Päevaraamat 2012/2013 õppeaastal
Meie tegemised 3.-7. september
Võtame siis lahti esimese lehekülje päevaraamatus.
Koolis on kõige tähtsamad lapsed – ilma õpilasteta pole kooli. Aga õpetajaid peab ju ka olema.
Tulevikukoolis pole neid võib-olla enam vaja, nende töö teevad ehk ära targad masinad, aga ei
tahaks seda ikka hästi uskuda. Meie koolis töötab üle poolesaja õpetaja, direktoriks on Eero
Järvekülg, õppejuhiks Kaie Lõhmus ning huvijuhiks Moonika Pärna.
Enne 1. septembrit käisid õpetajad ennast koolitamas. Kaks päeva pidasime plaani, kuidas
koolitöö paremini sujuks, et meil kõigil oleks hea olla ja igaüks meie suurest kooliperest tahaks
hommikul rõõmsalt ja teadmishimuliselt kooli tulla ning sama rõõmsalt ja targemana koju
minna

Esimene september 2012 on esimene koolipäev meie uues koolis.
Kella 10.30 on 77 esimese klassi last ja nende vanemad ootusärevalt koolimajja kogunenud.
Hakkab tibutama vihma ja õue planeeritud avaaktus tuleb läbi viia kooli aulas. Kuna sinna
kogu koolipere ei mahu, toimub aktus ainult esimeste ja viimaste, üheksandate klasside
õpilastele. Aga nende jaoks ongi see kooliaasta eriline – ühtedele algus, teistele lõpp. Aktus on
eriline ka seetõttu, et see on uue kooli esimene aktus ja linnavolikogu esimees Tarmo Loodus
annab koolile üle uue lipu, mille vardasse lööb koos direktoriga sümboolselt kinnitusnaela,
neid abistab 9a klassi õpilane Alex Prantsen. Esimese klassi õpilased loevad ette aabitsatõotuse.
Ja helisebki esimene koolikell – selle helistavad esimese klassi õpilane Lily Tamm ja 9 klassi
õpilane Erli Mat. Teised õpilased on aktuse ajal klassijuhatajatunnis ja nende õppeaasta alguse
aktused viiakse läbi 4. septembril kus üheksanda klassi õpilane Sirli Ennok ja direktor
allkirjastavad koolirahu lepingu.

Viljandi Jakobsoni Kooli koolirahu leping 01.09.2012
Soovides, et 2012/2013 õppeaastal valitseks Viljandi Jakobsoni Koolis töine ja sõbralik
meeleolu ning õpilaste ja õpetajate koostöö tugineks teineteisemõistmisele ja usaldusele,
lepivad Viljandi Jakobsoni Kooli õpilased ja õpetajad kokku järgnevas.
Algaval, 2012/2013 õppeaastal:
•

Suhtume kõikidesse koolipere liikmetesse nii, nagu tahame, et meisse suhtutakse.

•

Anname ühiselt ja üksteiselt õppides endast parima.

•

Anname igaühele – nii õpetajale kui õpilasele – võimaluse tuua esile seda, mis temas
on head ja ilusat.

•

Märkame ja tunnustame üksteise edusamme.

•

Naeratame sagedamini – see nõuab vähe, aga annab rohkem, kui me arvata oskame.

•

Teeme koostööd ja sõlmime kokkuleppeid käskude-keeldude asemel.

•

Tunnistame oma vigu, sest eksimine on inimlik, veel inimlikum on seda tunnistada.

•

Hoidume igasugusest vägivallast ja sekkume alati, kui märkame vägivallatsemist.

•

Teeme kõik selle nimel, et kool oleks turvaline ja mõnus paik, kus keegi ei tunne ennast
tõrjutuna.

Täna on 7. september. Esimene koolinädal on lõppemas. Uued õpetajad ja õpilased ei lähe meie
suures koolimajas enam kaotsi ja tunneme juba üksteist ära. Oli sisseelamise nädal.

