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FOTO: Kevadpoolaasta üks uuenduslikumaid ja põnevamaid sündmusi oli 
toiduteemaline projektinädal. Vajadus muutunud ehk uue õpikäsituse järele 
on tulnud sellest, et elu ja kool kipuvad teineteisest eemalduma, kuid kooli 
eesmärk on kasvatada elus hästi toime tulevaid inimesi. Katsetasime 
tavapärasest erinevaid õpetamis- ja õppimisviise,  jätsime kõrvale ainekeskse, 
teemade kaupa õppimise, ainetunnid ja tunniplaani. Lähemalt projektinädala 
tegemistest lk 4-5.
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Hea Suure-Jaani Kooli õpilane, õpetaja, 
lapsevanem, sõber!

Viies tegutsemisaasta hakkab ümber saama. On olnud ettevõtlik ja rõõmurohke aasta, 
mille võtan kokku kümne olulisema märksõnaga. 

VASTUTUSTUNDE KUJUNDAMINE on olnud 
meie õppeaasta läbiv teema. Vastutus on 
tagajärgede kandmine tegude või tegemata 
jätmiste eest. On selge, et kool vastutab laste 
hariduse, koolijuht kooli toimimise, õpetajad 
õppetöö eest. Ja õpilane vastutab oma käitumise, 
tegude, edu või ebaedu eest. Riiklik õppekava 
ütleb: „Õpilane mõistab oma tegude aluseks 
olevaid väärtushinnanguid ning tunneb vastutust 
tegude ja tagajärgede eest.” Kui laps ei saa 
ootuspäraselt hakkama, vaadatakse kooli ja 
õpetajate töö kriitilise pilguga üle, lapse roll ja 

vastutus jäetakse pahatihti tähelepanuta. Meie 
kõigi oodatav tulemus on arukalt hakkama saav 
noor, kes ellu astudes vastutab iseenda, oma pere, 
järglaste ja kogu Eesti tuleviku eest. Seepärast 
pöörasime sel õppeaastal eriliselt tähelepanu 
vastutustunde kujunemisele. Oleme teinud küll 
edusamme, me räägime palju vastutusest, lapsed 
mõistavad vastutuse olemust ning arutlevad, kuid 
meil on pikk tee minna, et kõigi tegudest 
vastutustundlik suhtumine ja julgus võtta vastutus 
välja paistaks.  

Foto: Suure-Jaani Kooli esindasid ümber Viljandi järve jooksul koos nii õpetajad kui õpilased. 
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VÄÄRTUSKASVATUSE raames suuname õpilasi 
väärtustest rääkima, neid märkama. Meie 
eesmärgiks on, et õpilased ei ole mitte ainult 
väärtustest teadlikud, vaid harjumuseks kujuneks 
nende järgi elada. Teeb rõõmu, et õppeaasta 
jooksul toimus koolimajas aina enam õpilaste 
poolt algatatud arutelusid meie väärtuste järgi 
käitumise teemal. Küll märgati, et koolielus on 
häirivaid asju, tehti ettepanekuid nende 
parandamiseks. Eriti uhked oleme nende õpilaste 
üle, kes infominutil julguse kokku võtsid ja kogu 
kooliperega oma tähelepanekuid jagasid.  Rõõm, 
märkamine, julgus, algatus, kokkuhoidmine ja 
koostöö on meie igapäevases fookuses kindlasti 
ka uuel õppeaastal. 

LUGEMINE on meie koolis endiselt au sees. 
Vahetunnis raamatut lugev õpilane ei ole 
haruldus, kuigi projekti algusaegadel oli seda 
r o h k e m . E s m a s p ä e v a s e d õ p i l a s t e 
lugemistutvustused koolipere ees on saanud 
harjumuspäraseks. Lisaks esinemiskogemusele 
annavad need võimaluse oma loovusel ja 
fantaasial vabalt lustida lasta. Eriti toredatena 
jäävad meelde lavastuse või filmina ette kantud 
raamatututvustused. 

ÕPETAJATE VAHETUS leidis aset novembri 
keskpaigas, kõik 326 õpilast jäeti e-õppele ning 
õpetajad sõitsid 17-sse kooli üle vabariigi. 
Metoodil ised ideed, inspiratsioon, uued 
sõprussuhted, julgus projektinädala korralduseks 
ning tagasiside oma tööle oli olulisem, mis saime, 
lisaks andsime paljudele koolidele eeskuju 
samasuguse kogemuspäeva korraldamiseks. 

PROJEKTINÄDAL teemal „Toit ja toitumine” oli 
va ie ldamatul t õpiaasta t ippür i tus , mi l le 
ettevalmistamisega alustasid õpetajad juba 
augustis. Nii õpilaste kui õpetajate tagasiside on 
positiivne ning annab julguse projektipõhise 
õppe jätkamiseks ning kaasaegse õpikäsituse 
meetodite kasutusele võtmiseks. Õpetajate 
hinnangul oli see senise Suure-Jaani kooli ajaloo 
kõige sisulisem ja efektiivsem koostöökogemus. 
Õpilaste tagasisideküsitlus näitas, et 91% hindas 
oma osalemist teistmoodi õpitegevustes 
aktiivseks ning 83% õpimotivatsiooni kõrgeks. 

82% õpilastest arvas, et projektõpe võimaldas neil 
paremini aru saada õpitu ja tegeliku elu 
vahelistest seostest 

AINEALASTEL VÕISTLUSTEL OSALEMINE oli 
arvukas, oleme tulemustega rahul. Kooli 326 
õpilasest 64 ehk 20% on õppeaasta jooksul 
osalenud enam kui 130 korral erineval ainealasel 
võistlusel nii maakonnas kui vabariiklikul tasemel. 

