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2019/2020. õppeaasta
üldeesmärk on

VASTUTUSTUNDLIKU
KÄITUMISE 

JA SUHTLEMISE
KUJUNDAMINE



Eredad hetked
esimesest poolaastast
annavad jõudu edasi
liikuda

Meie õpilased õpivad tublisti. Seda kinnitab
asjaolu, et pea pooled meie õpilastest saavad
poolaastatunnistusele ainult viied või neljad-

viied, lisaks käituvad nad eeskujulikult.
Andsime kiituskirja väga heade tulemuste
eest 38 ja heade tulemuste eest 108 õpilasele.

Kui hinnete põhjal järeldusi teha, siis saab
öelda, et võiks paremini. Vanemad,

kogukond, õpetajad ja loodetavasti ka
õpilased ise ootavad paremaid tulemusi.
Paremini saab alati, seda peab uskuma ja
selle nimel tegutsema.  Samas pole hinded
ainukesed näitajad, mis koolis toimuvast
ülevaate annavad.

 

Head sporditulemused, mitmekülgsed ja
hästi õnnestunud õpilaste poolt korraldatud
üritused, aktiivne ja asjalik õpilasesindus,

õpilaste algatusel läbi viidud
heategevusaktsioonid, laadad, perepäevad,

koos kooliperega maja jõuluehtesse
kaunistamine, põnevad õppekäigud ja
ekskursioonid annavad põhjuse tunda
vahekokkuvõtet tehes rahulolu.

 

Alustasime õppeaastat mitme uue pedagoogi
võrra rikkamana. Hoiame ja toetame neid,

kasutades Alustavat Õpetajat Toetava Kooli
liikumise põhimõtteid ja metoodikat. Meile
on teada, et koolides on kaadripuudus aina
teravam probleem. Seepärast oleme väga
õnnelikud, et meie koolipere on täienenud
mitme noore energilise õpetaja võrra. 

 

Uue ettevõtmisena liitus meie kool VEPA
liikumisega, algklasside õpetajad kasutavad
õppetöös aktiivselt käitumisreeglite mängu.

See on hea täiendus väärtuskasvatusele, mida
järjekindlalt ja süsteemselt edasi arendame.

Ka lugemine on meil endiselt erilise
tähelepanu all, iganädalased õpilaste poolt
läbi viidud raamatututvusetused on
kujunenud heaks traditsiooniks. 

 

Me oleme rahul ja uhked mitmete
õpilasalgatuse korras ellu kutsutud projektide
ja ettevõtmiste üle. 2.a klassi õpilased
maitsesid sügisel oma lemmik
hommikuputru ja kuuendad klassid said
harukordse võimaluse kokata koos restoran
Harmoonia peakokk Taavi Taliga. Osalesime
Maailmakoristuspäeval, õpilasesindus
sorteerib jätkuvalt taarat, kogume kokku
plastikust küünlaümbrised ja päris mitmed
klassid osalesid plastivaba nädala väljakutses. 

Kogusime heategevusliku perepäeva
kohvikus raha raamatukogule uute
raamatute ja lauamängude soetamiseks,

jõulude ajal käisid õpilased nii laste- kui
vanadekodudes omatehtud kinke jagamas.

 

Sellest õppeaastast on meie koolil sõpruskool
Kilingi-Nõmme Gümnaasium. Sügisel
toimusid tutvumisüritused nii õpetajatele kui
õpilastele ja koostöö jätkub.

 

Ma tänan ja tunnustan kõiki tähelepanelikke
märkajaid, tänu kellele nii mõnigi kiusamine
sai avalikuks ja leidis lahenduse. Mõnigi julge
tegu on laste omavahelisi häid suhteid
kasvatanud ja klassid kokkuhoidvamaks
muutnud. Ma tänan ja tunnustan algatajaid,

tänu kellele on suurendatud rõõmu meie
koolis ja viidud seda kooliseinte vahelt välja.

Ma tunnen heameelt nende üle, kelle
koostööoskused on paranenud.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lähme uuele poolaastale vastu tegusate ja
rõõmsatena. Käib põhjalik ettevalmistus
projektõppenädalaks „Inimene ja inimeseks
olemine“, ees ootab palju ainealaseid
jõukatsumisi nii maakonnas kui vabariigis.

Soovin meie koolile palju rõõmu ka teiseks
poolaastaks. 

 

 

 

 

 

Epp Välba
Suure-Jaani Kooli 

direktor

"Me oleme rahul ja
uhked mitmete
õpilasalgatuse korras
ellu kutsutud
projektide ja
ettevõtmiste üle."

