Meie tegemised 14.-18. jaanuaril
Veerandi teine nädal tõi krõbeda külma ning oli juba väga töine. Võistlesime edukalt nii spordis
kui ajugümnastikas, mis tõestab järjekordselt, et terves kehas terve vaim. Tulev aeg on väga
tihe olümpiaadide poolest ja ka võistlusi jätkub kuhjaga. Õnne järgnevalt mainitud õpilastele
ja kõigile, kes varsti võistlustulle sööstavad!
Matemaatikaolümpiaad
19. jaanuaril toimus maakonna 7.-9. klasside õpilaste matemaatikaolümpiaad.
Meie õpilaste paremad tulemused:
7. klass
3.-5. koht Helene Maria Skovgaard
3.-5. koht Jakob Univer
8. koht Alex Jelisejev
9.-10. koht Karl Martin Kadaja
9.-10. koht Anett Larm
8.klass
10.-11. koht Lisanne Nääb
9.klass
2. koht Aksel Allas
7.-9. koht Jörgen Jürine
10. koht Ruth Schihalejev
Keemiaolümpiaad
Kooli keemia olümpiaad 20. detsembril 2012
VIII klassi parimad
1. Kevin Reichenbach 8 c
2. Sten Siro 8 a

3. Joonas Annok 8 c
4. Tõnis Toom 8 b
Kristofer Kõss 8 d
6. Helina Nurme 8 c kokku osales 14 õpilast
IX klassi parimad
1. Aksel Allas 9 c
2. Martin Ruut 9 b
3. Jörgen jürine 9 b
4. Ruth Shihalejev 9 c
Krislin Alert 9 a
6. Erli Mat 9 c kokku osales 12 õpilast
12. jaanuaril toimus meie koolis Eesti koolinoorte 60. keemiaolümpiaadi piirkonnavoor.

9.

klasside arvestuses võitis meie kooli 9.b klassi õpilane Martin Ruut ja sama klassi õpilane
Jörgen Jürine sai 8. koha. Meie kooli kaheksanda klassi esindajad kahjuks seekord esikümnesse
ei mahtunud.

Viljandimaa noorte talvised sisekergejõustiku meistrivõistlused
Traditsiooniline talvine sisekergejõustikuvõistlus tõi 11.01.2013 Viljandi viilhalli 9 kooli
noorsportlased üle maakonna. Võistlust peetakse kolmes vanuseklassis (J-, A- ja B-klass).
Jakobsoni kooli esindusel õnnestus saavutada 5 esikohta, 7 teist kohta ja 7 kolmandat kohta.
Püstitati uus kooli rekord 13-aastaste poiste arvestuses – Jakob Univer saavutas kolmikhüppes
tulemuse 10.43. Kahe esikohaga olid edukamad B-vanuseklassis Ott Martens ja Jakob Univer.

TULEMUSED:
I koht
Ott Martens (B-kl.): 50m – 6,3 sek; kaugus – 5.34;
Jakob Univer (B-kl.): teivas – 2.80; kolmik – 10.43;
Šerelin Zverev (A-kl): 50m tj – 8,2 sek;
II koht
Kati-Kristella Kivisild (TB-kl.): 50m tj – 8,9 sek;
Šerelin Zverev: 50m – 7,1 sek; kolmik – 9.29; kuul (3kg) – 10.12;
Kevin Reichenbach (PB-kl.): kõrgus – 1.60; kuul – 9.67;
Mihkel Lippo (PA-kl.): 1.65;
III koht
Kati-Kristella Kivisild: kaugus – 4.16;
Jakob Univer: 50m – 7,0 sek; kuul (4kg) – 9.51;

Zino Sadam (PB-kl.): 50m tj – 10,7 sek;
Ott Martens: kõrgus – 1.60;
Alari Hommik (PB-kl.): teivas – 2.10;
Kevin Reichenbach: kaugus – 4.58

Mõttespordi online-olümpiaad koolidele
15. jaanuaril toimus mõttespordi olümpiaadi teine voor. Meie kooli esindus osaleb antud
ettevõtmisel vene kabes. Õpilased on jaotatud kooliastmeti kolme vanuserühma. Meie osaleme
1.-4. klasside ja 5.-9. klasside arvestuses. Teine voor oli edukas 5.-9. klasside arvestuses, kus
tõusime koolide arvestuses kolmandalt kohalt teisele ja seda 29 kooli konkurentsis. Nooremate
arvestuses, kus osaleb 16 kooli, tõusime kaheksandalt kohalt seitsmendaks.
Individuaalselt esinesid teise etapi turniiril 161 õpilase konkurentsis edukamalt Stefan
Airapetjan (8.c)– 3. koht, Kevin Reichenbach (8.c)– 4. koht ja Alari Hommik (8.c)– 10. koht.

Nooremate arvestuses oli meie koolist parim Anette Printzmann (4.b), kes saavutas 17. koha
106 õpilase hulgas.
5.-9. klasside neli edukamat kooli:
1. Aruküla Põhikool – 155 punkti
2. Viljandi Jakobsoni Kool – 145 punkti

3. Kilingi-Nõmme Gümnaasium – 94 punkti
1.-4. klasside seitse edukamat kooli:
1. Peetri Lasteaed-Põhikool – 266 punkti
2. Muhu Põhikool – 155 punkti
3. Kahtla Lasteaed-Põhikool – 151 punkti
4. Narva Vanalinna Riigikool – 125 punkti
5.Tallinna Reaalkool – 84 punkti
6.Tallinna 32. Keskkool – 46 punkti
7. Viljandi Jakobsoni Kool – 35 punkti.
Saalihoki

Kooli saalihokivõistlused võitis poiste arvestuses 9.c klass ja tüdrukute arvestuses 8.b klass.
Viljandi maakonna põhikoolide saalihokivõistlustel saavutasid meie kooli tüdrukud III koha.
Poisid saavutasid 9 võistkonna hulgas I koha ja esindavad maakonda üleriigilistel võistlustel.

Poiste võistkonnas mängisid Rauno Loit, Taavi Rattasep, Jakob Univer, Kermo Raudsepp,
Roger Teor, Oskar Ilves, Mihkel Lippo, Karl Sarapuu, Edgar Toimetaja ja Tõnis Toom.

2c õppekäik RMK Aimla looduskeskusesse.
17. jaanuaril oli meie klassil õuesõppepäev Aimla looduskeskuses. Olime eelnevalt uurinud
Eesti metsloomade elu erinevatest teatmeteostest ja koostanud selle põhjal referaadi. Aimlas
saime oma teadmistele kinnitust looduses matkates. Päev algas paaritunnise retkega mööda
metsa. Osade loomade teekonna oskasid lapsed jälgede järgi juba ära tunda, kuid ilvese jälje
nägemine oli kõigile uudiseks. Looduskeskuse giidid oskavad metsaelu väga huvitavalt
tutvustada ja paar tundi 8-9 kraadises külmas möödus kiiresti. Muidugi oli lõkkel keedetud
vaarikavarretee igati omal kohal peale pikka kõndimist ja mängimist. Päev jätkus
looduskeskuses filmi vaadates ja lõpuks töölehte täites. Lapsed arvasid, et kõik tunnid võiksid
isegi talvel metsas olla, mis sellest, et külm on. Kõigil oli looduses midagi õppida ja
raamatutarkus sai ka kinnitust. Oli igati kordaläinud päev nii minu kui laste arvates, seda enam,
et kõik oli õpilastele tasuta. Päev toimus RMK korraldatud projekti raames.
2cklassi õpetaja Anne Kilk

Kodutütred andsid tõotuse
Neljapäeval, 17. jaanuaril tähistasid Kodutütred oma organisatsiooni 81. aastapäeva. Pidulikul
koondusel andsin Kodutütre tõotuse 7 Jakobsoni kooli tüdrukut. Miks üldse osaleda
Kodutütarde töös? Sellele küsimusele vastab Kodutütarde peavanem Angelika Naris: “Püüame
tüdrukutes kasvatada elus hakkamasaamist, et neist saaksid tublid Eesti kodanikud. Suhtumine
kodumaasse on oluline aga kõik algab kodust ja sõpradest. Nagu suhtun inimestesse enda
kõrval, nii suhtun ka Eestisse. Üks meie eesmärke on hoida eesti keelt ja kultuuri, aga sama
olulised on inimlikud väärtused: sõbralikkus, abivalmidus, ausus jne.“

Meie tegemised 21.-25. jaanuaril
Aeg ruttab nii kiirelt edasi, et ei jõua temaga kuidagi sammu pidada. Äkki on abi ütlusest, et
tark ei torma. Selle nädala lõpus on juba veebruar ja päevgi poole tunni võrra pikem kui kuu
alguses. Ka sündmusi mahub igasse päeva järjest rohkem. Mida siis seekord sai ära tehtud ja
mida nähtud, sellest loe päevaraamatu tänaselt leheküljelt.

Vene keele olümpiaad
14.-18. jaanuaril toimus meie koolis vene keele olümpiaadi koolivoor, millest võtsid osa kõik
7., 8. ja 9. klasside õpilased. Ülesanded ei olnud lihtsad. Igaüks pidi tuletama meelde õpitud
grammatikat.
Allpool on ära toodud kümme parimat õpilast, kelle igapäevane suhtluskeel on ainult eesti keel.
Need, kes räägivad vene keelt vabalt, võtsid samuti olümpiaadist osa, kuid võistlesid omavahel
(vt „Eriarvestuses“).
Vene keele olümpiaadi koolivooru parimad
7. kl
1. Jakob Univer (7a)
2. Kristel Naelso (7d)
3. Hanno Randmer (7a)
4. Karl-Martin Kadaja (7a)
5.-9. Carmen Karma (7a), Anett Pettaig (7a), Maarja Pitk (7a), Agnes Ardel (7b), Johanna
Jõgisoo (7c)
8. kl
1. Gerda Ustimenko (8c)
2.-4. Karl-Eric Alert (8a), Keidi Põder (8c), Mirell Smidt (8c)
5. Brenda Tarn (8c)
6. Kevin Reichenbach (8c)

7.-10. Keiti Leppik (8a), Martin Kabanov (8a), Vanessa Kärmas (8c), Annabel Liinsoo (8c)
9. kl
1. Merian Kadaja (9c)
2. Ruth Schihalejev (9c)
3.-4. Marie-Johanna Univer (9c), Aksel Allas (9c)
5. Liina Kangus (9a)
6.-10. Kerli Aedma (9a), Johannes Kruusma (9a), Marelle Tomp (9a), Teevi Tuul (9a), Tanel
Rõõm (9c)
Eriarvestuses
7. kl
1. Karina Gorškova (7a)
2. Markus Prosolkov (7d)
3. Sonja-Gertruda Soitu (7b)
4. Aleksander Homik (7a)
5. Anita Ivanova (7b)
8. kl
1. Stefan Airapetjan (8c)
2. Aleksei Agešin (8a)
3. Steven-Kristjan Tšoba (8a)
9. kl
1. Jaanus Gorain (9b)
2. Šerelin Zverev (9c)
3. Alex Prantsen (9a)

Õppekäik Aimla looduskeskuse matkarajal
16. jaanuari hommikul kell 8.30 oli buss koolimaja juures ja algas meie teekond Aimlasse.
Bussiaknast sai jälgida, kuidas päevavalgus pimedusest võitu sai. Õhk oli külmast karge, aga
õnneks tuulevaikne.
Aimlasse jõudes võtsime looduskeskusest bussi peale kaks giidi, kes meid metsaretkele
juhatasid. Saime teada, kes oli siit-sealt okstega maiustanud, kes jälgi maha jätnud, kes rada
märgistanud, kellel paarilise otsimine käsil jne. Võrdlesime kitse, metssea ja põdra sõrgade
suurust. Otsisime lume alt metssea kombel toitu, olles varustatud kärsataolise tööriistaga. Peagi
saime selgeks, et see tegevus jätab meid küll nälga. Niisiis tõdesime metsloomade karmi elu
talvises metsas.
Pärast paaritunnist matka lumes ja külmas jõudsime lõkke äärde, kus meid ootas vaarikavartest
keedetud magus ja maitsev tee. Oli hea jalgu puhata. Teekatel sai peagi tühjaks.
Edasi sõidutas buss meid Aimla looduskeskusesse ja algas tubane tegevus. Esmalt maitses
kodust kaasa võetud toit lausa oivaliselt. Nälg kustutatud, vaatasime filmi metsloomadest, kelle
jälgi metsas leidsime. Saime näha ja katsuda erinevate loomade nahku, sabasid ja topiseid. Siis
oli teadmiste kontrolliks tööleht loomajälgedest. Lõpuks sai iga laps öelda, mida uut ta täna
teada sai.
Tagasiteel nägime veel bussiaknast üksikut metskitse põllul.
Vahva õppepäev oli. Aitäh Aimla looduskeskusele ja toredatele giididele!
2.a klassi õpilased ja õpetaja Tiiu Mürk

Laululaager
18.-19.01 toimus Viljandimaa lastekooride laululaager. See on pika traditsiooniga üritus, mis
käib n.ö. koolist kooli. Näiteks eelmisel aastal toimus laager Hallistes ja seekord siis meie
koolis. Laager on alati 2-päevane ning põhitegevuseks on muidugi laulmine. Harjutasime 2014.
aasta üldlaulupeo laule. Teisel päeval tuli laululapsi juhendama mentor Leelo Talvik. Temalt
saime hääleseadeõpetust. Meelelahutuseks olid ööfilmid ja seetõttu venis ka öörahu rohkem
varahommiku poole. Sellised üritused on toredad ja muidugi väga kasulikud. Lauljatele on vaja
kohaneda ka teiste koorijuhtidega. Samuti on tore leida teistest kooridest uusi sõpru ja avardada
silmaringi.
muusikaõpetaja Kersti Soopa
Uisuvõistlus 25.01.2013
3. klass
poisid 750m