POSITIIVNE SISEKLIIMA JA TOETAVAD 
OMAVAHELISED SUHTED määravad õhustiku ja 
loovad eeldused heaks koostööks. Õpetajad on 
toonud koostöövestlustel välja, et käesoleval 
õppeaastal on märgatavalt paranenud kooli 
sisekliima. Jutt pole füüsilisest, vaid vaimsest 
õhkkonnast. Positiivse organisatsioonikultuuri, 
toetavate omavaheliste suhete ning ühtsustunde 
saavutamine on olnud muutuste keerises 
keerukas. Kolleegide märkamine ja tunnustamine 
iganädalast „Väikese Printsi” rändauhinda jagades, 
ühiselt edusamme tähistades või kooli väärtustest 
tulenevaid kolleegipreemiaid jagades paneb 
meid rohkem kaaslasi märkama ja tunnustama.  

ÕPILASESINDUS on aktiivsem ja osalejatelt 
arvukam kui varasematel aastatel. Nende 
eestvedamisel toimunud sõbrapäev, stiilinädal, 
osaluskohvik, halloween ’ ipidu on koolielu 
rikastanud. Õpilaste mured on õpilasesinduse 
kaudu jõudnud juhtkonnani, koos oleme otsinud 
lahendusi. ÕE-sse kuulumine eeldab head 
õppimist ja käitumist ning see on motiveerinud nii 
mõndagi oma käitumisele ja õpitulemustele 
kriitiliselt vaatama. 

SPORDITULEMUSTE poolest pakub lõppev aasta 
k o n k u r e n t s i v a r a s e m a t e l e e d u k a t e l e 
spordiaastatele. Me armastame öelda, et Suure-
Jaani koolis on sportimine eluviisiks. Enamik lapsi 
tegeleb vähemalt ühe spordiharrastusega, neile 
on eeskujuks sportlikud õpetajad. Eriti uhked 
oleme maakonna põhikoolide 4-võistluse 
üldarvestuse 3. koha üle, kergejõustikus on meie 
õpilased vabariigi koolinoorte esikümnes, 
pallialadel maakonna esikolmikus. Oleme uhked 
8. klassi õpilase Artur Soo osalemise üle 
orienteerumise maailmameistrivõistlustel.
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ÕPILASTE ALGATUSED on sidunud lapsed 
ühiselt headusesse panustama. Tooksin välja  
Romet Talviste, kelle idee oli valmistada koos 
klassi õpilaste ja vanematega vaprusehelmeid 
vähihaigete laste toetuseks. Liisi Sild kutsus üles 
jagama kallistusi, Kelli Kesteri eestvedamisel sai 
klass ühise kinoskäigu kui klassiõhtu. Artur ja 
Oskar Masing kutsusid õpilasi ühisele kelgu-
päevale Tääksi, Ingrid Aule ärgitas Reet Ausi filmi 
vaatama. Katriin Kingu eestvedamisel koristas 4.b 
klass Suure-Jaanit, koristades leitud taara eest 
saadud raha annetati laste heaks. Ka isadepäeva 
perepäeval toimunud heategevuslik kohvik sai 
teoks tänu aktiivsetele õpilastele.  

Tänan kõiki õpilasi, õpetajaid, lapsevanemaid ja 
kooli toetajaid toreda õppeaasta eest ning soovin 
rõõmsat suve. Kohtumiseni 1. septembril 2019! 

Epp Välba 

Suure-Jaani Kooli direktor 

FOTO: Projektinädalal tegi direktor Epp Välba 
koos õpilastega leiba. 

Õppisime projektinädalal toitu ja toitumist
Projektinädal „Toit ja toitumine“ oli sel õppeaastal kõige uuenduslikum, ajamahukam ja 
põnevam õppetööalane sündmus.

Planeerisime igaks päevaks teema ja nii olid meil 
kartuli-, vee-, leiva- ja fantaasiapäev ning päev 
kokkuvõtete tegemiseks ja lõpetamiseks. 

Kartulipäeval õppisime näiteks tundma kartuli 
ajalugu ja sorte, koorisime kartuleid (nii mõnigi 
esimest korda elus!), tegime ise kartuliputru ja 
tärklist ning tärklisest stressipalle ja kisselli, 
määrasime kartuli tihedust, käisime „Ringreisil 
pildijaamades“. Üks õpetlikumaid töötube oli 
kartulikrõpsutöötuba, milles saime teada, mida 
krõpsud tegelikult sisaldavad.  

Veepäeval valmistasime piimast plastmassi, 
kokteile ja salakirju ning veest maitsevett, ilupilte 
ja muusikat, tegime põnevaid katseid ja 
kujundasime lauarääkijaid. 

Leiva- ja teraviljapäeval koostasime rühmatööna 
ühe vilja teemalise posterettekande ning filmisime 
oma esitluse, nooremad õpilased degusteerisid 
leivasorte, tegelesid plakatite, töölehtede, 
vanasõnade, vanade tööriistade ja erinevate 
viljateradega. Direktor Epp Välba juhendamisel 
segati valmis juuretis, et järgmisel päeval leiba 
küpsetada.  
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Fantaasiapäeval degusteerisime eksootilisi 
puuvil ju, mängisime õiglase kaubanduse 
teemalist mängu, mõtlesime, kuidas iga toit leiaks 
sööja, valmistasime leiba, kunstiteoseid ja 
küpsisetorti, saime teada, mis spordialaga peame 
tegelema, et söödud kalorid ära kulutada. Lõpuks 
vaatasime koos filmi „Toit – hõrgutav teadus“. 