Lõppes esimene poolaasta Suure-Jaani koolis. See andis põhjuse meie kooli kõige
ilusama põhiväärtuse – rõõmu – erilisele kohale asetamseks. Koolipere on
kasvanud 330 õpilaseni. Direktori tänuvastuvõtule sai kutsutud 144 tubli
aktiivset ettevõtlikku õpilast, nende juhendajad, treenerid, õpetajad.



20. jaanuaril toimus direktori tänuvastuvõtt, kuhu olid kutsutud aktiivsed ning
tublid õpilased. Alguses sai teha direktoriga pilti, seejärel esinesid Viljandi
muusikakooli väikeste ansambel ja rahvatantsurühm Tuurit-Tuurit, kes oma
tantsudega kaasasid ka publikut. 
 

Vastuvõtule oli kutsutud 144 õpilast ja kõik kooli õpetajad ning juhendajad.

 

Aitäh 8. ja 9. klasside õpilastele, kes aitasid vastuvõttu korraldada!

Merlissa Umal
meediaring 

38

V I I T E L E
Õ P P I J A I D

108

N E L J A D E L E -
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144

T U B L I S I D  J A
A K T I I V S E I D
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Tunnustame
silmapaistvaid
õpilasi 

RÕÕMURAAS 

"RÕÕMURAAS 2019" on Vastemõisa õppekoha 4. klassis õppiv väike särasilmne
tüdruk Sandra. Meie pesamuna, kes oma rõõmsa meele, lahedate ütlemiste ja
sõbraliku olekuga toob päikese välja ka kõige pimedamal talvepäeval. Rõõmsa
elevusega alanud koolipäevad mööduvad tal aktiivselt tegutsedes: tunneb huvi
eelseisvate tegevuste vastu, suhtleb klassi- ja koolikaaslastega, on sõbralikult
abivalmis ja toetav. Vajadusel julgustab ja ergutab, vajadusel tunneb toetavalt
kaasa.

 

Kõike seda heatahtlikult! Nali ja naer aitavad teda ka rasketel hetkedel! Ja kui
koolipäevad kipuvad muutuma igavaks, siis tema leiab ikka midagi, millega enda
ja ka teiste meeleolu parandada. Fantaasiast puudu ei tule! Ei oska ju miskit kosta,

kui teile esitletakse uut „mõõdulindist lemmiklooma“. Muigame ja tunneme
heameelt lapse leidlikkuse üle. Rõõmu ja lusti jagub nii temale kui teistele!

 

SANDRA ROOSILEHT 

Suure-Jaani kool annab 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.



JULGE HUNT

"JULGE HUNT 2019" on 9. a klassi õpilane Merlissa. Ta osales õpilasvahetuse
programmis. Viibis selle käigus terve nädala võõras koolis ja keskkonnas. Tuli
sealt tagasi positiivse tuju ja rõõmuga. Leidis uusi tutvusi. Julgeb öelda välja oma
arvamuse. Julge esineja nii tunnis kui väljaspool kooli. Julge ja avatud suhtleja.

Julgeb võtta riske ja proovida uusi asju. Proovib ja katsetab kooli kõrvalt
erinevaid väljakutseid, näiteks modellindus ja ajakirjandus.

MERLISSA UMAL 

TERAVSILME
MÄRKAJA 
MADS GUSTAV SEPP

"TERAVSILME MÄRKAJA 2019" on 5. a klassi õpilane Mads. Ta on poiss, kelle
silmad alati säravad. Need silmad aga oskavad märgata igat tegurit, nii neid, mis
meie koolis toredad on, kui ka neid, mis häirivad ja segavad. Madsi algatusel on
välja toodud näiteks probleemid õpilaste keelekasutuses (inetute sõnade
kasutamine) või siis vastastikuses austuses (arvestav käitumine kaasõpilastega
ning õpetajaga). Madsil on head mõttekäigud. Ta oskab arutleda nii, et kaaslased
tunnevad ära iseend ning seeläbi muudavad oma käitumismustreid. Madsi
eeskuju on nakatanud ka teisi, et olla julged vabandama seal, kus on eksitud.

Madsi sõbralik ning avatud loomus on see, mida märgatakse ning Mads ise
teravsilmse märkajana on võtnud rolli maailma enese ümber paremaks muuta.
 