eelsõit FINAAL

•

Kenno Toom, 3b

3.05,1 2.45,5

•

Kevin Hunt, 3c

3.05,0 2.47,4

•

Robin Joost, 2b

2.51,0 2.48,7

tüdrukud 750m

eelsõit FINAAL

•

Catlin Räni, 3a

3.20,9 2.57,2

•

Karolina Siimon, 3c

3.27,5 3.04,9

•

Emma Teresa Tamberg, 3c

3.27,8 3.10,3

4. klass
poisid 750m

eelsõit FINAAL

•

Sander Saik, 4a

2.53,0 2.28,2

•

Tom Adamson, 4b*

2.31,9 2.30,8

•

Kaarel-Kaspar Mitt, 4b* 2.29,8 2.37,5

tüdrukud 750m

eelsõit FINAAL

•

Sandra Schihalejev, 4c

2.28,2 2.15,7

•

Carolina Jarošenko, 4c

2.49,3 2.19,9

•

Annaliisa Reimo, 4c

2.31,0 2.25,4

5. klass
poisid 750m

eelsõit FINAAL

•

Erki Laanemäe, 5c

•

Martin Holtsman, 5c

•

Kairo-Kristjan Kivisild, 5c

2.10,1 1.54,8
2.08,8 1.56,7

tüdrukud 750m

2.18,8 2.09,3
eelsõit FINAAL

•

Eva-Johanna Jürgenson, 5a

•

Kertu Kalvik, 5a

•

Marta Põldur, 5a

2.54,0 2.29,1
3.20,0 2.33,5
3.21,0 2.34,6

6. klass
poisid 750m
•

Joosep Lossmann, 6a

•

Andre Anijärv, 6c

•

Mattias Märka, 6b

eelsõit FINAAL
2.26,0 2.18,8
2.23,2
2.25,0 2.23,9

tüdrukud 750m

eelsõit FINAAL

•

Rebeca Lotta Aasmäe, 6c

•

Getter Kauts, 6c

•

Karolin Kivilaan, 6c

2.09,7 2.00,7
2.10,3 2.15,3
2.19,0 2.17,3

7. klass
poisid 1500m
•

Jakob Univer, 7a

•

Martin Allikalt, 7a

•

Joosep Sankman, 7b

tüdrukud 750m

eelsõit FINAAL
4.00,7 3.51,2
4.17,5 3.55,4
4.24,3 4.06,4
eelsõit FINAAL

•

Teesi Tuul, 7a

2.27,9

•

Anita Mutso, 7b

2.31,3

•

Mariann Mägi, 7d

2.27,0 2.37,8

8. klass
poisid 1500m

eelsõit FINAAL

•

Markus Toom, 8d

4.38,0 4.21,7

•

Joonas Koger, 8b

4.35,8 4.22,4

•

Karl-Eric Alert, 8a

tüdrukud 750m
•

Gertrud Tarto, 8b

•

Kerli Kislõi, 8b

•

Merili Järvik, 8b

4.28,6 4.32,3
eelsõit FINAAL
2.37,7 2.22,4
2.44,6 2.25,6
2.26,6 2.26,5

9. klass
poisid 1500m

eelsõit FINAAL

•

Rauno Loit, 9c

3.38,0 3.52,7

•

Arnold Merendi, 9b*

3.53,7 3.55,6

•

Oskar Ilves, 9c

tüdrukud 750m

3.47,0 3.55,9
eelsõit FINAAL

•

Erli Mat, 9c

•

Šerelin Zverev, 9c

2.18,0 2.11,9

•

Sigrid Hommik, 9c

2.25,3 2.12,5

2.19,1 2.06,9

Pr Evelin Ilvese rändauhinna parimate aegade eest võitsid Rebeca Lotta Aasmäe (6c) ja Jakob
Univer (7a). Rändkarika saavad nad kätte vabariigi aastapäeva aktusel.

Külas kodutute loomade varjupaigal
6c klass külastas 22. jaanuaril Viljandi kodutute loomade varjupaika. Viimasest
klassiekskursioonist Jurmalasse jäi meil veidi raha üle ja juba enne jõule otsustasime selle
kinkida loomade varjupaigale. Kuna jõuluaeg möödus nii kiiresti ja kõigil oli muud tegemist,
jõudsime oma kingitusega alles nüüd kohale. See varjupaik asub Viljandist oma mitu head
kilomeetrit eemal. Tegime kõik koos toreda jalgsimatka ja päikeseline ilm tegi omakorda tuju
heaks. Kohale jõudes saime koertega jalutada ning möllata ja vaatasime ka kasside elupaika.
Julgemad ikka paitasid ka kasse. Kahju on nendest loomadest. Seepärast ütlengi: “Andke
nendele toredatele loomadele võimalus ja võtke nad endale koju!”
Kaspar Lindma 6.c klassist
Saalgijalgpall ja korvpall
21. jaanuaril osalesid meie kooli poisid Viljandimaa koolide 6.-9. klasside saalijalgpalli
võistlustel ja saavutasid II koha ning lunastasid pääsu üleriigilistele võistlustele. Võistkonnas
olid Roger Teor (9a), Sander Luik (9d), Rauno Loit (9c), Kermo Raudsepp (9a), Johannes
Kruusma (9a), Alex Prantsen (9a), Kristjan Johanson (9a), Elvis Kaarma (9a) ja Kalev Kübar
(9e).
25. jaanuaril võttis meie kooli võistkond osa ka Viljandimaa koolide 4.-5. klasside poiste 3×3
korvpallivõistlustest ja saavutas III koha. Võistkonnas olid Ike-Loo Ilves (5c), Oskar Lepmets
(5c), Oliver Roht (5c), Bert Siimon (5c) ja Karl Raudmäe (5c).
õpetaja Toomas Jüris
Füüsikaolümpiaad
26. jaanuaril toimunud Eesti koolinoorte 60. füüsikaolümpiaadi piirkondlikus voorus olid meie
kooli parimad:
8. klasside arvestuses:
2. koht – Johanna Kristiina Jaansoo (8c)
3. koht – Laureen Reier (8c)
4.-5. koht – Brenda Tarn (8c) ja Kristofer Kõss (8d)
6.-8. koht – Lisanne Nääb (8c) ja Kevin Reichenbach (8c)

9. klasside arvestuses:
2. koht Martin Ruut (9b)
3. koht Aksel Allas (9c)
5. koht Jörgen Jürine (9b)
6. koht Ruth Schihalejev (9c)
Olümpiaadil osales 26 põhikooliõpilast kõigist Viljandi koolidest, Võhma Gümnaasiumist ning
Tääksi Põhikoolist. Gümnaasiumiõpilasi osales 15. Peale Viljandi Gümnaasiumi õpilaste oli
üks osaleja ka Suure-Jaani Gümnaasiumist. Iga õpilane pidi viie tunni jooksul lahendama 10
teoreetilist ülesannet ja sooritama kaks eksperimenti, arvesse läks 5+1 suurima punktiarvuga
ülesannet. Põhikooliõpilased pidid praktilistes ülesannetes leidma mutri massi (kaalu kasutada
ei tohtinud) või määrama, kui palju erineb 1- ja 20- sendise mündi ruumala.
Maila Visnap

Meie tegemised 28. jaanuaril – 3. veebruaril
Eelmisel nädalal algas sõbrakuu ja nii võikski selle kuu märksõnadeks olla sõbralikkus ja
abivalmidus. Kõik meie kooli õpilased ei saa muidugi olla omavahel päris sõbrad, selleks on
meid liiga palju, aga sõbralikult suhtuda saame küll igaühesse. Märgakem kaaslast enda kõrval,
suhtugem teistesse nii, nagu tahaksime, et meisse suhtutaks. Suure osa oma elust veedame me
ju koolis ja küll oleks hirmus, kui meil oleks siin paha olla. Hea õhustik koolis sõltub meist
kõigist, nii et anname oma panuse, et meil kõigil oleks siin hea.
Kooli emakeeleolümpiaad
24. jaanuaril toimus meie koolis emakeeleolümpiaad. Lisaks teksti tähelepaneliku lugemise
oskusele ja õigekirja tundmisele tuli teada sõnaliike, piltlikke väljendeid ja võõrsõnu ning
parandada lausete sõnastust. Keelevaistu sai proovile panna Sõnause sõnavõistluse
uudissõnade tähendusi ära arvates. Loomingulisus avaldus ülesandes, kus tuli kirjeldada taimi,
näiteks rootsutut norulille, muhedat tüsikut või öövilget. Nii mõnigi õpilane sai teada, et
talupojamõistus tähendab tervet mõistust ja arukat mõtlemist, tädi Maali aga öeldakse lihtsa

inimese kohta ning pika hambaga midagi tegema on vastumeelselt tegutsema; Facebook võiks
eesti keeles olla pilksirvik ja pabertaskurätiku asemel saaks taskust võtta hoopis nuusiku.
Parimad emakeeletundjad:
7. klassid (osalejaid 18)
1. Kaisa Laar 7.c
2. Anita Mutso 7.a
3. Merike Rundu 7.c
4. Johanna Jõgisoo 7.c
5. Jakob Univer 7.a
6. Emilia Kagovere 7.c
8. klassid (osalejaid 19)
•

Birgitta Mölder 8.c

•

Brenda Tarn 8.c

•

Ester Suur 8.a

•

Lisanne Nääb 8.c

•

Kristofer Kõss 8.d

•

Gerda Vindi 8.a

9. klassid (osalejaid 13)
•

Erli Mat 9.c

•

Marie Johanna Univer 9.c

•

Ruth Schihalejev 9.c

4.-5. Klaarika Lehes 9.c
4.-5. Oskar Ilves 9.c
6. Merili Sammel 9.b
9. veebruaril toimub Paalalinna põhikoolis emakeeleolümpiaadi maakonnavoor. Meie kooli
saab esindama minna kuus õpilast, st kõik I ja II koha võitnud.

Sakala viktoriin
Järjekordne Sakala viktoriin toimus uuel aastal ilmunud maakonnalehtedest loetut meelde
tuletades neljapäeval, 24. jaanuaril.
Kas sina tead, et 2012. aastal Viljandimaal sündinutele pandi enim nimeks Marten,
Kultuuripärliks sai Anu Raud, et Juhan Voolaiu kirjutatud poisteraamatu „Kullamäe lood“
peategelased seiklevad Uueveski ümbruses ja kultuuriakadeemias hakatakse koolitama
pimedate tõlke?
Seekord läks võit jagamisele 9.c klassi võistkondade Jemm ning Lugeja vahel. Üldarvestuses
sai esikoha Jemm ehk Johanna Marie Univer, Eva-Liisa Vaarik, Merian Kadaja ning JohannaMaria Opermann.
Uus viktoriin on juba 7. veebruaril.
Õpetaja Eini Ilves

Austria rahvatantsijad
Reedel, 1.veebruaril külastasid meie kooli Austria rahvatantsijad, kes pakkusid köitvat
meelelahutust. Nii tantsijad kui ka publik olid alguses tagasihoidlikud, kuid esmamulje oli
petlik. Hetk hiljem täitus saal ehmatavate plaksude ja mürtsudega, mille tõid kuuldavale
meestantsijad. Lõputantsu said kõik soovijad kaasa tantsida.
Austria rahvatantsijad olid Eestis, et osaleda Viljandi talvisel tantsupeol ning lisaks Jakobsoni
koolile külastati ka teisi Viljandimaa koole.
http://bambuser.com/v/3338781

Talvine tantsupidu
Laupäeval, 2. veebruaril toimus 15. talvine tantsupidu, kus osalesid ka Jakobsoni kooli
õpetajate ja 7.-9. klasside rahvatantsurühm. Peoliste rongkäik algas pärimusmuusika aida
juurest ja esimesed tantsijad, kes jõudsid Vabaduse platile said Märt Agu juhendamisel kohe
alustada „Kägaraga“. Muusikat korrati nii kaua, kuni kõik 106 rühma 1288 tantsijaga olid
käsikäes ühises tantsuringis. Pidu oli emotsionaalne nii osalejatele kui ka korraldajatele, ka

seepärast, et Viljandis enam talvist tantsupidu ei toimu. Korraldajate sõnul on nad oma
eesmärgi – pärimustantsu viimine rahvatantsijate hulka- täitnud ja 1998. aastal alustatud
ettevõtmist on järgitud nii Ida-Virumaal, Tartu- kui Järva- ja Harjumaal.

Meie tegemised 4.-10. veebruaril
Täna võib veel kord soovida head uut aastat, sest Hiina kalendri järgi algas uus aasta –draakon
andis vahetuse üle mustale veemaole. Olgu maoaasta täis kordaminekuid ja edusamme. Kohe
aasta alguses sooviks aga tugevat tervist ja head paranemist, kuna eelmisel nädalal olid paljud
õpetajad ja õpilased sunnitud gripi tõttu tõvevoodis lamama. Paranege, sest vastlapäeval peab
liugu laskma ja sõbrapäeva sõprade seltsis veetma.
„Nuputa“ võistlus
7. veebruaril toimus Viljandi Paalalinna Koolis Viljandimaa 5.-6. ja 7. klasside “Nuputa”
võistlus.
5.-6. klasside arvestuses saavutas I koha meie kooli 1. võistkond koosseisus Bert Siimon, Oskar
Lepmets, Helena Harriet Tamm ja Laura Liisa Jaansoo. Bert Siimon oli 5. klasside arvestuses
maakonna parim peastarvutaja.

7. klasside arvestuses pälvis II koha meie kooli 1. võistkond koosseisus Helene Maria
Skovgaard, Jakob Univer ja Anett Larm.
Bioloogiaolümpiaad
2. veebruaril toimus meie koolis bioloogiaolümpiaadi maakonnavoor. Majja kogunes 108 6.12. klasside bioloogiahuvilist noort, esindatud oli 18 kooli.
Meie kooli esindanud 17 õpilasest jõudsid kümne parema hulka järgmised:
7. klass (22 osalejat)
3. Anita Mutso
5. Alex Jelisejev
6.-7. Anett Larm, Marleen Kuusik
9. Karl Martin Kadaja
8. klass (23 osalejat)
3. Brenda Tarn
4. Gerda Ustimenko
5. Keidi Põder
10. Lisanne Nääb
9. klass (29 osalejat)
4. Marie Johanna Univer
10.-11. Martin Ruut, Aksel Allas
Rahvamuusik Juhan Suits meie koolis
Reedel, 8. veebruaril käis 5a-l ja 5c-l külas Juhan Suits kes töötab Viljandi Kultuuriakadeemias
pärimusmuusika lektorina ja lisaks mängib pilli mitmes kollektiivis. Eriliseks lemmikpilliks on
torupill.
Juhan Suits mängib pille, mis mahuvad ühte kohvrisse. Kaasa võetud kohvris olid vilepillid,
flööt, sarvepill, parmupill, torupill, suupill ja üks kummaline hääleta pill kõrvaklappidega.
Lisaks pillimängimisele sõidab mees meelsasti mootorrattaga. Ta ütles, et pille ei pea alati kalli

raha eest ostma, ka odava pilliga saab muusikat teha. Juhan Suits kinnitas, et iial ei tea ette,
mida tulevikus tegema hakkad. Tore üritus oli!
Franko 5a, Hanno 5c

Koolitantsu maakondlik voor Ugalas
Pühapäeval, 10. veebruaril toimus Ugalas koolitantsu maakondlik voor. Meie kooli esindas
seal Hebe kahe tantsuga. 2c klass esitas „Naksitrallide“ ja 4b klass „Täheretke“ tantsu. Lisaks
neile kahele klassile lähevad koolitantsu Jõgeva maakondlikule voorule 14. veebruaril ka 6c
klass kahe tantsuga.
Meie kooli õpilasi võis näha tantsimas ka mitmes teises kollektiivis. Eriliselt tuleks esile tuua
8c klassi õpilane Vanessa Kärmas, kes tantsis vabatantsude kategoorias soolotantsu.

Meie tegemised 11.-17. veebruaril
Eelmine nädal oli koolis siginat-saginat täis. Lasti vastlaliugu, söödi kõvasti hernesuppi ja
kukleid. Kõik sõbrad said üksteist sõbrapäeval kaartidega tervitada, osta laadalt
omavalmistatud kaupa ja muidu lustida. Isegi gripipisik pidi alla vanduma nooruslikule
särtsule. Aga allpool kõigest lähemalt.
Vastlapäev
Teisipäeval, 12. veebruaril pidas meie koolipere vastlapäeva. Nooremad õpilased tirisid
kelguga lumepalle ja võistlesid kiireima vastlaliu nimel. 5.-9. klassi õpilased vedasid köit ja
kelgutasid aja peale. Lumise vastlapäeva järel sai süüa hernesuppi ja vastlakukleid.
Kõigi alade kokkuvõttes olid võitjad:
•

1.-2. klasside arvestuses 2.d;

•

3.-4. klasside arvestuses 4.b;

•

5.-6. klasside arvestuses jagasid 1. kohta 6.b ja 6.c;

•

7.-9. klasside arvestuses jagasid 1. kohta 9.a ja 9.c.