Reedel võtsime nädala kokku: kontrollisime 
õpitut „Kuldvillakuga“, vaatasime üle nädala 
jooksul tehtud posterid, plakatid, videod, jutud 
ja katsed, jagasime muljeid. Päeva lõpetasime 
võimlas ühise lõunasöögiga, laual olid teiste 
toitude hulgas omatehtud leib ja või. Nii saigi 
meie teistmoodi nädal läbi. Kavatseme ka 
järgmisel aastal projektinädala korraldada. 

Kooli kodulehel kajastasid sündmusi meediaringi 
liikemd Aurelia Tulp, Merilin Tkatšenko, Anete 
Puusta, Nora Eensalu ja Ingrid Aule, kelle 
kirjutatud artiklite põhjal on käesolev artikkel 
koostatud. 

Sirje Urbel 

FOTO: Esimest korda meie kooli ajaloos sõi kogu kool korraga. 

FOTO: Posterettekande koostamise mees-
kondades oli liikmeid kõigist põhikooli-
klassidest, et õpetada eri vanuses lapsi koos 
töötama. 
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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 Anett Joandi (8a) - alati 
rõõmus, hea tuju ning naerul näoga, nakatab ka teisi. 
Tuleb alati hea meelega kaasa uute ideedega või tunnis 
pakutavate ülesannetega. Särasilmne optimist. 

RÕÕMURAAS 
2019

TERAVSILMNE MÄRKAJA 
2019

„TERAVSILMNE MÄRKAJA 2019” on Anna-Liisa Joandi 
(9a) - oskab märgata, tal oleks kui mitu paari silmi ning kõrvu. 
Oma vaiksel, kuid visal moel teavitab ta probleemist kaaslasi 
ning organiseerib lahenduse. Ta hoolib ning toetab neid, kes 
vajavad tuge. Anna-Liisal on piisavalt kannatlikkust ning 
oskust tulla toime ka keerulisemates situatsioonides.  

JULGE HUNT 
2019

„JULGE HUNT 2019” on Artur Soo (8a) - ütleb alati oma 
arvamuse välja ja julgustab teisi sama tegema. Vastab tihti 
tunnis õpetaja esitatud küsimustele, kartmata sealjuures 
eksida. Suhtleb vabalt võõraste inimestega. Tuleb 
lagedale uute ja põnevate ideedega ning julgeb neid ellu 
viia. Osales ka koolinoorte orienteerumise MM-il. 



SINUGA JAGATUD KOOLIRÕÕM JUUNI 2019 

 7

„AKTIIVNE ALGATAJA” on Holger Kink (9a) - oskab kõigiga 
hästi läbi saada. Arvestab alati teistega, see teeb temast oskusliku 
grupijuhi. Antud ülesannete puhul on just Holger see, kes klassi 
kui ühtse meeskonna tegutsema paneb, olgu see siis mõnes 
õppetunnis antud rühmatöö või klassivälise ürituse eeskava. 
Holger teab, et koos liidrirolliga käib kaasas ka vastutuse võtmine. 
Oma tegemiste ja kohustuste eest vastutama on Holger õpetanud 
ka klassikaaslasi, seda eelkõige oma positiivse eeskujuga. 
Kirjanduse tunni raames valminud lühifilmid on Holgeri ideedest 
kokku pandud. Tehnilise poole pealt on Holger alati see, kes asjad 
tehtud saab. Ta on abivalmis, tähelepanelik, laia silmaringiga ning 
terava taibuga.  

KOOSTÖÖBOSS 
2019

AKTIIVNE ALGATAJA 
2019

„KOOSTÖÖBOSS 2019” on MF Tudipilv: Ingrid Aule, Marleen 
Mändul, Nora Eensalu (9b) - Minifirma Tudipilv eestvedajad. On 
käinud paljudel laatadel ja saanud auhindu. 

NUTIKAS KOKKUHOIDJA 
2019

„NUTIKAS KOKKUHOIDJA 2019” on Ralf Grünberg (4a) - 
voolis plastiliinist tegelasi, tekitas kaaslastes oma voolitud 
tegelas tega huv i , vool i tud tegelas tes t teht i koos 
klassikaaslastega multifilm. Käidi üksteisel külas, vabal ajal 
kirjutati filmi režii. Klassis seati sisse filmimisnurk, kus film valmis. 
Filmi näidati kooli kevadpeol. 
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Kolleegipreemiad 2019

ETTEVÕTLIK ÕPETAJA 
2019

„ETTEVÕTLIK ÕPETAJA 2019” on Tauno Tilk.  

Tauno on lisaks koolis ettevõtlusõppe eestvedamisele loonud ka 
enda ettevõtte – TilkCraft OÜ. Ettevõtte toodeteks on puidust 
valmistatud kellad, lõikelauad ja vaagnad, pingid, mänguasjad ja 
tegeluslauad, mis arendavad laste motoorseid oskusi. Tauno oskab 
enda aega ja energiat oskuslikult jagada pere, töö, kaitseliidu, 
rahvatantsu, sündmuste korraldamise ja juhtimise vahel. 

JULGE TEGU 2019

„JULGE TEGU 2019” on projektinädal „Toit ja toitumine”. 

18.-22. märtsil 2019 viidi läbi nüüdisaegset õpikäsitust ning 
kaasaegseid õppemeetodeid rakendav, õpilasi aktiivselt 
haarav, nende koostöö- ja probleemilahenduse oskust 
arendav ning õppeaineid elulähedaselt lõimiv õppenädal. 