"KOOSTÖÖBOSS 2019" on 8. klassi õpilane Aurelia. Kui on vaja midagi "ära teha",

siis saab see ka tehtud, kui Aurelia on sellest tegevusest teadlik. Ta võtab juhtimise
julgelt enda peale ja jagab korraldusi kaasõpilastele. Ka kaasõpilased loodavad
alati Aureliale, kui tegemist on ühisüritustega. Ei pelga juhtimist, pigem naudib
seda ja on kindel, et asi õnnestub, kuna ta on julge, kohusetundlik, tulemustele
orienteeritud, motiveeriv, otsustuskindel organisaator - super koostööboss.

AKTIIVNE
ALGATAJA

"AKTIIVNE ALGATAJA 2019" ON 4. a klassi õpilane Brita. Ta leiab igal pool sõpru,

sest ta on ise kõikidega väga sõbralik. Ta on tüdruk, kes aitab alati hädasolijaid
ning oskab luua sõbralikku suhtlemist nii poiste kui tüdrukute vahel. Brita on
algatanud mitmeid ühisüritusi klassiga. Korraldas klassi ühise külaskäigu
lasteaeda Sipsik, kus kohtuti oma endiste õpetajatega ja mängiti koos
lasteaialastega. Brita algatusel ja eestvedamisel toimus tore klassiõhtu, kus ta
üllatas kaaslasi vahva Kahootiga. Brita oskab oma ideed kaaslastele selgitada ja
jagada koostöös ülesandeid nii, et keegi ei jää kõrvale.

BRITA OLEV 

KOOSTÖÖBOSS 

AURELIA TULP



õpilasesinduse liikmed Karl Mattias Tammiste, Aleksandra
Vorobjov ja Kreete-Karmen Kupper 
õpetajad Ester Jürgen, Anneli Võsa ja Ene Adams 
õppekohtade juht Katrin Ronimois 
huvijuht Siivi Univer  
õppejuht Katrin Nurk 
direktor Epp Välba 

LAUREAADID SELGITAS
VÄLJA ŽÜRII KOOSSEISUS: 

"NUTIKAS KOKKUHOIDJA 2019" on 5. a klassi õpilane Kelli. Ta on tüdruk, kes nutika
meeskonnakaaslase ning -juhina on silma torganud paljudele. Alati tasakaaluka
kõnelejana võidab ta kuulajaskonna tähelepanu ning tema ettepanekutega
arvestatakse. Ta oskab gruppi koos hoida oma meeldiva ja arvestava käitumisega.

Kelli on tuntud ka oma tugevate organiseerimisvõimete poolest. Ta ei anna kunagi
alla, sest eesmärk, mis on kord püstitatud, on väärt ka selle täitumist. Ja seda Kelli
teab.

NUTIKAS
KOKKUHOIDJA 

KELLI KESTER 



Türgis 

16.-25. jaanuaril osalesid meie kooli 9. klasside õpilased Maris Kits, Lizete Sülla, Ilo Sikora ja
õpetaja Urmo Reitav Gaziantepis, Türgis toimunud Erasmus+ rahvusvahelises
noortevahetuses. 
 
Kokku oli saanud üle 40 noore Türgist, Bulgaariast, Inglismaalt, Põhja-Makedooniast,
Rumeeniast, Itaaliast ja Eestist, et ühiselt arutleda noorte tervise teemadel, leida koos lahendusi
ja õppida üksteise kogemustest. 
 
Kõik tegevused toimusid inglise keeles ning laiem eesmärk oli edendada kultuuridevahelist
suhtlust ja mõistmist ning austust erinevate rahvuste vahel. Ühtlasi viisid meie kooli noored
läbi vaimustava Eestit tutvustava õhtu.

Meie õpilased käisid Türgis Erasmus+ rahvusvahelises noortevahetuses. 

Õppetöö 



Lennart Meri 

"Kool on selleks, et
meie pea ei oleks prügi
täis, kuid meie haridus
on kindlasti poolik, kui
me koolis katsume
prügist lahti saada,
kooliteel aga teeme
näo, et seesama prügi
meile korda ei lähe."



2019/2020 õppeaasta 1.
poolaasta septembris
alustas õpilasesinduses
(edaspidi ÕE) tööd kevadel
valitud uus juhtkond,

millesse kuuluvad
president Aurelia Tulp,

asepresident Mailis
Tõnisson ja protokollija
Piret Alert. 
 

Lisaks liitus
õpilasesindusega veel
hulgaliselt uusi liikmeid,

kelle seast sai lisaks välja
valitud ka pressiesindajad,

kujundajad, personalijuhid
ja eelarve koostajad.