Teater Sõber „Koht päikese all“
Kolmapäeval, 13. veebruaril külastasid meie kooli algklassiõpilasi rohutirts, lepatriinu ja
mesimumm. Vahvad tegelased jagasid lastele hulganisti õpetussõnu. Etendus rääkis putukatest,
kellel kõigil on oma ametid ning koos publikuga arutleti selle üle, kelle töö on kõige raskem ja
kelle oma kõige tähtsam. Publik oli samuti osa etendusest, vaatajad täitsid lutikate ja prussakate
rolle. Etenduse lõpuks selgus, et kõik tööd on tähtsad ja vajalikud.

Sõbrapäev
Neljapäeval, 14. veebruaril tähistasime koolis sõbrapäeva. Teisel korrusel olid väljas klasside
isevalmistatud uhked postkastid, kuhu sai panna kaarte ja kirju sõpradele. Toimus südamemäng
– hommikul sai iga kooli tulija pooliku südame, mille peal oli number. Päeva jooksul tuli üles
leida sama numbriga südame teine pool. Koridorides käis sagimine ja mõni kavalpea pani isegi
stendile kuulutuse, näiteks: „Kui sinu südamepoolel on 286, helista mulle!“

Vahetundide ajal sai kuulata kooliraadiot, kus edastati tervitusi ning lasti soovilugusid.
Raadiopuldis olid Birgitta ja Alex õpilasesindusest. Pikemate vahetundide ajal toimus aulas
sõbrapäeva laat, kus nii nooremad kui vanemad kauplejad müüsid enda tehtud kraami. Laadalt
sai osta saiakesi, kaarte, ehteid ning vahvaid isetehtud mänguasju. Laadamöllu ajal leidis
sõbrapäevale kohaselt aset ka üks romantiline sündmus, nimelt tegi üks 12. klassi noormees
abieluettepaneku oma klassiõele. Pruut oli nõus ja küllap toimub klassipulm juba õige pea!

Kell 18 algas Paala koolis kolme Viljandi põhikooli sõbrapäeva teemaline moe-show. Noorema
vanuseastme teemaks oli „Pealpool pilvi“ ja vanemal astmel „Vastandid tõmbuvad“. Meie kool
oli esindatud kahe kollektsiooniga. Nooremas astmes astus üles 5.a klass kollektsiooniga

„Jumal hoidku“. Poodiumil võis näha nunna, tibisid, ingleid ja jumalat. Vanemas astmes
vastandasid 9.a klassi õpilased oma kollektsioonis „Sweet Rock“ roosamannalikku ja rokilikku
stiili.

Vene keele olümpiaad
6. veebruaril toimus vene keele olümpiaadi maakonnavoor. Meie koolist osales kümme 7., 8.
ja 9. klassi õpilast, kes olid tublimad koolivoorus. Kahjuks ei saanud paljud õpilased, kes
koolisisesel olümpiaadil samuti hästi esinesid, maakonnavoorust haiguse tõttu osa võtta.
7. klassi õpilastest näitasid oma häid teadmisi vene keeles Karl-Martin Kadaja (7a) ja Karina
Gorškova (7a).
8. klassi õpilaste tulemused on järgmised:
Gerda Ustimenko (8c) – 1. koht;
Mirell Smidt (8c) – 5. koht;
Keidi Põder (8c) – 6. koht.
Tublid olid ka Karl-Eric Alert (8a) ja Aleksei Agešin (8a).

9. klassi õpilastest sai 3. koha Marie-Johanna Univer (9c).
Eriarvestuses sai Jaanus Gorain (9d) 1. koha, Šerelin Zverev (9c) pälvis 2. koha. Eriarvestuses
võistlesid õpilased, kes suhtlevad vene keeles igapäevaselt. Karina Gorškova ja Aleksei Agešin
võistlesid samuti eriarvestuses.

Meie tegemised 18.-24. veebruaril
Eelmine nädal tõi tõeliselt ilusa talveilma ja Eesti Vabariigi 95. sünnipäeva tähistamise. Meie
kooli ilus helesinine lipp lehvis päikesesäras paraadil ja ka kontsertaktusel astus üles nii mõnigi
meie kooli õpilane. Võtame Eesti Vabariigi iseseisvust iseenesestmõistetavana ja unustame, et
veel kakskümmend kaks aastat tagasi elasime hoopis teises riigis. Meie riigil läheb hästi ja tore
oleks, kui igaüks meist mõne teoga Eesti heale käekäigule kaasa aitaks. Elagu Eesti!

9. klassid külas Viljandi Ühendatud Kutsekeskkoolil
18. veebruaril olid Jakobsoni kooli 9. klassid kutsutud külla Viljandi Ühendatud
Kutsekeskkooli. Õpilastel oli võimalus osaleda erinevates töötubades, neile tutvustati VÜKKis õpetatavaid erialasid ja lisaks said kõik soovijad näha peamaja ning ühiselamut.
Töötubade loetelu oli pikk – sai osaleda elektroonika, infotehnoloogia, autotehnika, automaalri,
keevitaja, sadulsepa, puidutöö, torutöö, laudade katmise ja pagaritoodete valmistamise töötoas,
et ise proovida pannkookide küpsetamist, pidulike laudade katmist, keevitamist, torude
parandamist jm.

Eesti Vabariigi teemaline viktoriin
20. veebruaril toimus linnaraamatukogus põhikoolide ja gümnaasiumi õpilastele mõeldud Eesti
Vabariigi teemaline viktoriin. Võistlus oli kahes osas: esimene osa hõlmas ajalooõpetajate
koostatud 30 küsimust ja teine pool kompositsiooni valmistamist. Ettevalmistused algasid juba
veebruari alguses. Läbi sai loetud palju materjali ning tehtud märkmeid. Kompositsiooni
tarbeks kudusime väiksemat mõõtu salli, millel kajastus Eesti ajalugu. Viimasega võitsime
esimese koha, kuid viktoriinil jäime kuuendaks. Tõsi, kohal olid õpilased üle kogu maakonna
ja konkurents seetõttu tihe. Siiski jäime rahule ja tõdesime, et tegu oli toreda ettevõtmisega.
Võistlustöid saab näha Viljandi Linnagaleriis.
Ruth Schihalejev, Marie Johanna Univer, Merian Kadaja, Eva-Liisa Vaarik 9. c klassist.

Vabariigi aastapäeva tähistamine
22. veebruaril toimusid koolis vabariigi 95. aastapäeva aktused. Lisaks kontserdile jagati
õpilastele ka erinevaid auhindu ja tänukaarte. Pidulikult anti üle Evelin Ilvese rändkarikas
parimatele uisutajatele – tüdrukutest sai auhinna teist aastat järjest Rebeca- Lotta Aasmäe ja
poistest Jakob Univer. Evi Meidla andis üle tänukirjad viie kooli matemaatikavõistlusel edukalt
esinenutele.
Vanemale kooliastmele pidas kõne Jakobsoni gümnaasiumi vilistlane, peaministri nõunik
Mihkel Lees, kes rääkis õpilastele meie vabadustest ja sellest, kui iseenesestmõistetavaks me
neid peame. Sõna- ja ajakirjandusvabadus, internetivabadus ja ka reisimisvabadus – need on
vabadused, mida meie õpilaste vanematel ja vanavanematel ei olnud. Meenutades olnut, võime
olla õnnelikud selle üle, mis on praegu.

24. veebruaril oli kõigil võimalus osaleda vabariigi 95. aastapäeva tähistamisel Viljandi linnas.
Väljas oli ka meie kooli esindus kooli embleemi ja lipuga. Viljandi linnapea luges kohtumaja
ees ette iseseisvusmanifesti, millele järgnes pidulik rongkäik Pauluse kirikuni. Toimus
oikumeeniline jumalateenistus ja hiljem said kõik maitsta hernesuppi ja kringlit. Päeva lõpetas
pidulik kontsertaktus Ugala teatris, kus esinesid Viljandi huvikoolide õpilased.

Meie tegemised 25. veebruaril – 3. märtsil
Ongi kätte jõudnud märts. Veel kaks nädalat õppetööd ja saame minna kevadvaheajale. Pärast
vaheaega peame veel kümme nädalat koolis käima ja ongi selle õppeaastaga ühel pool. Küll
aeg läheb kiiresti. Jõudu kõigile viimasteks kontrolltöödeks, sest kui oled pingutanud, siis
tunned rõõmu ka headest tulemustest.
Balletistuudio tuluõhtu
22. veebruaril toimus meie kooli aulas balletistuudio tuluõhtu. Balletistuudio hakkab
augustikuus Ukrainasse rahvusvahelisele konkurss-festivalile sõitma ja seetõttu tuluõhtu
korraldatigi. Üles astusid kõik balletistuudio rühmad ja üllatusesinejad. Publikut üllatasid
Viljandi õpetajate segarühm (juhendaja Ave Alvre) ja Viljandi Muusikakooli lauljad Eva-Lota
Kivi ja Laura Tiit (juhendaja Ele Millistfer). Peale kontserti toimus õnneloos, mille korraldasid
lapsevanemad ja balletistuudio sõbrad. Lisaks tavalistele piletitele said soovijad osta tuluõhtu
Kuldpileti, mis maksis 15 EUR ja Kuldpiletite vahel on stuudios alati uhke kingitus välja
loositud. Seekord saatis kingituse pr. Evelin Ilves. Selleks oli tema enda tehtud A3 formaadis
imeline foto, mis kandis nime „Unenägu“. Kingituse võitis meie õppealajuhataja pr. Kaie
Lõhmus, kes lubas selle panna oma kabinetti, et kooliinimesed seda ka näeksid. Balletistuudio
tänab südamest kõiki, kes tuluõhtut toetasid – nii neid, kes piletid ostsid, neid, kes pileteid
müüsid ja kõiki, kes õnneloosi aitasid korraldada.
Balletistuudio õpetaja Katrin Hommik

Kooli meistrid murdmaasuusatamises
27.02.2013 toimus meie kooli suusavõistlus, millest võttis osa 300 õpilast. Täpsema ja
põhjalikuma tulemuste protokolli leiad kooli kodulehelt, siin loeme üles parimad:
I klass 0,5 km
Maarja Allik, 1c
Marten Mänd, 1b
Raven Raidväli, 1b

3,22
3,42
3,42

II klass 2 km
Karoliine Käsper, 2b

9,41

Robin Joost, 2b

6,44

III klass 2 km
Greta Raudsepp, 3c

11,14

Rainer Oras, 3a

7,20

IV klass 2 km
Annaliisa Reimo, 4c

6,59

Hannes Lehtla, 4a

6,59

V klass T 2 km; P 3 km
Liisa-Maria Komissarov, 5c 7,21
Kevin Mattias Klasman, 5a 8,41
VI klass T 2 km; P 3 km
Getter Kauts, 6c

8,41

Mihkel Muri, 6c

8,05

VII klass T 2 km; P 3 km
Teesi Tuul, 7a

5,48

Jakob Univer, 7a

8,55

VIII klass T 2 km; P 4 km
Lisanne Nääb, 8c

7,32

Tõnis Toom, 8b

10,40

IX klass T 2 km; P 4 km
Erli Mat, 9c
Aksel Allas, 9c

6,12
15,22

Füüsikavõistlus
26.02 toimus C. R. Jakobsoni nim. füüsikaülesannete lahendamise võistlus. Sellele võistlusele
kutsutakse maakonna füüsikaolümpiaadi parimad. Ülesandeid lahendatakse kolmes
vanusegrupis. Kokku oli kutsutud 29 õpilast kuuest linna ja maakonna koolist. Ülesanded
koostasid sellel aastal Eero Järvekülg, Lilian Tambek, Veljo Aava ja Maila Visnap. Meie
õpilased saavutasid järgmised suurepärased tulemused:
8. klasside arvestuses:
Sten Siro, 8a – 2. koht
Kristofer Kõss, 8d – 3. koht
Johanna Kristiina Jaansoo, 8c – 4. koht
Lisanne Nääb, 8c – 5. koht
Kevin Reichenbach, 8c – 6. koht

9.-10. klasside arvestuses:
Aksel Allas 9c – 2. koht
Martin Ruut 9b – 3. koht
Võistluse pidulik lõpetamine toimub 12.03 kell 16 Viljandi raekojas.

Matemaatikaolümpiaad
2. märtsil toimus 4.-6.klasside matemaatikaolümpiaadi piirkonnavoor. Meie kooli õpilased said
järgmised paremad tulemused:
4. klass
3.-5. koht – Sandra Schihalejev
8.-10. koht – Paul Aleksander Pai
5. klass
2. koht – Oskar Lepmets
3.-4. koht – Hedi-Riin Kivikas
7.-9. koht – Enrico Koormann
6. klass
6.-8. koht – Helena Harriet Tamm
6.-8. koht – Liisa Kirs

Maramaa nimeline matemaatikavõistlus
1.

märtsil

toimus

Viljandi

Kesklinna

Koolis

22.