AASTA ALGATAJA 
2019

„AASTA ALGATAJA 2019” on Ülle Piir. 

Ülle kutsus õpilasi üles uuendama mänguplatse koolimaja 
ümbruses. Ta on 3.a klassile korraldanud mitmeid 
kinokülastusi, muuseumitunde ja töötubasid (Ugala 
teatris). Tema klassi õpilased algatavad õpetaja eeskujul 
toredaid ettevõtmisi. 

AASTA ÜHENDAJA 
2019

„AASTA ÜHENDAJA 2019” on Katrin Ronimois. 

Katrini tulekuga on märkimisväärselt paranenud koostöö ja 
suhted Suure-Jaani Kooli õppekohtade vahel 
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„AASTA KOOSTÖÖLINE 2019” on Milvi Alp. 

Milvi on sel õppeaastal teinud palju koostööd kohaliku 
raamatukoguga ja kutsunud külla palju huvitavaid kirjanikke. 
Kohtumised andsid õpilastele hoogu lugeda. Milvi kirjutas 
mitmele Vastemõisa õppekoha peole stsenaariumi või väikse 
näidendi, mille peale peo kava üles ehitati. Alati energiline ja 
rõõmsameelne. 

AASTA KOOSTÖÖLINE 
2019

AASTA RÕÕMUSTAJA 
2019

„AASTA RÕÕMUSTAJA 2019” on Lii Lõhmus. 

Lii elab õpilaste esinemistele pakatava energiaga kaasa. 5.-9. 
klassi jõulupeol hüppas ja keksis ta oma klassi esinemisele 
tohutu energiaga kaasa. Igal mudilaskoori või klasside 
esinemisel on ta 110% kohal ja toetab ning särab koos 
esinejatega. Lisaks oma klassiga tegelemisele jaksas ta 
pakkuda huvitavaid koostegemisi ka 3.a klassi lastele. Õpilased 
olid vaimustatud nii osalemisest Cätlin Mägi õpitoas, 
helikujunduse töötoast Ugalas, sellele järgnevast pillide 
meisterdamisest ja kevadpeol omal pillil mängimisest. Lii on 
alati rõõmsameelne, ta on hea suhtleja ja põhjalik õpilastele 
hinnangute andmisel. 

AASTA TEGUTSEJA 
2019

„ERIPREEMIA - AASTA TEGUTSEJA 2019” on Anne Raid. 

Anne on Suure-Jaani koolimaja hing ja süda. Ta võtab lapsed igal 
hommikul vastu ja saadab nad koolipäeva lõpus minema emaliku 
hoole ja karmide õpetussõnadega. Ta on alati liikumises, abivalmis, 
lahke, teab ja aitab, märkab palju, tema silmad ja kõrvad on igal 
pool. Vajadusel teeb Anne kõva häält, ta ei jäta ühtegi 
korrarikkumist kahe silma vahele, sest tema jaoks on hea kasvatus 
oluline. Ka kolleegidesse suhtub Anne emaliku hoolitsusega. 
Paistab silma, kuidas Anne koolielus kaasa lööb: külaliste vastuvõtu 
päeval kannab ta koolivesti, jõulude ajal päkapikuriideid.  
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Teise poolaasta ühised ettevõtmised 
‣ II poolaastal jätkus lugemisprogramm: igal 

esmaspäeval infovahetunnis tutvustasid klassid 
loetud raamatuid. 

‣ Kõige uudsem ettevõtmine oli projektinädal 
(sellest lähemalt lk 4-5). 

‣ Eesti vabariigi aastapäeva tähistasime Eesti 
ajaloo teemaliste tundidega ja aktusega. 
Algklassidel toimus ilukirjavõistlus. 

‣ Vastlapäeval ehitasime lumelinna ja toimus 
korvpalliturniir „Vastlapall“ 5.-9. klassile. 

‣ Emakeelepäeval oli algklassidel viktoriin. 5.-9. 
klassile korraldasid emakeelepäevaürituse oma 
loovtööna Laura Valdmaa, Martha Konks ja 
Angela Aavik 8.b klassist. Kontserdi andsid 
EMTA noored muusikud. 

‣ Jätkasime e-õppepäeva traditsiooni: 28. märtsil 
õpetajad õppisid ja õpilased lahendasid kodus 
veebiülesandeid. 

‣ 4 . - 9 . k l a s s i õ p i l a s e d m u r d s i d p e a d 
osaluskohvikus, mille teemadeks olid „Kuidas 
mina õpilasena saan end panna õppimise eest 
rohkem vastutama?”, „Milline õppimine aitab 
meil tulevikuks parimal viisil valmistuda?” ja 
„Kuidas hoida õpilaste vaimset ja füüsilist 
tervist?” 

‣ Aprillis oli koolis avatud uste nädal. 

‣ Ettevõtlikud õpilased osalesid minifirmade 
koolituspäeval Viljandis. 

‣ Toimus filmiõhtu. 

‣ Enne kevadvaheajale minekut oli teistmoodi 
koolipäev: algklasside õpilased esitlesid 
uurimuslikke mõistekaarte “Naer on terviseks“, 
vaadati Köleri-teemalist etendust, 6.-8. klassi 
õpilased osalesid robootika õpitoas ja lõpuks 
toimus klassidevaheline teatevõistlus ümber 
järve jooksmises.

FOTO: Peatselt 9. klassi lõpetavad Anete Puusta ja 
Merilin Tkatšenko on aastate jooksul silma paistnud 
aktiivse kooliellu panustamisega.