 

Kohe aasta alguses alustas
ÕE uute ideede
genereerimist ning esitas
kooli juhtkonnale
ettepanekuid puhveti
menüü laiendamiseks,

mistõttu on õpilastel nüüd
võimalus osta ka erinevaid
salateid, rohkem puuvilju
ja ka võileibu. Lisaks 

kommenteerib igal nädalal
üks ÕE liige meie söökla
lõunat, et meie kokkade
kätetöö oleks veelgi
maitsvam, tervislikum ja
mitmekülgsem. 

 

30. septembril toimus
Suure-Jaani koolimajas
Põhja-Sakala valla koolide
õpilasesinduste esindajate
koostööpäev.

 

Sügisvaheajal käis ÕE
protokollija Piret meid
esindamas Eesti
õpilasesinduste liidu
laagris, kus sai palju
huvitavat teada ÕE
edasistest
arenguvõimalustest.
 

Oktoobri lõpus korraldas
ÕE põgenemistoaga
halloweeni peo, kuhu olid
lisaks meie oma kooli
õpilastele kutsutud ka
külalised sõpruskoolist
Kilingi-Nõmmest. 

21. novembril osalesid ÕE
liikmed Artur, Mailis ja
Merilissa Laheda Koolipäeva
konverentsil Tallinnas ning
tulid tagasi veelgi
innukamate, targemate ja
huvitavamate inimestena, et
tuua meie kooli veelgi
rohkem uusi ja lennukaid
ideid. 

 

25. novembril viis ÕE läbi
helkurite kontrolli, mille
tulemusel avastati, et ligi
200 õpilasel ei olnud
helkurit ning helkuri
kandjaid oli nendest ligi
neljandiku võrra vähem.

 

9.-13. detsembril korraldas
ÕE stiilinädala, mille teemad
olid jõulukampsunid,

punased ja rohelised rõivad,

kodused riided ja villased
sokid. 

 

16. detsembri hommikul
jagasid ÕE liikmed
koolimaja peaukse juures
õpilastele piparkooke.



Foto: Mattias Sereda
(meediaring)



Saarde ÖÖ-MARU
18.-19. oktoobril toimus Kilingi-Nõmmes esimene Eesti
haridustöötajatele mõeldud ohutusteemaline võistlus. 
 
Suure-Jaani võistkonnas olid Roman Aver, Indrek Jegorov,
Jaanika Reier ja Siivi Univer. 9 tunnise öise võistluse
jooksul läbiti 25 kontrollpunkti. Igas punktis oli vaja
lahendada 15 minuti jooksul mõni ohutusalane ülesanne
ning 5 minutiga jõuda kogu võistkonnaga järgmisesse
kohta. Kontrollpunkte käisid tegemas erinevad
organisatsioonid. Esindatud olid autokool, päästeamet,
kaitseliitlased, ohvriabi, veebipolitsei, naiskodukaitse,
vetelpäästjad, politsei, pritsumehed, raudteelased,
naabrivalve ja mitmed teised. 
Kõige keerukamaks osutusid esmaabi punktid, kuid
kindlasti said osalejad igas kontrollpunktis uusi teadmisi ja
oskusi.
 
Täname Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi suurepärase ning
elamusterohke võistluse eest!



TEK 9
HOMMIKUVÕIMLEMINE



100.
koolipäeva
aktus 

Tähistasime esmaspäeval, 9. detsembril 100 päeva möödumist õppeaasta algusest.
Traditsiooniliselt tähistavad esimesed klassid 100 päeva möödumist esimesest
koolipäevast, aabits on kaanest kaaneni läbi õpitud ning esimesed koolitarkused kogutud.

Sel korral said meie kõigi õppekohtade esimeste klasside õpilased demonstreerida kogu
kooliperele, mida nad juba teavad. Seda oli päris palju.
 

Kooli tunnuskirjaga tänati ka õpetajaid, kelle kool esitas riiklikule
konkursile “Eestimaa õpib ja tänab” nominentideks. 

 

Tunnuskirja said järgmised õpetajad:

 

Aasta klassiõpetaja 2019 nominent – õpetaja Pille Sonk

Aasta klassijuhataja 2019 nominent – õpetaja Merike Jaska

Aasta põhikooliõpetaja 2019 nominent – õpetaja Ly Valdmaa

Aasta tugispetsialist 2019 nominent – kooli logopeed ja HEV-

koordinaator Reet Hindriks

 

Et oleme “Alustavat Õpetajat Toetava Kooli” võrgustiku liige, siis
väljendasime oma tänu ja tunnustust meie koolis esimest aastat
töötavale noorele õpetajale, Elina Vinterile, kinkides talle
hõbedase 100 päeva märgi. 