August

Maramaa

nimeline

matemaatikaülesannete lahendamise võistlus. Võistlusest osavõtu õiguse tagas tulek esimese
kuue hulka maakonna matemaatikaolümpiaadil. Võistlus toimus kolmes vanuseastmes:
7.-8. klassi õpilastele
9.-10. klassi õpilastele

11.-12. klassi õpilastele
Meie kooli parimad:
7.-8. klass
5. koht Jakob Univer (7.kl)
9.-10. klass
1. koht Aksel Allas (9.kl)

Meie tegemised 4.-8. märtsil
Avame järjekordse lehe päevaraamatust. See lehekülg on nagu mõnest värviraamatust – nii
värviküllane ja kirev oli eelmise nädala stiilinädal. Aga sellesse nädalasse mahtus ka vaimses
mõttes kirevust. Allpool kõigest lähemalt.
Võrkpalli kooliliiga
Lõppesid Viljandi maakonna võrkpalli kooliliiga võrkpallivõistlused. Meie kooli poisid
saavutasid II koha. Võistkonnas mängisid Oskar Ilves, Kalev Kübar, Sander Luik, Mihkel
Lippo, Mikk Milvek, Edgar Toimetaja ja Roger Teor.
Meie kooli tüdrukud said I koha. Võistkonnas mängisid Mariann Lips, Sirli Ennok, Kerli
Kislõi, Šerelin Zverev, Eneli Kleeman, Getter Kauts, Agne Joalanda Jõgis, Triinu Jakubelovitš.
Mõlemad võistkonnad esindavad Viljandi maakonda 15. ja 16. märtsil finaalturniiril.
Võistkondade juhendaja on Kadri Kuusik

Mõttespordi olümpiaadi kolmas voor 05.03.2013
Mõttespordi olümpiaadil osalevad meie õpilased vene kabes. Olümpiaad koosneb neljast
voorust ja arvesse lähevad igal etapil kogutud punktid. Arvestust peetakse koolide ja
individuaalselt õpilaste vahel. Õpilased on jaotatud 1.-4. klasside ja 5.-9. klasside rühmadesse.
Kolmandal etapil üllatasid seekord tüdrukud. 5.-9. klasside arvestuses tuli etapi võitjaks 95
konkurendi hulgas Hedi-Riin Kivikas 5.a klassist ja 1.-4. klasside arvestuses saavutas Anette
Printzmann 4.b klassist II koha.
KOOLI SEIS PÄRAST KOLME ETAPPI:
5.-9. klassid (29 kooli) – II koht, 218 punkti
1.-4. klassid (18 kooli) – 6. koht, 67 punkti
Individuaalselt pärast kolmandat etappi:
5.-9. klassid (130 õpilast)
5. koht – 66 punkti Alari Hommik, 8c
10. koht – 47 punkti Kevin Reichenbach, 8c
17. koht – 36 punkti Hedi-Riin Kivikas, 5a
1.-4. klassid (77 õpilast)
11. koht – 48 punkti Anette Prinzmann, 4b
44. koht – 10 punkti Gen-Horret Rand, 4b
51. koht – 5 punkti Kaur Kivilaan, 2c
Aivar Hommik, juhendaja

Stiilinädal
4.-8. märtsil toimus koolis stiilinädal, kus igal päeval oli oma riietumisstiil.
Stiilinädal algas „tudukates“. Kooli peal võis kohata nii õpilasi kui ka õpetajaid
hommikumantlites, pidžaamades, sussides ja kaisukarudega. Neljanda vahetunni ajal said
algklasside õpilased kuulata muinasjutte esimesel korrusel. Teisipäev oli dressipäev ja
kolmanda ning neljanda vahetunni ajal sai võimlas aeroobikat teha. Kolmapäevaseks stiiliks
olid mütsid, ühel uhkem kui teisel. Neljapäeva vallutas roosa värv, koridorides võis kohata
roosasid õpilasi ja õpetajaid. Nädala lõpetas fotojaht, kus tuli pildistada erinevaid märksõnu
koolis: rõõmus, vikerkaar, värvitu jne.
Terve nädala jooksul oli võimalik aulas lasta teha sõbrapilte ning võisteldi kõige stiilsema
klassi tiitli nimel.
Täname stiilinädala läbiviijaid: õpilasesindus, aeroobikatreener Sirli Tamm, Silver Tõnisson
(6c), Andre Anijärv (6c), Claire Teder (9a), Merit Vettik (5b) ja Keiu Tetsmann (6b).
Liis Peedosk, huvijuhi praktikant

Rohkem pilte on kooli kodulehel fotoalbumis.

Kodutütarde laager Paistus
9.-10. märtsini toimus kodutütarde ja noorkotkaste maakondlik laager Paistu koolis. Esimesel
päeval osalesid lapsed erinevates töötubades, kus valmistati lindude pesakaste ja malelaudu.
Lisaks õpiti tegema erinevaid sõlmi ja mängiti kabet ning malet. Ühes õpitoas pidid lapsed
õhtuseks esinemiseks dramatiseerima muinasjutu. Meie kooli kodutütred särasid mitme
muinasjutu peategelastena. Eriti meeldis pealtvaatajatele muinasjutt hundi ja rebase
võidusõidust, kus hundi rolli täitis meie kooli Emma ja rebaseks kehastus Karolina. Järgmisel
päeval toimus kabe- ja malevõistlus, kus selgitati parimad nii võistkondlikult kui ka
individuaalselt.
Kuujäneste rühmajuht Moonika Pärna
Õpetajate käsitöönäitus
8. märtsil toimus raamatukogus õpetajate käsitöönäitus. Oma töid eksponeerisid kolmteist
õpetajat, kelle osavate näppude all olid sündinud väga ilusad tööd. Näitusel võis näha
raamatukogu juhataja Erna Ardeli heegeldatud päevatekki, linikuid, salle ja kindaid. Õpetaja
Maila Visnapi laual olid uhked linikud, sallid, ehted ja väikesed heegeldatud kleidikesed.
Õpetaja Pille Maidesoo lauda ehtisid heegeldatud kleit ja uhked mänguasjad. Ka teiste
õpetajate väljapanekud olid kiitust väärt. Tore, et meie kooli õpetajad oskavad teha nii ilusat
näputööd.
Näitust korraldatakse kindlasti ka järgmisel aastal, nii et jääme ootama!

Viktoriin Šotimaast
Meie kooli kaks kaheksanda klassi võistkonda käisid maakonna Šotimaa-teemalisel viktoriinil.
Kokku oli esindatud 12 maakonna põhikooli. Meie kooli esimene võistkond koosseisus KarlEric Alert, Sten Siro, Kristofer Kõss ja Ester Suur saavutasid I koha. Teine võistkond jäi 8.
kohale. Võistkondi juhendajas õpetaja Eve Libe. Õnnitleme võitjaid ja osavõtjaid!

Meie tegemised 11.-15. märtsil
Avame viimase peatüki selle õppeaasta päevaraamatust. Kalendri järgi on kätte jõudnud kevad,
aga seda pole eriti veel tunda. Küll ta tuleb, kuhu ta ikka pääseb! Loodame, et vaheaeg möödus
kõigil toredasti ja kogusite piisavalt jõudu viimaseks veerandiks. Koolis on veel jäänud käia 48
päeva ja siis saavadki 1.-7. klassi õpilased tunnistused.
Kaheksas ja eriti üheksas klass peavad kauem pingutama. Kuna kevad on matkade ja
ekskursioonide aeg, tuleb kohe veerandi alguses head hinded kirja saada. Jõudu meile kõigile!

Emakeelepäev algklassides
Selle aasta emakeelepäeva teemaks olid vanasõnad ja mõistatused. Juba varakult anti klassidele
ülesanded.

Esimesed klassid pidid joonistama pildi vanasõnade ainetel. Populaarsemateks osutusid
„Hirmul on suured silmad“, „Kes teisele auku kaevab, see ise sisse kukub“ ning „Valel on
lühikesed jalad“. Teised klassid mõtlesid välja uusi mõistatusi. Kolmandad klassid mõtlesid
uusi vanasõnu ning selgitasid neid oskuslikult ka teistele. Neljandad klassid kirjutasid vabalt
valitud vanasõna järgi jutukese.
Kõikide klasside parimad esinesid omaloominguga emakeelepäeval.
Emakeelepäeva lõpetas üllatuskülalisena Ugala näitleja Meelis Rämmeld, sest märts on ka
teatrikuu.
Mõned näited omaloodud vanasõnadest ja mõistatustest:
•

Mõista, mõista, kes see on? Istub ruumis kui isand, tormab majas kui tont. (Õpilane)
Ander Järvsoo 2.a

•

Kivist keha, kuum süda sees. (Ahi) Carita Sammul 2.b

•

Nõrgem kui karu, kavalam kui jänes. (Rebane) Kristiine Puu 2.c

•

Klahvid reas, aga pole klaver. (Hambad) Myrtel Rull 2.d

•

Kui sul on mure, mida on võimalik lahendada, siis pole ju mõtet muretseda. Mark
Joakim Saaremets 3.b

•

Vihaga löödud nael ei lähe kunagi õigesti. Kertu Vaher 3.b

•

Homsed tegevused lükka ülehomsele, siis on homme vaba päev. Rasmus Räpp 3.c

•

Asjad kaasas on parem kui asjad kodus. Lisann Saar 3.c

Neljas 3. kooli sõpruskohtumine vene kabes
Neljandat korda kohtusid kolme kooli 8-liikmelised võistkonnad vene kabes. Turniiril osalevad
põhikooli astme segavõistkonnad. Osalevad lisaks meie koolile Suure-Jaani Huvikool ja
Tallinna 32. KK. Seekord läks nii, et Suure-Jaani Huvikooli võistkond sai ühepunktilise võidu
Jakobsoni kooli üle.
–

Suure-Jaani 94,5 punkti

–

Viljandi Jakobsoni Kool 93,5 punkti

–

Tallinna 32. KK 73,5 punkti

Individuaalselt võitis neljandat korda järjest Margus Jaansoo Suure-Jaani Huvikoolist 21
punktiga. Meie kooli parimana esines Alari Hommik, kes saavutas II koha. Tüdrukute
eriauhinna võitis 11,5 punktiga Anna-Kaisa Adamson Suure-Jaanist. Sama punktisumma
kogus ka Hedi-Riin Kivikas Jakobsoni Koolist, kuid omavehelisel mängul oli edukam AnnaKaisa.
Üldvõitude arvestuses läksid esikohta jagama Suure-Jaani Huvikool ja Viljandi Jakobsoni
Kool.
Järgmisel aastal toimub kohtumine Suure-Jaanis.

OSKAJA 2013
Oskaja võistlus toimus Viljandi Sakala keskuses 12.03.2013. Kokku oli 24 3-liikmelist
võistkonda.
Meie kooli esindasid:
9 A klass- Krislin Alert, Krislin Hein, Alex Prantsen
9B klass- Gertina Simenson, Arnold Merendi, Jörgen Jürine
9C klass- Martin Rebane, Erli Mat, Ruth Schihalejev
9D klass- Helger Raudkivi, Marko Jaeski, Mariann Lips
9E klass- Sirli Ennok, Kalev Kübar, Krista Kippar
Kõigepealt registreerisime ennast ja siis ootasime, et võistlema pääseda. Võistlus koosnes 8
erinevast ülesandest. Esimene ülesanne oli tahvelarvutus bussi parkimine, kerge ülesanne.
Teine ülesanne oli metallkuuli tasakaalustamine ebaühtlaste jalgadega toolil. Ka see oli lihtne
ülesanne. Edasi oli erinevate teraviljade ära tundmine. Sellega saime hästi hakkama. Juhtmete
ühendamisega , et lamp põlema läheks, tuli hästi toime Helger. Puidust tahvlile ruudustiku

joonistamine ja ruudustiku kohakuti punktidesse naelte löömine meie võistkonnal

ei

õnnestunud. Liiga väikese ajaga tuli palju asju korraga teha. Arvuti klaviatuurinuppude
asetamine õigetesse kohtadesse oli lihtne ülesanne. Püramiidi kokkupanek tuli kuidagi
juhuslikult välja.
Üritus oli huvitav, teistmoodi kui kooliülesandeid lahendades ja samal ajal ka lõbus.
Finaal, kus meie klassi võistkond osales, oli pingeline ja raske. Päev oli tore ja meeldiv.
Tulevastele võistlejatele ütleks, et oluline on meeskonnatöö.
3 KOHT ÜLDARVESTUSES 9 D KLASS
3 KOHT EELVOORUS 9E KLASS
Mariann Lips 9 D klass.

Vanade raamatute näitus raamatukogus
Kooli raamatukogu tähistas emakeelepäeva põneva väljapanekuga „Väga, väga vanad
raamatud kooli raamatukogus“. Kõige eakamaks osutus Eduard Vilde „Peiu käsiraha“, mis on
trükitud 1911. aastal Tallinnas G. Pihlaka kirjastuses.

Meie tegemised 25.-28. märtsil
Avame päevaraamatu järgmise lehekülje. Täna, esimesel aprillil tuli rõõmustav teade
haridusministrilt Jaak Aaviksoolt. Nimelt seoses erakordselt pikaleveninud talvega on lubatud
lõpetada kooliaasta mitte 1. juunil vaid juba 1. mail. Kõik suvetööle jäänud õpilased
lennutatakse koos õpetajatega soojale maale, et õppeaasta positiivselt lõpetada.
Ja nüüd eelmise nädala sündmustest.
Õppekäik Orioni tähetorni
26. märtsil käisime Jakobsoni kooli 7.a klassiga õppeekskursioonil Orioni tähetorni. Seal saime
näha ja osaleda erinevates füüsika katsetes. Saime ka teada tähetorni ajaloost, ehitamisest ja
valmimisest.
7.a klassi õpilane Carmen Karma

Saksakeelsete näidendite päev
28. märtsil toimus Paalalinna koolis teatrikuu raames järjekordne saksakeelsete näidendite
päev „Theater macht Spass“. Osa võtsid kaheksa truppi. Meie kooli 6. kl õpilased Margaret,
Saara-Katri, Hetti, Hanno, Kaspar, Rasmus, Raiko, Mihkel Jüri, Rebeca-Lotta esitasid
lühinäidendi „Pippis Langstrümfe“.
Züriisse kuulus viis inimest, nende hulgas ka Ugala näitleja Tarmo Vridolin. Pärast laste
etteastet jagati esinejatele tänukirju ning kommi. Eriti oluliseks nii noorte näitlejate kui ka
juhendajate jaoks pean Tarmo Vridolini heatahtlikke sõbralikke soovitusi edaspidiseks. Meie
näitetrupp võitis kõige rõõmsameelsema esituse auhinna. Eriauhinna sai Margaret remarki osa
eest. Nii minu kui ka laste arvates oli see üks tore ja lustlik üritus.
Praegu valmistume laulukonkurss „Lautstark“ Lõuna Eesti vooruks, mis toimub Tartus 13.
aprillil.
Saksa keele õpetaja Kaidi Kullama

Meie tegemised 1.-7. aprillil
Nüüd viimaks on õhus tunda kevadet ja järgmisel nädalal vist enam tõepoolest kelguga mäest
alla lasta ei saa. Koolielu käib ikka tavapärast rada pidi. Vaatame, mida pakkus eelmine nädal.

Kuldsuu 2013
1. aprillil valiti esmakordselt Jakobsoni kooli Kuldsuud. Ürituse idee tuli õpilasesinduse
liikmetelt. Kuldsuu võistlusele pani ennast kirja 11 õpilast algklassidest ja kaks õpilast 5.-9.
klassidest. Žüriisse kuulusid õpilasesinduse liikmed Alex Prantsen ja Stefan Airapetjan ning
draamaõpetaja Kadri Lõhmus. Võistlejad pidid rääkima kuni kaks minutit anekdoote nii, et
need ajaksid naerma nii publiku kui ka žürii. Kõige paremini õnnestus see 2.a klassi õpilasel
Kaupo Kruusmäel ja 5.c klassi õpilasel Liisa-Maria Komissarovil. Väga tublid olid ka Stefan
Johanson 2.a klassist ja Sandra Schihalejev 4.c klassist.

Rahvusvaheline lasteraamatute päev
2. aprillil tähistas kooliraamatukogu rahvusvahelist lasteraamatupäeva. „Nii palju
lugemishuvilisi lapsi!“ imestas mõnigi õpetaja. Mida huvitavat sel päeval pakuti? Kõige
suurem uudis on see, et raamatukogu sai oma kodulehe. Kooliraadios luges õpetaja Reet Leets
ette oma lapsepõlve lemmikraamatut ja õpetaja Kaia Pihlak rääkis oma isa Robert Vaidlo
kirjutatud raamatust. 1.-4. klassi lapsed tõid kõigile näha oma unejuttude kogumikud ja
kaisuloomi. Põnevust ja naeru kutsusid esile igavahetunnised multifilmid suurel ekraanil.
Raamatukogu juhataja Erna Ardel

Lastevanemate üldkoosolek
3. aprillil toimus Jakobsoni kooli lastevanemate üldkoosolek, kus anti ülevaade muutustest
meie koolis järgneval õppeaastal.
Alates 2. klassist jätkab tööd inglise keele süvaklass. Alates 7. klassist moodustatakse
reaalharurühm paralleelide vahel.