Meie tegemised 10.-14. septembril
Teisel koolinädalal alustati registreerimist koolis töötavatesse ringidesse. Sellel aastal on valida
28 ringi vahel. Valik on lai – saab tantsida rahvatantsu ja balletti, laulda kooris või ansamblis,
mängida plokkflööti, tegeleda mitme spordialaga, teha käsi- ja puutööd ning kunsti, näidelda
või liituda raamatusõprade klubiga. Igaüks leiab kindlasti endale meelepärase vaba aja
sisustamise koha. Küsi julgelt nõu huvijuht Moonika Pärna käest ruumist 248a.
10. septembrist alustasid tööd pikapäevarühmad algklasside ja põhikooli õpilastele. Tule
pikapäevarühma, saad koduööd ära teha ja vajadusel õpetajalt abi!
Kuulutati välja õpilasomavalitsuse liikmekandidaatide ülesseadmine, et järgmisel nädalal
nende seast valida siis ka president. Löö julgelt kaasa ja tee ettepanekuid, et saaks selleks
aastaks õpilaste elu-olu juhtima parimatest parimad.
Sööklas oli sellel nädalal skandinaavia toitude nädal. Söökla oli kaunistatud põhjamaade
lipukestega ja ka road olid valitud nende maade köökidest, näiteks Norra köögist koorene
kalasupp ja Rootsi köögist kartuligratään. Tore, et saab uusi maitseelamusi, olid maitsvad küll.
Toimus ka spordipäev. Spordipäeval pole peaeesmärk võita, vaid ennast võimetekohaselt
proovile panna. Ja liigutama ennast peab, sest terves kehas on ka terve vaim.
Sporti tegid kõik 2.-7. klasside õpilased. Mõõtu võeti kolmel kergejõustikualal: 60 m jooks,
kaugushüpe, pallivise. Parima tulemuse väljaselgitamiseks kasutasime sarja „10 olümpiastarti“
punktitabelit.
Tüdrukute parim:
Getter Kauts, 6c: 60m jooks – 9,1 sek (700 punkti)
Poiste parim:
Marko Madisson, 7c: pallivise – 67.00 (794 punkti)
Kooli meistrivõistlusel murdmaajooksus osalesid 2.-9. klasside õpilased. Viienda
murdmaajooksu võiduni läbi aegade jõudis Šerelin Zverev (9c) ja neljanda võiduni Rebeca
Lotta Aasmäe (6c). Poistest on läbi aegade 5 korda võitjaks tulnud Kristjan Johanson (9a).

Meie tegemised 17.-21. septembril
Selle nädala märksõnaks oli noorte meeste tervis. 9. klasside noormehed osalesid spordihoones
noorte meeste tervisefoorumil, sellest üritusest oli meediakajastus ka Sakalas. Aga tüdrukud
toimetasid koolis. Päeva avas tervisõpetuse õpetaja, kes rääkis tasakaalustatud toitumisest ja
liikumise vajadusest. Siis liigutigi võimlasse, kus treener Margit Oksa viis läbi meeleoluka
zumbatreeningu. Pärast valmistati aulas tervislikke ja ülimaitsvaid salateid. Söödi ise ja pakuti
ka teistele.

Reedel osales kaheksa üheksanda klassi õpilast maakondlikul esmaabi õppusel ABI ABC,
mille deviisiks oli „Kaitse end ja aita teisi“ ning mille korraldasid Viljandimaa päästeamet,
Punane Rist ja Kaitseliit. Oli väga huvitav päev, ka sellest oli artikkel Sakalas.
Reedel

vaatasid

kõik

algklassiõpilased

auditooriumis

Viljandi

noorsoopolitsei

filmiprogrammi. Selle eesmärgiks oli teavitada õpilasi küberkiusamisest ja aususest. 1. klassi

õpilane Kaspar võttis nähtu kokku: „Varastamine on väga halb ja internetis ei või saata
jubedaid sõnumeid ja pilte.“ Jälle tarkust juures.

19. septembril võttis meie kooli võistkond osa Viljandimaa koolide 4.-5. klasside
murdmaateatejooksust ja saavutas III koha. Võistkonnas jooksid Johanna Christina Peterso 4c,
Markus Pulk 3b, Johanna Mõtsar 5c, Marvin Kõomägi 5a, Aliise Kikas 5b, Sander Martin
Viitra 4c, Sandra Schihalejev 4c, Martin Holtsman 5c, Dana Stein 4c, Kevin Mattias Klassman
5a, Hanna-Liisa Jaeski 5b, Kenno Toom 3b, Erki Laanemäe 5c, Emily Toomi 4b, Keiju Triin
Kuuba 5b.
20. septembril toimus õppenõukogu, arutati õpilaste nõustamise, õpiabi ja tugisüsteemide
rakendamise korda. Koolis töötab kaks logopeedi, sotsiaalpedagoog, psühholoog ja hariduslike
erivajadustega õpilaste nõustaja. Info tugisüsteemides töötavate inimeste kohta leiad uueneval
kooli koduleheküljel rubriigist Inimesed.Igal õpetajal on ka konsultatsiooni ajad, tutvu nendega
kooli kodulehelt või teise korruse stendilt.