18. septembril toimus õpetajate vahetus
sõpruskooliga. 

 

Saatsime enda õpetajaskonnast Kilingi-
Nõmme loodusaineid õpetama ja sealse elu-

oluga tutvuma õpetaja Tauno Tilga. Meie
õpilasi õpetas täna Thea Perm.

 

Intervjuu sellest, kuidas õpetaja Tauno päev
Kilingi-Nõmme koolis möödus on leitav SJK
koduleheküljelt. 
 



Märgatud  Suure-Jaanis !  
Tähelepanu! 23.  septembril  nähti  Suure-Jaani l innas li ikumas punast värvi kahtlast maavälist
olendit.  Esialgsel  vaatlusel  meenutas elevanti ,  kuid kandis traksipükse,  tahtis õpilaste
fotodele ronida ning muutis õpilasi  rõõmsaks!  Tagasideküsitluse tulemusena selgus,  et
tegemist on TOREda tüübiga,  keda edaspidigi  Suure-Jaani kanti  kutsuda.  



Fotod: Mattias Sereda
(meediaring)



Sport 

EESTI
SISEKARIKAVÕISTLUSED
VIBUSPORDIS
Vaistuvibu tidetid poisid
Romet Talviste 5. koht 
 
Pikkvibu tidetid poisid 
Ralf Grünberg 4. koht 
 
Vaistuvibu kadetid tüdrukud
Anette Talviste 1. koht

VILJANDIMAA
NOORTE
SPRINDIVÕISTLUS 

100 meetri jooks 
1. koht Kristel Kösler 
 
60 meetri jooks
2. koht Carmen Markus 
3. koht Nora Kraner 
1. koht Kätriin Kiisma 
3. koht Marten Maidla
2. koht Oliver Org  
3. koht Andri Jürgen 

VILJANDIMAA
NOORTE
MITMEVÕISTLUSE MV
Kristel Kösler U-16 võitis
vanuseklassis hõbemedali
3224 punktiga ja Carmen
Markus U-14 vanuseklassis
3004 punktiga. 

6.-9. KLASSIDE
SEGAVÕISTKONDADEGA
VÕRKPALLIVÕISTLUSED

4. koht

VILJANDIMAA 4.-5.
KLASSIDE
MURDMAATEATEJOOKS
Meie kooli lapsed saavutasid
tubli viienda koha. 

TV 10 OLÜMPIASTARTI
VILJANDIMAA I ETAPP

TN 50m jooks 
Kätriin Kiisma 1. koht 
Laura Ojasoo 5. koht
 
TN kõrgushüpe
Kätriin Kiisma 3.-4. koht
 
PN kõrgushüpe
Marten Maidla 3. koht
 

6.-9. KLASSIDE
MAAKONDLIKUD
JALGPALLIVÕISTLUSED
I KOHT 

Võistkonnas olid:
Ardo Tulp
Tehven Simuste
Henry Tikut
Klaid Teor
Andero Tabur
Mairon Müllär
Robin Selberg
Hendri Animägi
Sander Liir
Taavi Olesk

VILJANDIMAA KOOLIDE
KROSSIJOOKSUVÕISTLUS

Carmen Markus 3. koht
Tehven Simuste 2. koht
Sandor Järvsoo 3. koht
Sander Liir 2. koht



Sport

Võistkonnas olid: 
Merlissa Umal 
Anett Joandi 
Karolin Gerdt 
Kristel Kösler 
Aurelia Tulp 
Carmen Markus 
Maris Mankin 
Marietta Melani Müllar

6.-.9. KLASSIDE
TÜDRUKUTE
MAAKONDLIK
VÕRKPALLITURNIIR
3. KOHT

VILJANDIMAA
KOOLIDE
KABEVÕISTLUS

Meie kool sai põhikoolide
arvestuses 3. koha. 
 