Uuendusena on meie koolis tehnoloogia ja arvutiõpetus lõimituna alates 2. klassist. Rõhku
pannakse õpilaste loovale tegevusele tehnoloogia valdkonnas. Näiteks 2.-3. klassides
tegeletakse legorobotitega, 4. klassides animatsioonidega. Põhikooli vanemates klassides
jätkub robootika ja lisandub veel programmeerimine ning pisut ka modelleerimist.
2013/2014. õppeaastal läheb meie kool üle trimestritele.
Muutub käitumise ja hoolsuse hindamisskaala: korras ( senine väga hea või hea), rahuldav,
mitterahuldav.
Plaane ja mõtteid on teisigi, aga nendest juba täpsemalt tuleval õppeaastal.

Viljandimaa koolide sisekergejõustiku karikavõistlused
03. 04. 2013 Viljandi viilhallis peetud Viljandimaa koolidevahelisel
sisekergejõustikuvõistlusel oli kavas viis ala: 50 m, kaugus, kõrgus ning kuul.
Koolide arvestuses tuli põhikooli astme võitjaks meie kool 103 punktiga ja keskkooliastmes
Viljandi Gümnaasium 92 punktiga.
Koolide pingerida
põhikoolid:
I Viljandi Jakobsoni Kool – 103 punkti
II Viljandi Paalalinna Kool – 94 punkti
III A. Kitzbergi nim. Gümnaasium – 86 punkti
gümnaasiumid:
I Viljandi Gümnaasium – 92 punkti
II A. Kitzbergi nim. Gümnaasium – 63 punkti
III Tarvastu Gümnaasium – 51 punkti
Individuaalselt oli meie kooli võistkonnast parim Ott Martens, kes teenis kolm alavõitu (50 m,
50 mtj., kaugus). Tüdrukutest oli edukaim Šerelin Zverev kahe alavõiduga (50 mtj., kuul). KatiKristella Kivisild noppis alavõidu kõrgushüppes, kus ületas isiklikku tippmarki tähistava 1.50.
Tulemused:

Ott Martens: 50 m 6,66 (1.); 50 mtj. 8,14 (1.); kaugus 5.56 (1.); kõrgus 1.70 (v.v.)
Mihkel Lippo: kaugus 5.48 (2.); kõrgus 1.65 (2.); kuul 11.00 (4.)
Jakob Univer: 50 m 7,22 (8.); 50 mtj. 8,44; kõrgus 1.45 (7.); kuul 10.50 (v.v.)
Kevin Reichenbach: kaugus 4.56 (10.); kõrgus 1.60 (3.); kuul 9.64 (10.)
Alari Hommik: 50 m 7,63 (10.)
Helger Raudkivi: kuul 10.01 (8.)
Šerelin Zverev: 50 m 7,45 (2.); 50 mtj. 8,64 (1.); kuul 10.84 (1.)
Kati-Kristella Kivisild: kõrgus 1.50 (1.); kaugus 4.05 (5.); kuul 8.68 (6.)
Johanna Mõtsar: 50 m 8,83; kaugus 3.26 (8.); kõrgus 1.20 (8.)
Aivar Hommik

Hebe 6c klassi tantsijad Koolitantsu nominendid
7. aprillil toimus Tallinnas Koolitantsu finaal, kuhu olid koha kindlustanud meie kooli Hebe 6.
klassi tantsijad. Tants „Kuhu kadus mängutoos“ sai estraaditantsude kategoorias nominendi
tiitli. Palju õnne tantsijatele ja juhendajale!

Õpetajate teatrifestival
5. ja 6. aprillil toimus Kesklinna koolis juba 15. korda üleriigiline õpetajate teatrifestival. Meie
kooli õpetajad on sellest üritusest osa võtnud 14 korda. Kõik meie etendused on olnud
omaloomingulised ja pakkunud esinemislusti. Oleme saavutanud auhinnalisi kohti ja tulnud ka
laureaadiks. Aga kõige tähtsam on olnud koostegemise rõõm ja näitlemise tahe. Meie näitetrupi
eestvedajaks on olnud Ave Alvre ja nüüd võttis tema festivali korraldamise teatepulga üle
Viljandi Gümnaasiumile.

Meie tegemised 8.-14. aprillil
Täna avatavas peatükis on nii palju lugemist, et pikka sissejuhatust pole vajagi, asume kohe
asja kallale.
8.c klassi õppekäik Tartusse
Neljapäeva, 11. aprilli päev kujunes 8.c klassil mitme tunni võrra pikemaks kui tavaliselt, sest
olime õppekäigul Tartus. Külastasime A. Le Coqi tehast ja muuseumi, kus pea kahe tunni
jooksul saime ülevaate firma ajaloost, kuulsime huvitavaid fakte karastusjookide tegemisest,
nägime tootmisruumides laseriga pudelite sorteerimist, karastusjookide liini töötamist,
hiiglaslikke 200 000-liitriseid mahuteid, uudistasime uhket muuseumi, saime degusteerida
mahlu ja limonaade.
Paberimuuseumis nägime erinevaid paberi kasutamise variante, lausa kunstiteoseid. Kas olete
kunagi mõelnud, mis on ja miks on meil just A4 leht kasutusel? Kuulsime lugu A4 paberi
formaadi sünnist. Seejärel voltisime nii A4st kui ka suvalise mõõduga paberist erinevaid
ümbrikke Origami Zip tehnikas. Voltimine oli kunagi tänapäeva mõistes firmamärgi garantii
tagaja: pidid saadetise nii originaalsesse pakendisse voltima, mida keegi järele teha ei osanud.

Trükimuuseumis tutvusime välja pandud eksponaatidega ja kuulsime lugu trükkimise ajaloost.
Elevust tekitas ka trükikunsti leiutaja Johann Guttenbergi nimeline kass. Põhiline osa ajast
kulus praktilisele tegevusele. Kõigepealt kujundasime ja trükkisime oma ala asjatundjate
juhendamisel klassi plakati. Seejärel sai igaüks ise kujundada, trükkida ja köita endale
ainulaadse märkmiku, kusjuures igaüht meist juhendati eraldi.
Ajalugu, matemaatika, keemia, kunstiõpetus, karjääriõpetus, söögivahetund- oli tõeliselt
lõimitud koolipäev väga professionaalsete, kannatlike ja pühendunud õpetajate käe all.

Viimane ühisreis
9.a ja b klass on viimase viie õppeaasta jooksul ikka ühiselt sõite-käike ette võtnud. Oleme
kasvanud üksmeelseks rännupereks. Viimane ühisreis toimus 3.-5. aprillini ajaloolisse ning
uhkesse Peterburi.
Esimesel päeval üllatas meid vene söögitava: salat toodi enne suppi ning seejärel praad ühegi
salatiraasuta. Lõuna söödud, tutvusime kesklinnaga, tegime esimesed fotod ning ahhetasime
suurlinna liikluskultuuri üle. Õnneks oli meie bussijuht tõeline oma ala meister, kes
sõiduautode siginas-saginas osavalt manööverdas ja väga hästi Piiterit tundis. Ööbisime Neeva
kaldal kesklinna hotellis, mille aknast vaadates võis pilguga kuulsal Auroral ringi rännata.
Teine päev algas ekskursiooniga Ermitaaži, mis on kunstiväärtuste poolest tähtsuselt kolmas
terves maailmas. Hämmingut tekitas, et kuulsate maalide-skulptuuride jms kõrval, nägime
kaunistatud sarkofaage ning ehtsat muumiat.
Veemuuseumis veendusime vee toitvas, paitavas, kuid ka halastamatult hävitavas jõus. Sealne
giid demonstreeris, mida võib teha vaid ühe soolatera lahusesse lisamine ja kui väike osa
maakera veest on mage. Saime teada, kuidas toimib Peterburi veevõrk ning palju muudki.
Huvitav oli.
Mihhailovi palees on Vene Muuseum, mille kogusse kuulub üle 400 tuhande vene kunstiteose.
Sealne suurim maal on pindalalt kahetoalise korteri ruutmeetritega üsna sarnane (6,5m x 7,5m).
Paleest seadsime sammud Nevski prospektile, Peterburi peatänavale. Suurlinna liikluses
tõdesime, et ka luuavarrest võib pauk tulla: olime tõsise kokkupõrke tunnistajaiks. Õnneks jäi
auto enne kõnniteed seisma ning meie pääsesime ainult korraliku ehmatusega. Hotelli sõitsime
metrooga, mis oli paljudele esmakordne kogemus – allmaaraudteerong viis meid Neeva jõe alt
läbi teisele kaldale.
Kolmas ja viimane reisipäev algas kaubanduskeskuse külastusega, sest tahtsime kodustele
Venemaa kommi, teed, juustu vms tuua. Ostud ostetud, võttis buss suuna Puškini poole. Peagi
olime Tsarskoje Selos Jekaterina palees. Taas kord tunnistasime sõnatust: ühes toas on mitmed
tonnid merevaiku, sest kõik seal ongi ainult merevaigust.
Pärast lõunasööki asusime Eesti poole teele ja kella kümneks õhtul olime tagasi Viljandis –
väsinud, aga tunduvalt avardunud silmaringiga ning reisiga rahul.

Sõidu märksõnad: võrratult hea seltskond, kargud-ratastool = mehised noormehed,
kapsasalat, uhked lossid-paleed, avarii, suursugusus, tahan tagasi.
AITÄH, AINEÕPETAJAD, ET LUBASITE MEIL PUUDUDA.

Lugeda on mõnus!
Kolmapäeval, 3.aprillil toimus Tallinnas Lennusadamas projekti „Lugeda on mõnus“ hooaja
lõpetamine.
Üle Eesti kokku tulnud lugemishuvilised õpilased said vaadata etendust „20 tuhat ljööd vee
all“, mis on mõeldud vaid Lennusadamas mängimiseks. Etenduse oli mitmes mõttes
omapärane: kõik pealtvaatajad said enne etenduse algust kõrvaklapid, mis võimaldas erilise
veealuse maailma tunde tekkimist, seejärel juhatati kõik allveelaeva ning kogu etenduses
räägitu, kõik helid ja muusika tuli igaüheni vaid kõrvaklappide kaudu. Etenduse ajal rännatakse
mööda vesilennukite angaari ringi. Tegevustik tuuakse vaatajani nukkude ja näitlejate abil.
Etendusele järgnes kohtumine näitlejatega. Riho Rosenberg, Andres Roosileht, Anti Kobin,
Tarmo Männard ja Lee Trei rääkisid nii antud etendusest kui oma igapäevasest tööst ja selle
omapärast. Aga ka näiteks sellest, et Eestis nukunäitlejaks õppida ei saagi, praegu on lähimad

kohad Peterburis ja Rootsis. Viljandi kultuuriakadeemias peaksid uuest õppeaastast siiski
vastavad kursused algama.
Seejärel sai sõna tänavuse hooaja projekti eestvedaja Hele Kriisa. Parimad ning aktiivsemad
said kingituseks raamatu. Meie kooli raamatukogu täienes kahe uhke populaarteadusliku teose
võrra: „70 meie maakera arhitektuuripärli“ ja „Kuulsad muusikud“.

Sakala viktoriin
Neljapäeval, 4. aprillil toimus järjekordne Sakala viktoriin, mille võitis 9. c klassi võistkond
Jemm: Marie Johanna , Eva Liisa, Johanna Maria, Merian.
Seekord oli viktoriin juubelihõnguline: sai ju Sakala 135-aastaseks. Muuhulgas said osalejad
teada, et uus pärimusmuusika aida logo kujutab lindu ja et Sakala päismiku kujundas omal ajal
Carl Robert Jakobsoni noorem vend Eduard Magnus Jakobson. Huvitav teadmine oli ka see,
et Sakala ilmumise algusaastail tahtsid lugejad, et ajaleht ilmuks paksemal paberil: lehte loeti
mitme perega ja käest kätte edasiandmisel kulus õhuke paber liiga ära.
Viktoriinisarja lõpuni on jäänud veel kaks vooru.

Muusikavõistlus “Lautstark”
13. aprillil toimus Tartus saksakeelse muusikavõistluse “Lautstark” Lõuna-Eesti poolfinaal.
Võistlusel osalesid õpilased viiest koolist, kokku kaheksa ansamblit. Hommikupoolikul
esinesid Tartu nelja lasteaia ning 1.-3. klassi mudilased. Meie lauluansamblisse kuuluvad
enamuses 6.c klassi tüdrukud Rebeca Lotta, Grete Liis, Liisa, Saara-Katri, Saskia Lilli,
Margaret, Hetti (6a). Saateansambli pillidel moodustasid Kaspar, Rasmus, Mihkel Jüri, Anett
(7a). Suured tänud ka õp Kersti Soopale.
Meie lauljaid ootab nüüd finaal, mis toimub 11. mail Tallinnas
Kaidi Kullama

Keeleaeg
8. aprillil toimus Viljandi Kesklinna Koolis üleriigilise võistluse “KeeleAeg” finaal. Keeleaeg
on inglise keele ja ajaloo võistlus. Osaleda saavad kõik 6.-8. klassi õpilased. Et pääseda
konkursi finaali, tuli kirjutada inglise keelne luuletus teemal “Lapsepõlv täna ja eile” või

“Rahvakalendri tähtpäevade tähistamine minu suguvõsas.” Valisin esimese ja minu luuletus
valiti kümne parima hulka, mis tähendas pääsu finaali. Enne finaali pidin valmis tegema
Powerpointi esitluse oma esitatud luuletuse põhjal ja finaalis siis selle žüriile ette kandma.
Koha peal toimus ka teine voor, kus sain A4 pikkuse eesti keelse teksti Hille Karmi eluloost.
Sellest pidi tegema inglise keelse lühikokkuvõtte ja seejärel jutt žüriile ette lugeda. Peale
võistluse osa toimus väike meelelahutus ning siis sai teada tulemused. Kokkuvõttes läks mul
väga hästi- sain kolmanda koha. Kuigi Keeleaeg on selleks aastaks läbi, soovitan kõigil ka
järgmine aasta proovida. Võistlus on omamoodi, põnev ja annab väga hea kogemuse.
Birgitta Mölder, 8c

Minivõrkpalliturniir
1. aprillil toimus Suure-Jaanis Eesti Võrkpalli Liidu ja Eesti Koolispordi Liidu koostöös
korraldatud Viljandimaa minivõrkpalliturniir. Meie kooli võistkond saavutas tubli teise koha.
Võistkonnas mängisid Rebeca Lotta Aasmäe, Getter Kauts, Johanna Mõtsar, Mari-Liis Martin,
Anett Arusalu, Reliine Allik ja Maren Mõrd.
Võistkonna juhendaja Kadri Kuusik

Noorimad võistlesid kergejõustikus
11.

aprillil

toimunud

Viljandimaa

I

ja

II

klassi

õpilastele

korraldatud

sisekergejõustikuvõistlusel Viljandi Viilhallis läks edukamalt Elandra Petersonil, 1a ja
Karoliine Käsperil, 2b. Elandra võitis kiirjooksu, tõkkejooksu ja kaugushüppe. Karoliine oli
kõrgus- ja kaugushüppes teine.
TULEMUSED:
Elandra: 50m-8,72; 50mtj.-10,93; kaugus-2.89
Karoliine: 50m-8,34; 50mtj.-10,26; kaugus-3.44; kõrgus-1.15

Meie tegemised 15.-21. aprillil
Eelmine nädal möödus deviisi all „Terves kehas terve vaim!“. Iga päev toimus midagi
huvitavat ja arendavat. Kes tahtis, sai aru, et liikumine on tervise pant. Nii et üleskutse kõigile
– toituge tervislikult, liikuge piisavalt ja hoolitsege ka vaimutoidu eest!
Südamenädal
15.-21. aprillini tähistati üle Eesti südamenädalat, mille eesmärk on juhtida tähelepanu südameja veresoonkonna haiguste ennetamisele. Ka meie pöörasime sel nädalal rohkem tähelepanu
liikumisele ja tervislikule toitumisele. Südamenädal algas esmaspäeval ülekoolilise
limbotantsu võistlusega. Võisteldi kahes vanusegrupis: 1.-4. ja 5.-9. klassid. Nooremate hulgas
võitsid Kertu 3.b ja Nataly 3.c klassist. Vanemate õpilaste hulgas paindusid eriti hästi Merit
5.b ja Oskar 9.c klassist. Teisipäeval toimus jalgrattamatk Heimtali Viinaköögi juurde,
neljapäeval võistlesid õpilased veepallis. Vastamisi oli õpilasesinduse ja 9.a võistkond.
Meeleoluka veepallilahingu võitis 9.a võistkond koosseisus Krislin, Teevy, Lauri, Elvis,

Kristjan ja Lotta. Reedel toimusid lõbusad teatevõistlused võimlas. Siin ei olnud oluline võit,
vaid osavõtt ja kõiki osalejaid premeeriti. Reedel oli ka kõigil soovijatel võimalus osaleda
vesivõimlemises. Basseinis oli korraga peaaegu 30 õpilast ja õpetajat. Tervis on meie kõige
olulisem vara, hoidke seda!