FOTO: 8.b klassi õpilane Mailis Tõnisson on 
süvenenud roboti võimalustesse.
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‣ Paul Kondase sünnipäeva puhul lavastasime 
kunstniku maali „Näärivana kalastab“. 

‣ Lastekoor käis preemiareisil Tallinnas. 

‣ Toimusid traditsioonilised spordipäev ja 
kevadkontsert. 

‣ Osaleti bioloogia ja füüsika õpikodades. 

‣ 1.a ja 1.b käisid õppekäigul Kurgjal ja Soomaa 
külastuskeskuses. 

‣ 1. ja 2. klassid käisid teatris ja korraldasid koos 
õpilasfirmadega kevadlaada. 

‣ 2.a ja 2.b käisid Hüpassaare õpperajal ja Tartus 
ekskursioonil. 

‣ 2.b koristas kodulinna tänavaid prahist ja kutsub 
ka teisi klasse seda tegema. 

‣ 1.a, 3.a ja 3.b olid tunnis Eesti kunstimuuseumis. 

‣ 1.a, 3 .a ja 9.a osalesid elektrooni l ise 
pärimusmuusika õpitoas. 

‣ 3.a käis külas Viljandi töötukassas ja Ugalas 
helikujunduse töötoas. 

‣ 3.a ja 3.b osalesid programmis „Päästjatel külas“ 
ja käisid õppereisil Palamusel. 

‣ 3.b mängis ühel pärastlõunal lauamänge. 

‣ 4.a läks õppekäigule „Tagasi lasteaeda“. 

‣ 4.b pidas klassiõhtut. 

‣ 4.a ja 4.b õppisid Tipu looduskoolis. 

‣ 5.a ja 5.b käisid õppekäigul Tallinnas ja Paides. 

‣ 6. klass käis Riisa rabas ja osales KEAT-i (Kaitse 
Ennast ja Aita Teisi) koolitusel. 

‣ 6. ja 7. klass külastasid Ahaa keskust Tartus ning 
Kohtla kaevandust. 

‣ 7., 8.a ja 8.b külastasid Spot of Tallinnat. 

‣ 8.a ja 8.b õpilased kaitsesid loovtöid, käisid 
teatris ning Naissaare õppekäigul. 

‣ 8. ja 9. klassid läbisid liiklusohutuskoolituse. 

‣ 9.a käis kinos „Tõde ja õigust“ vaatamas. 

‣ 9.a ja 9.b osalesid töötukassa töötubades ja 
käisid Rakveres. 

FOTO: Kevadkontserdi ajal on alati võimalik vaadata õpilaste käsitöönäitust. Pildil on 9. klassi tüdrukute 
kootud sokid.
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KOOLIUUDISEID VASTEMÕISAST

Teise poolaasta tegemised 

Kätte on jõudnud taas kokkuvõtete tegemise aeg! Teisel poolaastal oleme joonistanud ja 
laulnud, nuputanud ja tantsinud, kohtunud huvitavate inimestega ja tähistanud 
erinevaid tähtpäevi. On toimunud mitmeid klassiõhtuid ning kino- ja teatrikülastusi.  
Kindlasti ei ole me unustanud ka oma põhitööd – õppimist!

‣ 20. veebruaril tähistasime piduliku kontsert-
loenguga Eesti Vabariigi 101. aastapäeva. 
Esinesid lauljad, tantsijad ja pillimängijad. 
Huvitava ja kaasahaarava ajalootunniga esitas 
õpetaja Hel i Rahnu ülevaate eest laste 
vabadusvõitlusest kuni 23. veebruarini 1918.a. 

‣ 4. märtsil sai teoks III J. Köleri sünniaastapäevale 
pühendatud joonistamispäev, mille eesmärgiks 

on leida noor kunstnik, kes vääriks olema nn 
Köleri kaabu omanikuks. Selle aasta teemaks oli 
portree, oli selleks siis inimene või kala. Päeva 
juhatas sisse ja õpilasi juhendas Johann Köleri 
Fondi esinaine kunstnik Aate-Heli Õun.  8. 
märtsil, Vastemõisa rahvamajas toimunud Köleri 
päeval, kuulutati kaabu omanikuks 2. klassi 
õpilane Daniel- Stefan Kolju.

FOTO: Daniel-Stefan Kolju.
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‣ 5.-6. klassi õpilased Evelyn Timofejev, Loreena 
Veermets ja Janar Ait osalesid Viljandis Nuputa 
matemaatikavõistlusel. Loreena ostus valituks ka 
Nutikate matemaatikute Viljandimaa 6. klasside 
esindusvõistkonda. 

‣ 11.-15. veebruarini leidis aset stiilinädal. 
Sõbrapäeval külastasid meid Suure-Jaani 
õppekoha 7. klassi õpilased, kelle hulgas oli ka 
meie õppekoha vilistlasi. Nende poolt läbi 
viidud ühised mängud ja võistlused pakkusid 
rohkelt elevust. 

‣ Hoiame au see ka emakeelt! 14. märtsil leidis 
a s e t e m a k e e l e p ä e v a l e p ü h e n d a t u d 
kogunemine. Järgmisel päeval kohtusime 
luuletaja Mari Karilaiuga. 3. mail kohtusime 
kirjanik Heidi Rabaga. Ürituste eestvedajateks 
olid õpetaja Milvi Alp ja raamatukogu juhataja 
Merle Rang. 