4.-6. klassi poisid 
Tanel Männik 1. koht 
 
7.-9. klassi tüdrukud 
Monis Brauer 1. koht 

VILJANDIMAA TV 10
OLÜMPIASTARTI II
ETAPP

TN 50m tõkkejooks  
Kätriin Kiisma 1. koht
 
TN kaugushüpe 
Laura Ojasoo 5. koht
 
PN 50m tõkkejooks  
Marten Maidla 5. koht
 
TV 50m tõkkejooks 
Carmen Markus 3. koht
 
PV kaugushüpe  
Sandor Järvsoo 4. koht
 

6.-12. KLASSIDE
KORVPALLITURNIIR
2. KOHT

Võistkonnas olid: 
Carmen Markus 
Maris Mankin 
Eliise Raude 
Anett Kalberg 
Teisi Toomsalu 
Raneli Sonk 
Sandra Liir 
Karina Elias 

VILJANDIMAA
KOOLINOORTE
VÕISTKONDLIKUD
LAUATENNISE
VÕISTLUSED

1.-5. klassi poisid 
Karl Mathias Tammiste ja
Laur Kristofer Sassiaid 
3. koht 
 
6.-9. klassi poisid 
Taavi Olesk, 
Harald Pollmann ja 
Kevin Eevardi 
3. koht 
 
6.-9. klassi tüdrukud 
Merlissa Umal ja 
Mailis Tõnisson 
2. koht 
 



Hariduselu 332 



Jõulupeod  



4. klassi õpilased Brita Olev, Nora Kraner,
Henna Eensalu, Romet Talviste ja Alari
Tikut käisid Viljandis Keskkonnaameti poolt
korraldatud maastikumängul. 

Maastikumäng  

september

I poolaasta Suure-Jaani Koolis

oktoober

november

6.-9. klassi õpilased õppisid erinevaid Euroopa
keeli. Valikus oli nii ungari keel, läti keel,
saksa keel, prantsuse keel, itaalia keel,
hispaania keel kui ka islandi keel.

Euroopa keeltepäev 

77 2., 5. ja 6. klassi õpilast osalesid
Maailmakoristusel. Koristati koolimaja
ümbrust ja puhastati söökla laudu. 

Maailmakoristus 

9. klass osales Viljandis Uku keskuses
Viljandimaa töö- ja karjäärimessil. 

Töö- ja karjäärimess

Kogu koolipere 3-4-liikmelised võistkonnad
said käia erinevates punktides, mis olid üle
terve linna laiali. Õpilastele anti QR-kood,
mille abil nägid nad pilte kohtadest, kuhu
pidid suunduma ning pildistama nendes
samades kohtades oma võistkonda. Jaht pani
proovile orienteerumisoskuse ning selle, kui
hästi keegi linna tunneb.

Fotojaht 

Kiidukirja sai Pauliine Velbaum (5.a), ajakirja
Hea Laps peatoimetaja tunnustas Marten
Kasvot (5.b), tänukirjad heade tööde eest anti
Kelli Kesterile (5. a), Elena Kõrgesaarele
(6.b) ja Randel Teeverile (5.b).

Väikeste kodu-uurijate tänupäev 

Suure-Jaanis kogunesid 1.-4. klassid kolmanda
tunni ajal aulasse kontserdile, kus esinesid
meie kooli õpilased ja õpetajad erinevate
pillidega.  

Rahvusvaheline muusikapäev 

Näitusele toodi erinevaid hoidiseid, põnevaid
sügisande ja kauneid sügisesi kompositsioone. 

Algklasside sügisnäitus 

Õpetajate päeval toimus õpetajatele
pühendatud aktus, avati teenekate õpetajate
pink õpetaja Erla Sootsile ja õpetaja Varje
Aulele, õpilased saatsid õpetajad üllatusreisile
Türi alpaka farmi ja läksid ise tutvuma Eesti
filmiklassikaga, vaadates ühiselt “Kevade”
filmi.  

Õpetajate päev 

Vastuvõtul anti üle valla hariduspreemiad.
2019. aasta huviharidustöötaja preemia sai
meie kooli endine Vastemõisa õppekoha
muusikaõpetaja Ene Uuland. Kool pälvis 2019.
aasta hariduse aastapreemia
projektõppenädal „Toit ja toitumine” eest. 

Põhja-Sakala vallavanema õpetajate
päeva vastuvõtt

7. ja 8. klassi õpilased Angeelika Hendrikson,
Kalev Must, Andre Liik, Simone-Haydee Soolo,
Aurelia Tulp ja Maria Toomingas käisid Paides
Ettevõtliku kooli Hariduskonverentsil. 

Ettevõtliku kooli Haridusfestival 

Enne koolivaheajale minemist tähistati Suure-
Jaani koolimajas ettelugemispäeva. 