Tervist edendavate koolide kevadkool Võhmas
17. aprillil toimus Viljandimaa tervist edendavate koolide kokkusaamine Võhmas. Kevadkooli
korraldasid Võhma gümnaasiumi tervisemeeskond ja abiks olid päästeamet, politsei, Kaitseliit
ja õpetajad. Kohale tulnud koolidest moodustati grupid ja neil tuli läbida 7 punkti, kus lahendati
erinevaid ülesandeid. Meie olime ühes grupis Viiratsi kooliga. Saime ka koolimajas niisama
ringi vaadata – Võhma koolis on väga ilus minibotaanikaaed. Kui punktid koolimajas olid
läbitud, läksime Võhma uisuhalli, sõitsime mänguautodega, hüppasime batuudil ja uisutasime
parafiinväljakul. Samal ajal olid õpetajad küünlavabrikus, kuhu meiegi pärast läksime. Päev
oli väga lahe!
Anett, Hedi-Riin, Jennifer, Maria-Simone 5.a klassist.

Filmiöö
12.-13. aprillil kella 21.00-9.00 toimus meie koolis filmiöö. Filmiööle said tulla kõik, kes on
käinud varasemalt filmiõhtutel ning nemad tohtisid võtta kaasa ka oma 2 sõpra. Filmihuvilisi
oli aulasse kogunenud väga palju, lausa 55. Seadsime ennast mattide ja madratsite peale sisse
ja seejärel tutvustasid õpilased esitlustega kuute filmi, mida öösel vaatasime. Filmid olid „Pitch
Perfect“, „Skyfall“, „Life of Pi“, „The Impossibles“, „Step Up Revolution“ ja „Johnny English

Reborn“. Filmid valisid õpilased hääletuse käigus ise välja. Pärast tutvustusi algaski filmide
vaatamine. Tundus, et filmid meeldisid kõigile, sest peale igat filmi kõlas üks suur ühine
aplaus. Kokkuvõttes oli see väga põnev ja omapärane öö, mida tuleks kindlasti korrata! Tänud
õpetaja Enna Audovale, kes filmiöö korraldas!
Birgitta Mölder 8.c klassist

Poistekooride võistulaulmine
13.04 toimus Tartus vabariiklik poistekooride võistulaulmine. Osa võtsid 23 koori üle Eesti,
Viljandimaad esindas meie poistekoor Mulgi-Jõmmid. Auhinnalistele kohtadele me ei tulnud,
kuid oleme suure kogemuse võrra rikkamad. Aitäh poistele, vanematele ja kooliperele!
Mulle meelis väga Tartus toimunud poistekooride võistulaulmine. Kooriga koos on alati tore
käia erinevatel väljasõitudel ja esinemistel. Võistulaulmisele eelnenud aeg oli minu jaoks
suhteliselt pingeline. Lisaks tavapärastele proovidele tuli ka tundide ajast lauluproovis käia,
aga see kõik oli vaeva väärt kogemus. Minu arvates moodustavad poistekooris käivad poisid
toreda seltskonna. Samas oskame end vajalikul hetkel kokku võtta ja hästi esineda.
Silver Tõnisson 6c

Pähklipureja
Sügisel algas Viljandi Linnaraamatukogus järjekordne mälumäng „Pähklipureja“. See on
mälumäng Viljandi maakonna põhikoolide õpilastele. Igas voorus oli 10 küsimust ajalehest
Sakala ning 10 etteantud teemadel. Esimeses voorus olid küsimused maailma erinevate ehitiste
kohta. Teise vooru teemaks oli Eestimaa, kolmandas voorus mängisime hoopis Viljandi 730.
aastapäevaks valmistatud põrandamängu, kus pidi tundma Viljandi ajalugu. Kõik voorud olid
põnevad ning harivad. Kokkuvõttes tuli esimeseks meie kooli võistkond koosseisus Helena
Harriet Tamm, Jakob Univer, Brenda Tarn ja Ruth Schihalejev. Samuti olime me parimad
Sakala tundjad. „Pähklipureja“ andis meile uusi teadmisi erinevate teemade kohta ning samuti
palju lõbusaid ühiseid hetki.
Brenda Tarn 8.c klassist

Meie tegemised 22.-28. aprillil
Sellel nädalal algab juba mai ja õppeaasta lõpuni jääb järjest vähem aega, tegelikult napilt
kakskümmend koolipäeva. Kevadine aeg kipub väga kiiresti kulgema, nii et on tegu kõigel
silma peal hoida ja üles tähendada. Loodame, et saame ikka tähtsamad asjad kirja.
Loovtööde kaitsmine
Vastavalt Viljandi Jakobsoni kooli õppekavale peavad kõik õpilased, kes järgmisel aastal
lõpetavad põhikooli (neid on sel kevadel 85) tegema loovtöö vabalt valitud valdkonnas ja
teemal. Järgmine aasta on neil niigi pingeline, seega otsustasime, et iga kaheksanda klassi
õpilane astub juba täna sammukese kooli lõpetamise suunas. Sügisel tutvustati õpilastele
loovtöö põhimõtteid ja vormistamist. Iga õpilane valis vastavalt oma soovile teema ja
juhendaja. Juhendajad olid õpetajad ja ka inimesed väljastpoolt kooli.
Nüüdseks on tööd valmis saanud ja neid on hakatud kaitsma. Koolis moodustati kaheksa
kaitsmiskomisjoni: arvutiõpetus ja tehnoloogia, sport, loodusained, kirjandus, ajalugu,
tööõpetus ja käsitöö, kunst ja varia. Kaitsmiskomisjonide koosseis ja kaitstavad tööd on väljas
kooli kodulehel.
Kolmes ainevaldkonnas on kaitsmised juba toimunud. Tööd on olnud väga erinevatel ja
huvitavatel teemadel alates sellest, kuidas valmib raamat trükikojas Print Best, ja lõpetades
isevalmistatud väikekannelde kontserdiga. Viimast ja veel kaht tööõpetuse ja käsitöö
valdkonna tööd tutvustame lähemalt:
Omavalmistatud väikekandlel musitseerisid Stefan ja Ott, neile lõi omavalmistatud kõlakastiga
rütmi kaasa Steven-Kristjan. Stefan ei uskunud enda sõnul veel sügisel, et suudab teha
puunotist muusikariista, millega saab tõesti musitseerida, ja ta on oma saavutuse üle väga uhke.
Sander demonstreeris kooli ujulas, kui kiiresti liigub tema ehitatud laevamudel ja millist
vigursõitu on sellega võimalik teha. Gerdal oli hea meel näidata omavalmistatud mütsi ja
kindaid.
Palju huvitavaid töid on veel kaitsmisele tulemas. Hoiame neil silma peal.

8. klasside loovtööde kaitsmine on hoo sisse saanud. 24. aprillil kaitsti töid, mis kuulusid
kirjanduse valdkonda. Kuulajaid oli tulnud palju ja kõik said huvitavatest loovtöödest osa.
Tehtud loovtööd kaitses 6 õpilast, kellest tõsteti eraldi esile Merili Järvik. Neiu andis ülevaate
raamatu valmimisest trükikojas ja pakkus kuulajaile võimaluse käes hoida erinevas
valmimisetapis trükist.
Kõik tööd kaitsma tulnud olid tublid ja said hästi hakkama. Kuulajad nautisid Juhan Liivi
loodusluulet, mille põhjal oli valminud fotoseeria, said osa loodud arvutimängust AntiikKreeka tegelaste tundmise kohta, mõtlesid noorsookirjanduse alusel tekkinud arvamustele
teismeliste probleemidest ja kohtusid põneva kirjandustegelasega Sherlock Holmes.
Aitäh, loovtöö tegijaile, väga huvitav oli.

Inglise keelsete näidendite võistlus
16. aprillil käisime me oma klassiga Viljandi Kesklinna koolis inglise keelsete näidendite
võistlusel. Meie näidend kandis nime “Heaven, Earth and a Horse of Wood”. Terves selles
näidendis oli igal õpilasel oma osa: kes oli DJ, kes armastuse jumalanna Aphrodite. Kuna selles

näidendis oli rohkem meesosi ja meie klassis on 9 poissi ja 19 tüdrukut, otsustasime, et teeme
seekord vahetus: poisid teevad tüdrukute ja tüdrukud poiste osi. Kokku oli 10 näidendit ja meie
esinesime viimasena. Pärast žürii tagasisidet kuulates arvasime, et nad annavad meile 3-4
eripreemiat, aga otsustasid anda hoopis 2 – parim lavastus ja parim koostöö. Parim lavastus oli
ühtlasi selle võistluse Grand Prix, mis annab meile võimaluse külastada Ugala teatrit. Loodame
osa võtta ka järgmisel aastal.
Margaret Põldsaar 6c

Tantsunädal
29. aprillil tähistatakse üle maailma rahvusvahelist tantsupäeva. Eelneval nädalal toimus
Viljandi Kultuuriakadeemia eestvedamisel mitmeid sündmusi, millest sai osa ka meie kool.
Tantsukunsti õppivate üliõpilaste juhendamisel toimusid loovtantsu tunnid 5.a ja 5.b klassile
ning 23. aprillil esines meie koolis Tartu Just tantsukool. Tantsukoolis Just õpitakse vaba ja
loomulikku liikumist, rõhk on koordinatsiooni, musikaalsuse ja loovuse arendamisel.
Tegeletakse modern- ja jazztantsuga, klassikalise tantsuga, eesti rahvatantsuga ja lisaks
õpitakse tantsu ajalugu.

Meie nägime noorte tantsijate esituses kolme tantsu, kus olid

ühendatud erinevad ajastud ja tantsustiilid. Tantsude puhul toodi välja, et need olid tantsijate
ja juhendaja ühistööna sündinud looming.

Raamatu ja roosi päev
23. aprillil tähistatakse raamatu ja roosi päeva.

Traditsioon sai alguse 1930. aastatel

Barcelonas, kus ühele raamatukaupmehele tuli idee suurendada lugemisharjumust ja tõsta
raamatumüüki. Ta tuli mõttele, et sel päeval võiks iga mees kinkida naisele roosi ning naine
mehele raamatu. 1995. aastal kuulutas UNESCO raamatu ja roosi päeva rahvusvaheliseks
raamatu ja autoriõiguste päevaks, väärtustamaks raamatu tähtsust ühiskonnas.
Meie kool otsustas selle päeva puhul korraldada klassidevahelise võistluse, kus iga klass
tõmbas loosiga raamatutegelase, kellest tuli valmistada nukk. Lisaks nukule tuli ette valmistada
raamatu ja tegelase tutvustus. Kokku osales 13 klassi, kes olid valmistanud väga vahvad nukud
ja esitused. Olid Krõllid, Klaabud, Puhh ja tema sõbrad, kolm põrsakest, Lotte, Limpa,
Karlsson katuselt, Tipp ja Täpp, Londiste, Pöial-Liisi, Tuhkatriinu. Nukkude valmistamisel oli
kasutatud erinevaid materjale ja tehnikaid. Žüriil oli väga keeruline valida võitjaid, kuid
arvestades nii nuku väljanägemist kui raamatu esitlemist osutusid võitjateks

1.-2. klasside

arvestuses 2.b „Klaabud“; 3.-4. klasside arvestuses 3.a „Krõllid“ ja 5.-9. klasside arvestuses
5.a „Kolm põrsakest“. Lisaks anti välja ka mitu eripreemiat: tehnilise lahenduse eripreemia 1.b
klassi „Karlsson“, kus peategelasel oli selja peal täiesti töötav propeller, terviklikkuse
eripreemia 2.c klassi „Naksitrallidele“, hea mõtte eripreemia 3.c klassi „Karupoeg Puhhile ja
tema sõpradele“, humoorikuse eripreemia 4.b karupoeg Puhhile ja tema sõpradele, ilusate
nukkude eripreemia 5.c klassile ja lühikese ja loova esituse eripreemia 6.c klassile. Aitäh
kõigile osalejatele ja aitäh ka ürituse idee autorile Erna Ardelile!

52. sõpruskohtumine spordis
Üle poole sajandi kestnud nelja kooli sõpruskohtumine toimus tänavu 52. korda 26.–27. aprillil
Ülenurmel. Kui 2010. aastal Viljandis 50. juubelikohtumist pidasime, siis oli oodata, et
kohtumine saab peagi uue vormi. Esiteks seepärast, et 2010 teatas Riia 49. Keskkooli direktor
nende loobumisest (Riia osales 1962-2010). Teiseks muudeti sõpruskohtumise algataja
Viljandi C. R. Jakobsoni Gümnaasium 2012 kevadel põhikooliks, aga spordikohtumisel on seni
osalenud keskkooliastme õpilaste koondised. Lahendada tuli seetõttu õpilaste vanuselise
osavõtu ja neljanda kooli küsimus. Kolme kooli spordikollektiivide ühise arutelu tulemusel

otsustati edasi minna põhikooliastme õpilaste sõpruskohtumistega. Neljandaks kooliks on
plaanis leida sportlik kool Leedust.
52. sõpruskohtumise koondtulemus:
I koht Ülenurme Gümnaasium;
II koht Jelgava 4. keskkool;
III koht Viljandi Jakobsoni Kool.
Korvpalliturniiri võit läks poiste arvestuses Ülenurmele ja tüdrukute arvestuses Jelgavale.
Noolevise oli seekord Jelgava pärusmaa. Kergejõustiku koondvõit jäi nii poiste kui tüdrukute
arvestuses Ülenurmele.