‣ Igast klassist osales õpilasi ka Känguru 
matemaatikavõistlusel. Oma vanuserühmas 
olid punktiarvestuses kõige tublimad Janette 
Sild, Rasmus Roslender, Evelyn Timofejev ja 
Loreena Veermets. 

‣ 3. klassi õpilased  Sandra Roosileht, Sander 
Roosileht ja Rasmus Roslender osalesid 27. 
märtsil  lasteraamatupäeva täringumängul 
„Põhjamaade jutud“. Samal ajal näitasid Anelle 
Gross, Kristelle Elgas ja Kristjan Juhansoo 
oma oskusi 3. klasside õpioskuste olümpiaadil 
Tarvastus.  

‣ Algklasside uurimistööde teema oli sel aastal 
„Naer on terviseks!“ Põnevalt naljakate ütlemiste 
ja lugude leidmiseks tuli lastel küsitleda nii 
vanemaid kui vanavanemaid. Pärast tööde 
vormistamist ja kooliperele esitlemist sai neist 
huv i tavat lugemis t pakkuv vä l japanek 
koolimajas. 

‣ Õppeaasta jooksul õpitud tantsudest, lauludest, 
luuletustest  ja pillilugudest sai kokku imekena 
emadepäevale pühendatud kevadkontsert. 
Aitäh juhendajatele: õpetajad Ene Uuland, 
Krista Prinzmann, Milvi Alp ja Heidi Oja- Kalberg. 

‣ Püüame hoida ka pikaaegseid traditsioone! 29. 
mail leidis aset 30. Liiduvere ringi jooks! Kildu 
kooli 110. aastapäevale pühendatud jooks oli 
viimaste aastate osalejaterohkeim (53 spordi- ja 
l i ikumishuvi l is t ) . Vastemõisa õppekoha 
õpilastest võitis tüdrukute arvestuses Evelyn 
Timofejev 5. klassist, poiste arvestuses Sander 
Roosileht 3. klassist. Loodetavasti jookseme ka 
järgnevatel aastatel! 

‣ Selle õppeaasta suurimaks saavutuseks võime 
kindlasti pidada meie mudilaskoori pääsemist 
laulupeole! Suur kummardus tehtud töö ja 
nähtud vaeva eest õpetaja Ene Uulandile ja 
tublidele lauljatele! Aitäh vanematele ja 
toetajatele! Kohtumiseni laulupeol! 

Krista Prinzmann ja Ene Adams 

Fotod: Ene Adams 

FOTO: Mudilaskoor pääses laulupeole. FOTO: 30. Liiduvere ringi jooks.
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Olümpiaadid ja konkursid

II poolaastal osalesime edukalt paljudel ainealastel olümpiaadidel ja konkurssidel.

‣ Matemaatikaolümpiaadi piirkondlikus voorus sai 
Hanelle Kaugerand (7. kl) I koha. 

‣ Viljandi maakonna „Nuputa“ võistlusel saavutas 
4. koha 7. klassi võistkond: Hanelle Kaugerand, 
Robin Selberg ja Maria Toomingas. 

‣ 4 . - 6 . k l a s s i d e m a t e m a a t i k a -
olümpiaadil jagas Randel Teever 
(4.b) 6.-11. kohta. 

‣ C . R . J a k o b s o n i n i m e l i s e l 
füüsikavõistlusel saavutas Monis 
Brauer (8.b) 6. koha. 

‣ Viljandi maakonna põhikooliõpilaste 
õigekirjavõistlusel saavutas Anete 
Puusta (9.b) I I koha, Merilin 
Tkatšenko (9.b) 5. koha ning Monis 
Brauer (8.b) 5. koha. 

‣ Raamatuviktoriinil saavutas I koha 
võistkond koosseisus Pauliine 
Velbaum (4.a), Katriin Kink (4.b) ja 
Brita Olev (3.a). ÜLEMISEL FOTOL 

‣Viljandi maakonna 7.-9. klassi 
õ p i l a s t e k i r j a n d u s v i k t o r i i n i l 
“Raamatusõprade kohtumine” sai I 
k o h a 9 . b k l a s s i v õ i s t k o n d 
koosseisus Nora Eensalu, Anete 
Puusta ja Merilin Tkatšenko. 

‣K i r j a n d u s v i k t o r i i n i v õ i t j a d 
(vasakult) Nora Eensalu, Merilin 
Tkatšenko ja Anete Puusta koos 
kirjanik Reeli Reinausiga, kelle 
loomingule selleaastane viktoriin 
pühendatud oli. ALUMISEL FOTOL 

‣O s a l e s i m e S u u r e - J a a n i 
Gümnaasiumi kõnevõistlusel, kus 
Ingrid Aule (9.b) sai I koha ja III 

kohta jagas Merilin Tkatšenko (9.b). 

‣ Paalalinna Põneviku jutuvõistlusel sai vanemas 
vanuserühmas Anete Puusta (9.b) I koha ja 
Aurelia Tulp (7. kl) eripreemia.
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‣ Kõnevõistluse võitja Ingrid Aule esitas 
võidukõne Eesti vabariigi aastapäevale 
pühendatud aktusel. 
FOTOL 

‣ M a a k o n d l i k u l 7 . 
klasside inglise keele 
päeval saavutas III 
k o h a m e i e k o o l i 
võis tkond: Ali ise 
Valvik, Aurelia Tulp, 
T a a v i O l e s k j a 
Andero Tabur. 

‣ Maakondlikul vene 
keele tõlkevõistlusel 
(vene keelest eesti 
ke e l d e ) s a a v u t a s 
Merilin Tkatšenko 
(9.b) III koha.  