Ettelugemispäev 

Isadepäevale pühendatud pereõhtul toimus
koolis õpilaskontsert, meisterdamise töötuba
ning külastada oli võimalik heategevuslikku
kohvikut, mille tulu läks kooli raamatukogule
uute raamatute ja mängude soetamiseks. 

Isadepäeva pereõhtu

Kõik õpetajad käisid töövarjupäeval erinevates
koolides ning uurisid lähteülesandena
väärtuskasvatuse rakendamist ja
vastutustundliku käitumise ja suhtlemise
kujundamist.  Õpilastel oli e-õppepäev. 

Õpetajate töövarjupäev

Suure-Jaani Kooli kõigi õppekohtade 3.-4.
klasside võistkonnad käisid Viljandi Jakobsoni
Koolis Viljandimaa tervist edendavate koolide
sügiskoolis. 

TEK sügiskool 

7. klassi õpilased osalesid Kõpus maakondliku
arenduskeskuse korraldatud minifirmadele
mõeldud õppepäeval.

Minifirmade õppepäev

6. klassi õpilased Kaili-Sandra Olle, Laura-
Isabel Lung, Maris Mankin, Triinu Johanna
Sepp ja Sandor Järvsoo osalesid Heimtalis
õpisoskuste võistlusel. 

Õpioskuste võistlus

10 3.-4. klassi õpilast osales Heimtalis 
maakondlikul algklasside inglise keele päeval. 

Algklasside inglise keele päev

Hommikul toodi koolile kaasa lilleõis ja
käteldi direktoriga. Lilledest valmistati õpetaja
Reeda Sadama juhendamisel kena lilleseade.
Pidupäeva avasid kooli ja gümnaasiumi
direktorid õnnitlustega kooliperele.
Haridusmeetrile värvisid uue meetri juurde
Sune-Lii Järvsoo ja Maria Toomingas,
õpilasesinduse asepresident Mailis Tõnisson
ja direktorid Epp Välba ning Evald Sepp.
 
Peale pidulikku avamist hakati ühiselt
klassidega koos Haridusmeetrit läbima. QR-
koodi abil täideti töölehti ning saadi uusi
teadmisi oma kooli kohta. 

Hariduselu aastapäev 

Koolipere õpetajad ja majandustöötajad käisid
Kilingi-Nõmme sõpruskooliga matkal
Hüpassaare rabas. 

Sõpruskool

Õpilasesindus korraldas meeleoluka
halloweeni peo, mida külastasid ka õpilased
sõpruskoolist Kilingi-Nõmme Gümnaasiumist. 

Halloweeni pidu

Üle-eestiline töövarjupäev
9. klasside õpilased osalesid töövarjupäeval, mis
annab võimaluse heita pilk poole tööpäeva
vältel täiskasvanud inimese “päristöö”
olemusse. Õpilased näevad, kuidas koolis
õpitavad teadmised tööle asudes rakendust
leiavad.

Kool pälvis 2019. aasta hariduse aastapreemia projektõppenädal „Toit ja toitumine” eest.



detsember

jaanuar

Karjäärikonverentsil sai kuulata huvitavatest
inimestest ja nende töökohtadest, mida 9.
klassi õpilased huviga uudistamas käisid. 

Karjäärikonverents

100. koolipäeva aktus oli pühendatud esimese
klassi õpilastele, kes olid käinud alates 1.
septembrist 100 päeva koolis. 

100 päeva aktus

2. klassid osalesid keskonnaprogrammis
"Sipelgas Freda vähendab prügi". 

Keskkonnaprogramm "Sipelgas
Freda vähendab prügi

Tartu- ja Viljandimaa piirkonna pranglimise
võistlusel saavutasid väga häid tulemusi
Sirgujate arvestuses Geit Ostra (2. koht),
Oskajate arvestuses Brita Olev (3. koht) ja
Neidude arvestuses Monis Brauer (1. koht). 

Pranglimine

Tääksi õpilased käisid Saku Suurhallis
Robotexil. Päev oli informatiivne ja lustakas. 

Robotex

Detsembril sai Suure-Jaani Koolis ostelda
ettevõtluslaadal, kus müüsid oma tooteid 7.
klasside minifirmad ning 11. klassi õpilasfirma. 
 

Ettevõtluslaat

Toimus vahva kantristiilis jõulupidu 5.-9.
klassi õpilastele, mille korraldas 8. klass. 
4. klassi korraldatud algklasside jõulupeo
teema oli "Jõulud mänguasjamuuseumis". 