52. kohtumisel osales Jakobsoni Kooli ja Viljandi Gümnaasiumi koondvõistkond.

Kokkuvõttes läksid rändkarikad sõpruskoolide valdusesse. Meie võiduks võib seekord pidada
seda, et spordikohtumiste traditsioon jääb püsima. Tuleb hakata mõtlema 53. kohtumisele, mis
toimub 2014 aprillis Viljandis ja loodetavasti juba nelja kooli osalusel.
Meie võistkonna kergejõustikutulemused:
60 m: Ott Martens 7,87 (4.); Carl-Caspar Kohv 8,00 (6.); Mats Mikkor 8,11 (7.)
kaugus: Kermo Basov 5.72 (3.); Martin Varsamaa 5.66 (4.); Ott Martens 5.18 (7.)
kõrgus: Kevin Basov 1.80 (2.); Ott Martens 1.65; Martin Varsamaa 1.60 (8.)
kuul (5 kg): Carl-Caspar Kohv 13.37 (3.); Rivo Saaremäe 12.93 (5.); Kermo Basov 12.51 (6.)
800 m: Ott-Jaanus Heile 2.09,25 (1.); Roger Teor 2.11,35 (2.); Kermo Basov 2.12,48 (3.)
tüdrukud:
60 m: Helene-Terese Jürgenson 8,64 (3.); Lisanne Nääb 9,20 (7.)
kaugus: Helene-Terese Jürgenson 4.65 (2.); Kelly Raud 4.44 (5.); Kati-Kristella Kivisild 3.97
kõrgus: Kati-Kristella Kivisild 1.50 (2.); Kelly Raud 1.45 (3.); Šerelin Zverev 1.40 (4.)
kuul (4 kg): Šerelin Zverev 8.88 (1.); Helene-Terese Jürgenson 8.09 (2.); Kati-Kristella
Kivisild 7.29 (6.)
400 m: Šerelin Zverev 1.05,54 (2.); Kadri Rannala 1.11,32 (6.); Lisanne Nääb-1.18,90 (8.)
Aivar Hommik

Võistlussarja „Mr. Pritti minikäsipalli mängud koolis“ võit meie koolile!
12. aprill 2013 toimus Viljandis spordihoone vanas saalis võistlussarja „Mr. Pritti minikäsipalli
mängud koolis“ viimane etapp. Võistlused käivad Eesti Koolispordiliidu egiidi all. Osales kuus
koolide võistkonda. Mängiti turniirisüsteemis üks kord omavahel läbi.
Lõppjärjestus:
1. Viljandi Jakobsoni kool, võistkonnas olid Ainar Peedo, Kevin Hunt, Hendrik Koks, Kenno
Toom, Robin Liinsoo, Ringo Kobi ja Marcus Andreson;
2. Viljandi Paalalinna kool;
3. Viljandi Kesklinna kool.
20. aprill 2013 toimus Kehra Gümnaasiumi spordisaalis võistlussarja „Mr. Pritti minikäsipalli
mängud koolis“ finaalturniir. Osales 8 võistkonda, kes olid regiooni turniiridel edukamad.
Võistlussarja „Mr. Pritti minikäsipallimängud koolis“ lõppjärjestus:
1. Viljandi Jakobsoni kool, võistkonnas olid Kevin Hunt, Ringo Kobi, Karolina Siimon,
Katarina Põldur, Kenno Toom, Robin Liinsoo, Hendrik Koks ja Ainar Peedo;
2. Põlva Ühisgümnaasiumi esimene võistkond;

3. Põlva Keskkool.
Kooli MV nooleviskes
Osales 29 poissi ja 4 tüdrukut.
Auhinnalised kohad saavutasid:
poistest:
•

Reno Käba, 9a

•

Joonas Koger, 8b

•

Marko Jaeski, 9d

tüdrukutest:
•

Šerelin Zverev, 9c

•

Katre Kiivit, 9c

•

Helina Nurme, 8c

Meie tegemised 29. aprillil – 5. mail
Ilm läheb järjest suvisemaks ja üha raskem on keskenduda koolitööle, aga peab veel pisut, nii
umbes kolm nädalat vastu pidama ja pingutama. Kuna ees on ootamas ekskursioonid,
spordipäevad, õuesõppe päev ja palju muud, tuleb igas koolitunnis maksimaalselt pingutada ja
häid hindeid saada. Jõudu!
Känguru
Aprilli lõpus toimus järjekordne üleriigiline matemaatikakonkurss Känguru, millest võttis osa
13 134 õpilast 369 koolist. Meie kooli õpilaste parimad tulemused on 3.-4. klasside arvestuses
4222 seast neljanda klassi õpilane Alexander Rink 59-s, 5.-6. klasside arvestuses 3796 seast
viienda klassi õpilane Bert Siimon 32, 7.-8. klasside arvestuses 2931 seast seitsmenda klassi
õpilane Jakob Univer 89, 9.-10. klasside arvestuses 2185 seast üheksanda klassi õpilane
Klaarika Lehes 135.
Need on kõik väga tublid tulemused. Palju õnne!
Testige ka teie oma ülesannete lahendamise oskust. Ülesanded ja lahendused leiad teaduskooli
kodulehelt http://www.teaduskool.ut.ee/kanguru.

Loovtööde kaitsmine
Kaunite kunstide loovtööde kaitsmine toimus kaunil reedesel pärastlõunal. Kaitsmisele tuli 19
tööd, millega oli seotud 21 õpilast. Komisjon nägi väga toredaid etteasteid ja suuri üllatusi.
Eredalt jäid meelde Martin Kabanovi maal ning põhjalik tööanalüüs; Agne Joalanda Jõgise
savist valmistatud viikingite toidunõud; Hanna Kristin Kavaku väga hästi läbi mõeldud ja
teostatud maal; heliloojatena astusid üles Kerli Kislõi ja Annabel Liinsoo ning Kevin
Reichenbach, kes kandis usutavalt ette enda loodud räpi; tantsijatest hakkasid eriti silma Gerda
Ustimenko, kelle looming ei piirdunud ainult tantsu väljamõtlemisega, vaid see sai takti kaupa
kirja pandud ning ette tantsitud; tantsijatest jäid meelde erilise professionaalsusega veel
Vanessa Kärmas, Merilin Jürisson ja Mirell Šmidt.
Kõik said oma tööd edukalt kaitstud. Soovin teile julgust jätkata loomist!
Kristi Vastisson, kaitsmiskomisjoni esimees

3. mail toimus lisaks kaunite kunstide ka VARIA valdkonda kuuluvate loovtööde kaitsmine.
Kaitsmisele tulid neli tööd, mis kõik olid erinevad. Cathy-Liis Leesment tutvustas oma maali
lindudest, mille valmistas koos lasteaialastega, Gerthrud Tarto andis põhjaliku ülevaate
meditsiiniõe tööst ja teoreetilist osa ilmestas intervjuu tegeva meditsiiniõega, Gerda Vindi
tutvustas meile oma reisi Saksamaale ja Laura Viira töö modellindusest andis väga hea ülevaate
erinevatest modellitüüpidest ja lisaväärtuse tööle andis Margit Jõggeriga tehtud intervjuu.
Loomulikult said kõik tööd kaitstud!
Moonika Pärna, kaitsmiskomisjoni esimees

Nõiapidu
Pidasime oma klassiga esmaspäeval, 29. aprillil ühe toreda nõiapeo. Väga naljakas oli vaadata
nõiakostüümides klassikaaslasi. Mõnda ei tundnud kohe äragi! Lisaks parukatele, mütsidele ja
kostüümidele oli kasutatud ka näomaalinguid. Mõned nõiad saabusid kohale luua abil.
Tüdrukud esitasid omaloomingulise nõianäidendi. Sõime „nõiasööke“ ja jõime „nõiajooke“.
Toimus nõiateemaline viktoriin, mis sai medalitega autasustatud. Kui nõiamängud ka mängitud
said, olime ikka päris väsinud, kuid tuju oli väga hea. Nõiamaiustusi jätkus veel mitmeks
päevaks.
2.d klass ja õpetaja Urve Mett

Matemaatika ainepäevad algklassides
29. ja 30.aprillil osalesid kõik algklasside õpilased matemaatika ainepäevadel. Juba mitmeid
aastaid järjest on aprillikuu lõpus lahendatud erinevaid ülesandeid

ja võisteldud

klassikaaslastega arvutamisoskuses. Sel aastal tegeleti nuputamisülesannetega, mis nõudsid

harjumuspärase arvutamisega võrreldes hoopis teistsugust lähenemist. Teisel

päeval

kogunesid need õpilased, kes võtsid omavahel mõõtu sudokude lahendamise võistlusel.
Parimad „sudokutajad“ :
Robert Ira – 2.c
Kertu Vaher – 3.b
Kaisa Linn – 3.c
Sandra Schihalejev – 4.c
Agris Savolainen – 4.c

Nutikad matemaatikud
3. mail toimus Kalmetu Põhikoolis Tartu, Valga ja Viljandi maakondade traditsiooniline 5.8.klasside võistlus “Nutikad matemaatikud”. Kolme maakonna võistlusel osalesid maakondade
parimad 5.-8.klasside õpilased, igast klassist 6 õpilast. Meie koolist osalesid võistlusel HediRiin Kivikas 5.a, Oskar Lepmets 5.c, Helene Maria Skovgaard 7.a ja Jakob Univer 7.a. Meie
kooli parim – Jakob Univer saavutas 7.kasside arvestuses 2.koha.
Üldarvestus:
I koht Tartu maakond
II koht Viljandi maakond
III koht Valga maakond

5 kooli kohtumine Pärnus
Igal aastal kohtuvad Võru Kreutzvaldi Gümnaasiumi, Pärnu Koidula Gümnaasiumi, Rakvere
ja Paide Gümnaasiumi ning Viljandi Jakobsoni Kooli juhtkonnad. 2. mail toimunud kohtumine
Pärnu Koidula gümnaasiumis kandis järjekorranumbrit 18. Lisaks meile, olid kohal ka Rakvere
ja Paide gümnaasium.

Võru Kreutswaldi gümnaasiumi sel korral ei osalenud. Igal

kokkusaamisel arutatakse ühte kindlat teemat – sel korral oli selleks „Koolireform ja meie selle
tuultes“. Kui meie linnas on haridusreform juba toimunud, siis nii Pärnus, Rakveres kui ka

Paides on muutused alles ees. Lisaks arutelule saime näha muusika- ja tantsunumbreid ning
oma loovtöid tutvustasid Koidula kooli 8. klasside õpilased. Ülejärgmisel aastal toimub 5 kooli
kohtumine juba 20. korda ja siis on võõrustajaks meie kool.

Võrgupidu LAN 2013
3.-4. mai toimus Jakobsoni koolis esimene võrgupidu. Arvutimängudes võtsid mõõtu 30 5-9
klassi õpilast. Võisteldi kolmes ametlikus mängus: „League of Legends“;“Counter Strike 1.6“
ja“ Flatout 2“. Lisaks ametlikele võistlusmängudele pandi end proovile ka teistes mängudes.
Esimese päeva õhtul toimus ka meeskonna mäng, mis otseselt arvuti taga istumist ei eeldanud.
Toimus QR koodidega e-ohtuse alaste küsimustega otsingumäng, profiilimäng ja
mitmesugused võistkondlikud meeskonnaharjutused. Mängu läbiviijaks oli Birgy Lorenz, kes
on Pelgulinna Gümnaasiumi IT-arendusjuht ja õpetaja, kelle hobiks on internetiohutus
(tegeledes sellega nii Targalt Internetis programmis kui ka Tallinna Ülikooli doktorantuuris).

Birgyt teeb eriliseks veel seegi, et ta on võrgupidusid aidanud korraldada alates 2001. aastast.
Pärast jätkusid jälle ametlikud võistlusmängud.
Lisaks oli aulasse üles pandud ka xBox 360 Kinect mängukonsool, kus sai vabadel hetkedel
koos kaaslasega võistelda tantsimises. Ajakava oli suhteliselt tihe ja seetõttu venis pidu
tunnikese pikemaks kui alguses ette nähtud. Kuid õpilased olid tublid ja pidasid ilusti lõpuni
vastu.
Pidu sai toimuda tänu õpilastele endile, kes suurema osa töid ise ära tegid. Eriti tõstan esile
Aksel Allast suurepärase korraldamise eest. Muidugi ei saanud pidu toimuda ilma väliste
toetajateta. Suurimaks toetajaks oli Tiigrihüppe Sihtasutus. Mängukonsooli laenas meile
Microsoft Eesti. Auhindadega aitasid meid Elamuspank, Matti Bürootehnika ja TT Tarkvara.
Laido Valdvee, VJK õppe- ja IT juht

Meie tegemised 6.-12. mail
Eelmine nädal lõppes kauni emadepäevaga. Loodame, et ükski ema ei jäänud sellel päeval
kallistuseta. Tegelikult võiks igasse päeva mahtuda kasvõi natuke tänu ja mõistmist meie
lähedastele, kes toetavad ja aitavad meid terve koolitee jooksul. Tänuga ei saa kunagi liiale
minna.
Direktori vastuvõtt tublimatele õpilastele
8. mail toimunud direktori vastuvõtule said kutse 156 õpilast, kes on sel kooliaastal paistnud
silma kooli-, maakonna ja riigi tasandil korraldatud võistlustel ja konkurssidel. Kutsutute
hulgas oli nii tublisid ainetundjaid kui ka spordivõistlustel ja loomingulises tegevuses edukaid
õpilasi. Nii mõnigi sai tunnuskaardi vähemalt viie edukalt läbi tehtud võistluse-konkursi eest.
Kõige rohkem tunnuskaarte anti Jakob Univerile 7.a klassist. Jakobil on ette näidata väga häid
tulemusi lausa 15 võistluselt spordis, matemaatikas, vene keeles, eesti keeles jm. Väga tubli
tulemus!

Õpetajad kustutasid tuld
7. mail toimus meie kooli õpetajate tuleohutuskoolitus, mida viis läbi Viljandi päästekomando
pealik Mait Mürk. Kõigepealt pidas ta teoreetilise loengu, kus rääkis tuleohutusest üldiselt ja
näitas erinevaid tulekustuteid, seejärel said kõik õpetajad ise tuld kustutada. Selliseid õppusi
on vaja ikka ja jälle korraldada, et olla võimalikult hästi ette valmistatud, kui ka tegelikult tuleb
tulekahjuga silmitsi seista.