‣ Bioloogiaolümpiaadi 
p i i r k o n n a v o o r u s 
s a a v u t a s N o r a 
Eensalu (9.b) 4. koha 
j a H a n e l l e 
Kaugerand (7. kl) 6. 
koha. 

‣ V i l j a n d i m a a 
kunstiolümpiaadil sai 
Kati Roosi (9.b) 4. 
koha, Monis Brauer 
(8.b) 5. koha, Merilin 
Tkatšenko (9.b) 6. 
koha. 

‣ Vi l jand imaa TEK-
koolide 5.- 7. klassi 
õ p i l a s t e o n l i n e -
viktoriinil olid meie kooli võistkondadest kõige 
tublimad 7. klassi tüdrukud Klaudia Kask, 
Aurelia Tulp, Sindra Kabanen ja Maria 
Toomingas. 

‣ Inimeseõpetuse olümpiaadi piirkonnavoorus 
saavutas Piret Alert (8.a) II koha ja  Monis 
Brauer (8.b) 4. koha.  

‣ 7. klassi tüdrukud Aurelia Tulp, Klaudia Kask, 
Sindra Kabanen ja Maria Toomingas 

saavutasid Vi l jandimaa inimeseõpetuse 
olümpiaadil II koha. 

‣Tehnoloogiaolümpiaadi 
maakonnavoorus saavutas 
Liisi Sild (8.b) II koha ja 
vabariiklikus voorus 11. 
koha. 

‣Käsitööolümpiaadil jagas 
Anett Joandi (8.a) II-III 
kohta.  

‣Muusikaviktoriinil “EV 
100. Elagu Eesti!” vastasid 
küsimustele õigesti Anett 
Joandi (8.a), Piret Alert 
(8.a), Merlissa Umal (8.a) 
ja Holger Kink (9.a) . 
Tänuks kaasalöömise eest 
sai meie kool Tallinna 
ekskursiooni, kus lastekoor 
mai keskel ka ära käis.   

‣Eesti Meestelaulu Seltsi 
korraldatud üle-eestilise 
po is te võ i s tu lau lmise 
maakondlikus eelvoorus 
sai 7-9aastaste poiste 
vanuseklassis Allar Arula 
(1.a) II koha. 

‣Va b a r i i k l i k u l n o o r t e 
l a u l j a t e k o n k u r s i l 
„Vokaalkompass 2019” 
saavutas Triinu Johanna 
Sepp (5.a) 10-13aastaste 
vanusegrupis I koha. 

‣Viljandimaa õpilasfirmade 
laadal tunnustati 9.b klassi 

tüdrukute Ingrid Aule, Marleen Mänduli ja 
Nora Eensalu minifirmat Tudipilv kui parimat 
minifirmat ja parima müügitöö tegijat. 

‣ Suure-Jaani Koolist laulsid end XXVII laulupeole 
“Minu arm” Suure-Jaani õppekoha lastekoor 
ning Vastemõisa õppekoha mudilaskoor.



SINUGA JAGATUD KOOLIRÕÕM JUUNI 2019 

 16

Õpilasesinduse tegemised

6. veebruaril toimus Järvamaal Koeru Keskkoolis 
üritus nimega “Õpime professionaalidelt”, kust 
võtsid osa ka meie kooli õpilased Artur, Maria, 
Ingrid, Eneli, Nora ja Anete. Üritusel esinesid ja 
jagasid oma kogemusi 32 vähem või rohkem 
tuntud oma eriala professionaali, kes tutvustasid 
noortele üle kogu Eesti erinevaid karjäärivalikuid. 

11.-15. veebruaril toimus sõbrapäeva puhul 
stiilinädal, mille teemad olid „Pidžaama“, 
„Kulmukaar ja kolm triipu“, „Tume nagu öö“, 
„Punakas ja sädelev“ ja „Kodune sossu“. Lisaks 
korraldasime 14. veebruaril suurte vahetundide 
ajal sõbrapäevateemalisi mänge. 

29. märtsil korraldasime filmiõhtu, kus näitasime 
kolme erinevat filmi: kõigile vaatamiseks olid 
filmid „Politseiauto Pelle“ ja „Sangarid“ ning 
õpilastele alates 5. klassist näitasime filmi „Nunn“. 

9. aprillil korraldasime osaluskohviku, kus iga 
õpilane sai lauajuhtide abil oma ideedega 
panustada kooli arengusse. Osaluskohviku 
selleaastased teemad olid „Kuidas mina õpilasena 
saan end panna õppimise eest rohkem 
vastutama?”, „Milline õppimine aitab meil 
tulevikuks parimal viisil valmistuda?” ja „Kuidas 
hoida õpilaste vaimset ja füüsilist tervist?”. 

11. aprillil toimus õpilasesinduse 2019/2020. 
aasta juhtkonna valimine. Uueks protokollijaks 
sai Piret Alert, uus asepresident on Mailis 
Tõnisson ja ÕE president on Aurelia Tulp. 

Hanelle Kaugerand 
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Meie sportlikud saavutused 
‣ Vabariiklikel võrkpallivõistlustel said tüdrukud II 

koha. Võistkonnas mängisid  Anna-Liisa 
Joandi,  Anett Joandi,  Sandra Liir,  Merlissa 
Umal, Rinell Liir, Kattri Pärn,  Liisi Sild. Poisid 
said III koha, mängisid Mairo Maalinn, Egerd-
Meelis Eelmäe, Algys Tauts, Sander Liir, Kevin 
Kivisild, Kristjan Ibrus, Erlend Valvik. 

