastel olid kooli reeglid väga selged, kõik 
pidasid nendest kinni ja kogu energia võis kuluda 
õppimisele. Õpilased olid väga avatud ning 

uudishimulikud, nad esitasid väga palju küsimusi 
ja avaldasid julgelt oma mõtteid. Hea käitumine 
oli au sees. 

Ma ei kuulnud terve kuu jooksul mitte ühtegi 
korda, et keegi oleks pahandanud või kellelegi 
inetult öelnud, valitses vastastikune austus ja lugu-
pidamine, kus õpetajad ja õpilased olid võrdsed 
partnerid.  

Väga olulisel kohal oli lugemine, 100% igal 
õpilasel oli iga päev kaasas raamat, toimusid 
lugemisminutid, kus terve kool luges vaikuses. 
Õpilastel oli päevas vaid kaks vahetundi, neist üks 
15 minutit, teine 60 minutit, millest pool tundi 
kulus söömisele ja teine pool õues olemisele.  

Minu koolitusreis oli väga inspireeriv, tõin kaasa 
mitmeid ideid ja näen võimalusi nende raken-
damiseks, et meie kooli muuta paremaks, õpilase-
sõbralikumaks ja meeldivamaks paigaks. Tõin 
kaasa sealse põhimõtte, et kool vajab pidevalt 
uuendamist ja parandamist, kusjuures parandus-
tegevus ei tähenda, et midagi oleks halvasti või 
valesti. Alati saab paremini. Nagu ütles üks sealset 
kooli külastanud inspektor – maailmas ei ole 
ilusamat tööd kui kooli parandamine.” 

TOIMETUS 
Koolirahva tegemised kogusid ja kirjutasid üles Epp Välba (ühised ettevõtmised), Mari Kase (võistlused, konkursid), 
Siivi Tõnuri (sport) ja Nora Eensalu (õpilasesindus). Tekstid toimetas Sirje Urbel ja küljendas vilistlane Henrik Urbel. 

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

http://www.epplondonis.wordpress.org/%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.epplondonis.wordpress.org/%22%20%5Ct%20%22_blank