Euroopa päev
9. mail tähistasime koostöös Europe Directi teabekeskusega Euroopa päeva. Vahetundide ajal
jagati infomaterjali Euroopa Liidu kohta, õpilased said vastata viktoriiniküsimustele ja
osalejate vahel loositi välja auhindu. Vanematele õpilastele toimus riigikogu liikme Marko
Mihkelsoni loeng Euroopa Liidu teemal. Loeng oli väga huvitav. Kas te näiteks teate, et Hiina
kommunistlikul parteil on sama palju liikmeid, kui on Saksamaa rahvaarv ehk 80 miljonit, või
seda, et aastal 2018 on Eesti Euroopa Liidu eesistujamaa? Teisel korrusel olid üleval õpilaste
valmistatud Euroopa Liidu riike tutvustavad plakatid. Europe Directi esindajad valisid plakatite
hulgast välja oma lemmikud ja nende autorid saavad auhinnad kätte veerandilõpu kogunemisel.

Kevadkontsert
9. mail oli koolis traditsiooniline kevadkontsert. Üles astusid lauljad ja muusikud 1.-9. klassini.
Esinesid 1. klassi mudilaskoor, mudilaskoor Kirilinnud, poistekoor Mulgi-Jõmmid, lastekoor,
neidudekoor,

noortekoor,

solistid,

plokkflöödiansamblid

ja

torupillimängijad.

Esinemisnumbrid olid tõeliselt nauditavad, suur aitäh juhendajatele: Ilme Stöör, Kristi
Vastisson ja Kersti Soopa.
Kahjuks tahaks lisada meepotti ka ühe tõrvatilga. Hea kontserdikuulajast lapsevanem! Kui oled
tulnud juba kodust välja, austa iga esinejat ja ole saalis kontserdi lõpuni, nii kasvatame ka oma
lastes austust teiste vastu.

Lauatennisevõistlus
10. mail peeti koolis lauatennisevõistlust. Kuna lauatenniselauad seisavad viimasel ajal nurgas
ja õpilased nende peal eriti ei mängi, siis leidis õpilasesindus, et peaks seda ala õpilaste hulgas
populariseerima ja võistluse korraldama. Võistluse viis läbi õpilasesinduse president Alex
Prantsen.
Tulemused:
•

koht – Sander Sosi, 8.b

•

koht – Roger Teor, 9.a

•

koht – Martin Kangus, 9.a

6.a klassi õppepäev rabas
7. mail käisime klassiga Soomaal, kus osalesime õppeprogrammis „Retk rabas“. Läbisime
Riisa õpperaja, õppisime tundma rabas elavaid ja rabaga seotud organisme. Täitsime ka
töölehed ja tegime igaüks ühe herbaarlehe. Need saime väikeseks raamatuks köidetuna endale.

Peale einestamist käisime läbi ka kopraraja, kus olid näha täiesti värsked kopra
tegutsemisjäljed.
Lahe päev oli!

Mõttespordi olümpiaadilt II koht
Lõpule jõudis neljast etapist koosnev üleriigiline mõttespordi olümpiaad, kus meie kooli
esindus osales kahes vanusegrupis vene kabe online-turniiril.
KOKKUVÕTE
Toimus 4 etappi (4 x 3 tundi)
Mänge: 4 x 11 partiid ühe õpilase kohta (44 mängu)
Osavõtjaid koole 5.-9. klassi arvestuses: 29 kooli
Osavõtjaid koole 1.-4. klassi arvestuses: 19 kooli
Osavõtjaid õpilasi 5.-9. klass: 11 õpilast Jakobsoni koolist, kokku 130 õpilast
Osavõtjaid 1.-4. klass: 9 õpilast Jakobsoni koolist, kokku 83 õpilast
Võistkondlikud tulemused:
5.-9. klass (29 kooli)
•

370 p. Aruküla Põhikool

•

292 p. Viljandi Jakobsoni Kool

•

196 p. Lilleküla Gümnaasium

1.-4. klass (19 kooli)
•

540 p. Peetri Lasteaed-Põhikool

•

274 p. Kahtla Lasteaed-Põhikool

•

222 p. Muhu Põhikool

6. 120 p. Viljandi Jakobsoni Kool
Individuaaltulemused:
l 5.-9. klass
6.koht (77 punkti) Kevin Reichenbach, 8.c
9. koht (70 punkti) Alari Hommik, 8.c
11. koht (68 punkti) Hedi-Riin Kivikas, 5.a
21. koht (40 punkti) Stefan Airapetjan, 8.c

37. koht (23 punkti) Roger Teor, 9.a
49. koht (10 punkti) Ott Martens, 8.c
l 1.-4. klass
7. koht (78 punkti) Anette Prinzmann, 4.b
45. koht (15 punkti) Gen-Horret Rand, 4.b
47. koht (14 punkti) Kristjan Laurits, 2.a
49. koht (9 punkti) Kaur Kivilaan, 2.c
55. koht (4 punkti) Elisabeth Merendi, 4.c

Esimesed rahvusvahelised virtuaalõppe tunnid
Pärast talvevaheaega said 6.c vene keelt õppivad õpilased endale uued sõbrad Vantaa linnast.
Soome sõbrad on 5. klassi õpilased, kes samuti õpivad vene keelt esimest aastat. Jaanuarist
maini toimus 6 virtuaaltundi. Õpilased said kokku kord kuus kolmapäeviti esimese tunni ajal

Skype´i kaudu. Räägiti erinevatel teemadel: endast, oma pereliikmetest, lemmikõppeainetest,
lemmikloomadest ja oma kodulinnast.
Sellised tunnid aitavad õpilastel ületada hirmu rääkida võõrkeeles ja annavad võimaluse
kasutada õpitut loomulikes, elule lähedastes situatsioonides. Soome kooliõpetaja Mari-Liis
Hendrikson kiidab meie õpilaste julgust, pealehakkamist, tahtmist ja oskust suhelda vene
keeles.
6.c klassi õpilastele meeldib selline vene keele õppimise meetod väga. Järgmisel õppeaastal
jätkame sama projektiga.
Vene keele õpetaja Zoja Põder

Vene keele võistlus
Reedel, 10. mail toimus Haapsalu Wiedemanni Gümnaasiumis kolmandat korda üleriigiline
vene keele võistlus. Kohale olid sõitnud õpilased kaheksast maakonnast. Viljandi võistkonnas
olid Gerda Ustimenko ja Marie Johanna Univer meie koolist, teised võistkonnaliikmed olid

Kesklinna koolist. Võistlus koosnes kahest osast ja kõik toimus vene keeles. Esimeses osas
pidime vastama Haapsalu-teemalise viktoriini küsimustele, teises osas lahendama
grammatikaülesandeid. Pingelise võistluse ajal sai meie võistkond nautida ka liidripositsiooni,
kuid lõpptulemuseks saavutasime siiski 3. koha, kaotades teiseks jäänud Tallinnale ühe
punktiga. Võitjaks krooniti Ida-Virumaa võistkond. Õpetajad polnud kitsid meie võistkonnale
kiidusõnu jagamast ja ka ise tundsime osavõtust rõõmu.
Marie Johanna Univer 9.c, Gerda Ustimenko 8.c

Meie tegemised 13.-31. mail
Tänase sissekandega sulgeme esimese osa Jakobsoni kooli päevaraamatust. Loodame, et meie
koolil saab olema sama väärikas ja pikk ajalugu nagu meie eelkäijal Jakobsoni Gümnaasiumil.
Jakobsoni kooli esimene tööaasta oli töine ja sisukas. Oli palju õnnestumisi ja kuigi mitte kõik
ei läinud libedalt, siis eks vigadest õpitagi. Päevaraamatus kajastatud tööde ja tegemiste kõrval

oli palju neid, mis jäid siin ära märkimata. Uuel õppeaastal on kindlasti rohkem neid, kes
päevaraamatut loevad, ja neid, kes meile oma kirjutisi saadavad. Täname kõiki kaastöö eest.
Viimased nädalad kooliaasta lõpus on möödunud pöörase kiirusega. Toimusid klassiõhtud,
õppeekskursioonid maakonnas ja kaugemalgi, käidi lausa piiri taga, matkad, spordipäevad, 9.
klasside tutipäev, MudiFest Suure-Jaanis, õuesõppepäev, jalgrattavõistlused ning loomulikult
tasemetööd ja ettevalmistused lõpueksamiteks. Kõigest ei jõu kirjutada, aga mõningad nopped
siiski.
Tänase seisuga on meie kooli õpilaste arv 725. Selle õppeaasta lõpetas kiituskirjaga 92 õpilast,
so 12 %, hindele neli ja viis õpib 307 õpilast, so 43 %, seega väga hea ja hea õppeedukusega
õpilasi on meil üle poole, täpsemalt 55 %. Kolm õpilast jäid klassikursust kordama ja
kakskümmend kolm peavad sooritama suvetööd.

Muinsuskaitsepäev Siniallikul
Seoses muinsuskaitsepäevaga korraldati 16.05.2013 õpilastele matk Siniallikule. Lisaks
õpilastele oli Siliallikule kutsutud Tartust kaks arheoloogi ja Viljandi muinsuskaitse seltsi
esindaja. Koos käidi Sinialliku linnamäel ja allika ääres. Arheoloogid rääkisid õpilastele
legende Sinialliku allikast. Oli tore õhtupoolik.
Silver Tõnisson

4.-5. klasside kergejõustiku 4-võistlus Karksi-Nuias
Maakondlik koolidevaheline kergejõustikuvõistlus 4.-5. klassidele korraldati esmakordselt
Karksi-Nuia uuel staadionil. Meie kooli võistkonnast esines parimana Kavin-Mattias Klasman,
5a.
Kevin kogus nelja alaga 2093 punkti ja saavutas sellega 4. koha. Märkimist väärib KevinMattiase 600m jooks, kus tulemus 1.50,4 sek tähistab uut kooli rekordit. Tüdrukutest oli
võistkonna parim 1762 punktiga Maria Raud, 3b (17. koht).
Üksiktulemused:
Kevin-Mattias Klasman: 60m – 9,07; kaugus – 3.69; pallivise – 35m; 600m – 1.50,4
Maria Raud: 60m – 10,13; kaugus – 3.64; pallivise – 28.50; 600m – 2.16,0

2.d klassi õppekäik Võhmasse
Tänane reis viis meid Võhmasse. Bussijuht oli väga lastesõbralik ja leidis kohe meiega ühise
keele. Uisutasime parafiinikattega liuväljakul. Uisuhallis, kus oli peale uisutamise ka teisi
huvitavaid tegevusi, said lapsed lõbusalt ja sportlikult aega veeta. Küünlavabriku ekskursioon,
mille viis läbi vabriku omanik, oli huvitav ja lõpmata lõbus. Lapsed said korduvalt südamest
naerda, sest see inimene on super – huumorimeelne. Saime teada, kuidas erinevaid küünlaid
valmistatakse. Tegime ka ise väga ilusad küünlad. Rongisõidul tutvusime Võhmaga. Lõpuks
ostsid lapsed vabriku kauplusest oma vanematele kingitusi. Päev möödus kiiresti ning oligi aeg
koju sõita. Nüüd on seda päeva tore meenutada.
2.d.klass ja õpetaja Urve Mett

6.c klassi tegemised
15. mail toimus meil juba teist aastat järjest õhtu lastevanematega, kus esitusele tuli kolm
erinevat näidendit kolmes erinevas keeles (saksa, inglise ja vene keeles). Peale selle laulsime
eesti keeles. Katsime ka laua, kõik toidud valmistasime ise. Lapsevanemad jäid väga rahule ja
kiitsid meid. Meile endale meeldis ka see üritus.
19. mail sõitsime kahepäevasele ekskursioonile Hiiumaale. Päev oli täis vaatamisväärsusi giidi
selgituste saatel. Õhtul pärast palavat ja päikesepaistelist ilma hakkas meri „hingama“ ja kui
olime saabunud ööbimiskohta Kalana puhkekülas, laius mändide vahel paks udu. See ei
seganud meid aga grillimise ja saunas käimise juures, kust iga natukese aja tagant jooksime
jääkülma vette ujuma. Hommikul jälle asjad kokku ja järgmisi vaatamisväärsusi kaema. Alles
õhtuks jõudsime Viljandisse tagasi. See oli üks väsitav reis, kuid hariv, põnev ja huvitav.

Sakala viktoriini võitjate preemiareis
Kogu kooliaasta vältel toimusid iga kahe nädala tagant Sakala viktoriinid, kus õpilased pidid
vastama küsimustele, mis olid koostatud maakonnalehe Sakala kohta. Esimesed kolm
võistkonda said auhinnaks preemiareisi Türile ja Tallinnasse. Külastasime Eesti Ringhäälingu
Muuseumi ja telemaja. Ringhäälingumuuseumis saime ise teha kuuldemängu ja telemajas
tutvusime erinevate stuudiotega, muuseumitoaga, kus saime proovida ise uudiseid ja ilmateadet

lugeda. Kui teleekraanilt tundub kõik väga suur, siis tegelikult on stuudiod väikesed ruumid,
kus kujunduses kasutatakse äärmiselt lihtsaid materjale ja vahendeid.

Õpilased maalisid pinkidele
Kooliaasta alguses tulime mõttele, et võiksime oma koolimaja muuta

värvilisemaks ja

paarkümmend puidust pinki katta maalingutega. Mõte sai teoks tänu Viljandi linna projektile
„Koolimaja uksed avatuks ja aknad valla“. Projekti raames saime osta värve, mida oli pinkide
kujundamiseks vaja. Pinke valmistasid värvimiseks ette vanemate klasside poisid, kes neid
tööõpetuse tundides lihvisid. Värvijateks olid kunstiringis käivad tüdrukud, kes mõtlesid välja
kavandid ja hiljem ka pingid värvisid. Tüdrukuid juhendas kunstiõpetuse õpetaja Piret Tago.
Pinkidel on kujutatud väga erinevaid motiive: kosmos ja planeedid; rahvuslikud mustrid;
päikeseloojang; looduspildid jne jne. Lõpptulemus on väga ilus.

Õuesõppepäev
30. mail oli meie koolis õuesõppepäev. 1.-3. klassile toimus matkamäng kooli ümbruses ja
terviserajal. Matka käigus tuli läbida viis kontrollpunkti ja lahendada sealsed ülesanded.
Järgmisse punkti jõudmiseks pidid õpilased lahendama ristsõna, mille lahendus juhatas kätte
järgmise kontrollpunkti asukoha. Õpilastel tuli mõõta vahemaad abivahendeid kasutamata,
visata täpsust, osaleda teatevõistlusel, ära arvata muusikapalasid ja valmistada ühistööna
liivapilt. Kontrollpunkte viisid läbi 8.c klassi õpilased ja abiks oli ka kultuuriakadeemia tudeng
Grete. Lisaks said klassid alguspunktis kolm märksõna, millest lähtuvalt tuli lavastada
klassipilt. Märksõnadeks olid laia naeratuse pilt, tugev ja VJK.
Vanemad klassid matkasid ümber Viljandi järve ja lõpetasid järve rannas rannakohvik Flirt
juures. Matkal toimus neli tundi: loodusõpetus; inglise keel; geograafia ja kunstiõpetus. Ka neil
tuli lisaks lavastada klassipildid lähtuvalt kolmest märksõnast: laia naeratuse pilt; VJK ja
püramiid.

Nende sissekannetega sulgeme päevaraamatu esimese osa. Soovime kõigile ilusat
suvevaheaega. Puhake hästi, et sügisel innukalt järgmist kooliaastaringi alustada.
Kohtumiseni sügisel!