‣ Suure-Jaani Kooli võistkond sai 6.-9. klassi 
segavõistkondade võrkpalliturniiril  II koha. 
Võistkonda kuulusid Algys Tauts, Mairo 
Maalinn, Egerd-Meelis Eelmäe, Kristjan Ibrus, 
Karina Elias, Anna-Liisa Joandi, Kattri Pärn, 
Merlissa Umal ja Anett Joandi. 

‣ 4.-6. klassi poiste ja tüdrukute koolidevahelistel 
minivõrkpallivõistlustel saavutasid meie kooli 
poisid III koha. Võistkonda kuulusid  Klaid 
Teor,  Tehven Simuste,  Ainar Arula,  Ardo 
Tulp ja Alger Animägi. Tüdrukud said 4. koha ja 
mängisid koosseisus Andra Jürmann, Marietta 
Melani Müllär,  Sandra Reinmäe,  Kelly 
Mozgovoi,  Simone-Haydee Soolo,  Carmen 
Markus, Maris Mankin. 

‣ Võrkpallurite mitmevõistlustel ( joonejooks, 
topispallivise istudes, hüpitsaga hüppamine, 
kõhulihaste harjutus, hüppevõime) tuli  II kohale 
Mairo Maalinn ja III kohale Algys Tauts. 

‣ Vabariiklikel Eesti Koolispordi Liidu võistlustel 
võrkpallis 6.-9. klassi tüdrukutele said tüdrukud 
8 . ko h a . Võ i s t ko n n a s m ä n g i s i d  A n e tt 
J o a n d i ,  A n n a - L i i s a J o a n d i ,  M e r l i s s a 
Umal, Kattri Pärn, Karina Elias, Rinell Liir. 

‣ Viljandimaa koolide 4. – 5. klasside saalijalgpalli 
turniiril võitis meie kooli meeskond I koha. 
Võistkonnas mängisid Ardo Tulp, Tehven 
Simuste, Kennomar Soolo, Jan-Martti Tiirats, 
Mads Gustav Sepp, Markus Lepla, Kunnar 
Uus, Ainar Arula, Alger Animägi. 

FOTO: Kooli Rahvaliiga Festivalil võrkpallis 
võitsid I koha A-alagrupis tüdrukud (Anna-Liisa 
Joandi, Karina Elias, Sandra Liir, Kattri Pärn, 
Rinell Liir, Anett Joandi, Merlissa Umal, Liisi Sild) 
ja B-alagrupis poisid (Mairo Maalinn, Egerd-
Meelis Eelmäe, Kristjan Ibrus, Algys Tauts, Kevin 
Kivisild, Erlend Valvik, Sander Liir). 

FOTO: Viljandi maakonna 1-3. klasside 
rahvastepalli võistlustel said poisid II koha ning 
tüdrukud 4. koha. Fotol poiste võistkond.
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TOIMETUS 
Aitäh kõigile, kes aitasid Suure-Jaani kooli ettevõtmised kirja saada! 

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

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

‣ 1.-5. klassi poiste maakondlikel jalgpalli-
võistlustel tulid poisid  II kohale. Meeskonnas 
olid  Tehven Simuste,  Ardo Tulp,  Romek 
Sülla ,  Jan Martti Ti irats ,  Kennomar 
Soolo ,  Mads Gustav Sepp ,  Markus 
Lepla, Marten Maidla, Markus Aren ja Alari 
Tikut. 

‣ 3 . k l a s s i p o i s i d s a i d p i i r k o n d l i k u l 
rahvastepallivõistlusel 4. koha. 

‣ Viljandimaa koolide suusavõistlusel Karksi-
Nuias sai Taavi Olesk (7. kl) 5. koha. 

‣ Eesti U16 vanusegrupi kergejõustiku talvistel 
meistrivõistlustel saavutas Anett Joandi  (8.a) 
kõrgushüppes 12. koha. Kristel Kösler  (7. kl) 
jooksis 60 m tõkkejooksus ennast B-finaali, 
kokkuvõttes  8. koht. Kristel jooksis Viljandi 
Kergejõustikuselts Sakala koosseisus ka 
4x200m teatejooksu, kus saavutati 5. koht.  

‣ Viljandimaa põhikoolide neljavõistlusel (60 m 
jooks, kaugushüpe, pallivise ja 600 m jooks) 
said I koha Carmen Markus ja Sandor 
Järvsoo. Suurte põhikoolide arvestuses 
saavutas Suure-Jaani Kool III koha. 

‣ Eesti Maastikuvibu Liidu sisemeistrivõistlustel 
said meistritiitli Romet Talviste,  Anette 
Talviste, Ralf Grünberg ja Henri Kivisild. 

‣ Õpetajate ja õpilaste segavõistkond saavutas 
Viljandi järvejooksu teatevõistlusel ettevõtete 
arvestuses 6. koha.

FOTO: Viljandimaa TV 10 Olümpiastarti IV etapil 
saavutas Carmen Markus nooremate tüdrukute 
vanusegrupis palliviskes I koha ja vabariiklikul IV 
etapil 5. koha. Vanemate poiste 1000 meetri 
jooksus saavutas Tehven Simuste III koha. 

FOTO: Eesti Vibuli idu korraldatud Eesti 
sisemeistrivõistlustel (fotol vasakult)  sai Ralf 
Grünberg pikkvibu tidettide poiste seas  II koha, 
Eesti meistriteks said Henri Kivisild vaistuvibu 
noorte vanuseklassis, Holger Kink  pikkvibu 
kadettide seas ning Anette Talviste  vaistuvibu 
kadettide vanuseklassis.
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