Jõulupeod

4.a klassi õpilased külastasid Jaagu Lasteaed-
Põhikooli ja viisid neile 3. advendiks
muusikalise jõulutervituse.  

Heategevuslik jõulutervitus Jaagu
kooli lastele

20. detsembri hommikul toimus Suure-Jaani
kooli kõigi õppekohtade ja Suure-Jaani
Gümnaasiumi ühine jõulukontsert.

Jõulukontsert

Eesti koolinoorte 67. füüsikaolümpiaadi
Viljandimaa piirkondlik voor. 
Meie kooli õpilastel läks olümpiaad edukalt.
Kaheksandate klasside arvestuses saavutas
Hanelle Kaugerand 4. koha. Üheksandate
klasside arvestuses saavutas Monis Brauer 3.
koha, Anders Kavak 4. koha ja Aksel Martin
Muru 9. koha.  
 

Füüsikaolümpiaad

Maakondlikul emakeele olümpiaadil saavutas
oma vanusegrupis II-III koha Maria
Toomingas 8. klassist. 

Emakeele olümpiaad

Vastuvõtule oli kutsutud 144 õpilast ja kõik
kooli õpetajad ning juhendajad. 
Vastuvõtul esinesid Viljandi muusikakooli
väikeste ansambel ja rahvatantsurühm
Tuurit-Tuurit, kes oma tantsudega kaasasid
ka publikut.

Direktori tänuvastuvõtt

Tunniajases loengus rääkis Eesti Vähiliidu
vabatahtlik Hanno Egipt 6.-11. klassi õpilastele
suitsetamise kahjulikkusest ja tubaka
tarvitamisega seotud haigustest. 

Tubakaloeng

Tublid robootikud Triinu Hansen, Truude
Lillemaa, Rene Aleksandrov ja Iie-Kee Parts
saavutasid Tartus toimunud FIRST LEGO
Leaque Lõuna-Eesti eelvoorus 23 kooli hulgas
10. koha.

FIRST LEGO Leaque

I poolaasta väga heade tulemustega lõpetanud
õpilased

Toimus Depmani matemaatikavõistlus. Suure-
Jaani Kooli võistkonnas olid Markus Koks,
Monis Brauer, Hanelle Kaugerand ja
Anders Kavak ning nad saavutasid võistlustel
1. koha.

Depmani matemaatikavõistlus

Päev algas kogu kooli ühise TEK-võimlemisega
saalis, millega tähistati Tervist Edendava Kooli
9. sünnipäeva. Seejärel jagati õpilased
gruppidesse, et meisterdada jõululaulude
saatel koolimaja jõulukaunistused. 

TEK 9 ja projektõppepäev

Õpilased, õpetajad, lapsevanemad osalesid
helkurkõnnil "Helkuriga sõbraks". 

Helkurkõnd

Eesti Rahva Muuseumis 23.
võistujoonistamine teemal: „Mis asi see on?
osalesid Simona Brauer ja Ruuben
Reinkubjas 2.a klassist, Ralf Grünberg ja
Tim Sulamanidze 5.a klassist, Hanelle
Kaugerand ja Aliise Valvik 8. klassist. 4.-6.
klasside arvestuses saavutas Ralf Grünberg 3.
koha. 

ERM võistujoonistamine

Toimus JÄVI võistlus, mis hõlmas endas
aritmeetikat, olümpiaadi ja mõõtühikute
teisendamist.  Väga häid kohti saavutasid
Randel Teever (5.b), Taavi Pihlak (6.a),
Kalev Must (7.a), Janar Ait (7.a), Maiko
Tõkke (7.b), Andre Liik (7. a), Hanelle
Kaugerand (8), Robin Selberg (8), Andero
Tabur (8), Anders Kavak (9.b) ja Monis
Brauer (9.b). 

JÄVI matemaatikanädal 

I poolaasta lõpuaktus
Vaadati tagasi möödunud poolaastale,
esimesed klassid said oma esimese tunnistuse
ja tunnustati väga häid õppijaid ning tehti
teatavaks kooli põhiväärtustest tulenevate
auhindade laureaadid.



RÕÕM  

KOKKUHO IDM INE  

KOOSTÖÖ
JULGUS  

ALGATUS
MÄRKAMINE



Toimetus: 

Suure-Jaani Kooli meediaring 

 

Lehes kasutatud fotod ja lood on leitavad
Suure-Jaani Kooli kodulehelt (sjk.edu.ee) 

ja kooli Facebooki lehelt.
 

Täname kõiki õpetajaid ja treenereid! 