Nädala lõpuks saabus sügis. Võtsime selle vastu sügisnäitustega. Õpilased tõid killukese
loodusest koolimajja. Järgmisel nädalal aga lähevad paljud klassid ise loodusesse – see nädal
on kuulutatud õuesõppe nädalaks.

Meie tegemised 24.-28. septembril
Selle nädala deviisiks oli „Koolist välja“ – loodusesse ja värskesse õhku liikuma.
Toome järgnevalt ära mõne klassi muljed:
„3.b õpilased õppisid teisipäeval tavalise klassiruumi asemel hoopis muuseumis. Kuna
parajasti tutvutakse Oskar Lutsu raamatu „Kevade“ tegelaste ja vanaaegse koolieluga, siis
muuseumitund aitas saada parema ettekujutuse koolist üle saja aasta tagasi. Lapsed said
võimaluse proovida tindi ja sulega kirjutamist, mis tegi nii mõnegi sõrmed siniseks. Samuti oli
põnev väikesele tahvlile krihvliga rehkendusi kriipida ja keeruliste vanaaegsete tähtedega teksti
kokku veerida. Tunni lõpus anti igale õppurile hinnangutega tunnistus. Proovimata ei jäänud

ka karistusmeetodid. Päris vitsa sõrmede pihta ei antud, kuid herneste peal põlvitamine sai küll
ära proovitud. Kolmapäeval ootas ees mängufilmi „Kevade“ vaatamine.“
3.b klass
„Võtsime osa RMK Aimla Looduskeskuse korraldatud õppeprogrammist „Omadega rappa“.
Kui bussist väljusime, tervitas meid tihe vihmasabin. See ei heidutanud kedagi. Giid Mihkel
juhatas meid Parika Väikejärve õpperajale. Ta rääkis rabaelust nii põnevalt, et me ei
märganudki vihmasaju lõppemist. Saime teada, millised taimed seal kasvavad ning millised
loomad elavad. Soodel ja rabadel on suur tähtsus looduses ning need on inimesele kasulikud.
Loodust ei tohi kahjustada. Käisime mööda rabarada ja uurisime taimi. Nägime märke loomade
ja lindude tegevusest: karu oli küünistanud oma käpajäljed puutüvele; rähn õõnsused tüvesse
toksinud; põder vastu tüve sarvi süganud. Giidil oli kaasas metsnugise nahk, mida kõik uurida
ja katsuda said. Uurisime luubiga, missugune see hirmus puuk siis tegelikult on. Saime teada,
et rabaliikluses on oma „valgusfoor“. Julgelt võib nimelt astuda punasele mättale, rohelise ja
kollase mätta peal on aga ohtlik. Otsisime jämedama puu ja mõõtsime seda. Lõbus oli
„rababatuudil“ hüpata. Ja oligi ring ümber südamekujulise rabajärve tehtud. Nüüd maitses
kaasavõetud toit küll väga hästi ja kojusõit võis alata.“
2.d klass

„Ühel ilusal sügisesel neljapäeval läksime klassiga rappa. Kaasa tuli ka a-klass. Kohale läksime
bussiga. Kohapeal jagati meid kahte rühma, mis pani paljud rõõmustama või ohkima. Kõik
tahtsid ikka oma õpetajaga koos olla. Matka alguses oli ilm üsna sombune, kuid pikapeale tuli
isegi päike välja. Asusime siis vaikselt teele. Kohe alguses loeti meile ette reeglid. Matk oli
iseenesest tore, kuid ka üsna väsitav. Minu meelest oli kõige toredam laugas, kuhu Oliveril
õnnestus jällegi korralikult kinni jääda. Rännaku lõpus pidime täitma töölehte. Minu lehe peale
sattus juhuslikult elusloodus maamõõtja (väikse rohelise ussikese) kujul. Temast pidin siiski
loobuma, sest saiakotiga ussi koju vedada on natuke veider. Kui kirjatöö tehtud, lasti meil
bussini joosta. Matka ajal olid enamus väsinud ja veidi unised, kuid kui jooksuaeg kätte jõudis,
oli väsimus nagu käega pühitud. Kui trenn sai tehtud, läksime sööma. Viiekäigulist lõunasööki
küll ei jagatud, kuid vorstid ajasid asja ära. Kui kõhud täis, oli aeg loodusega hüvasti jätta ning
koju suunduda. Oli väga tore ja õpetlik matk.“
5.a ja 5.c klass

Ja sporti tehti ka ning võidukalt.
27. septembril toimusid Viljandimaa koolide murdmajooksu karikavõistlused Karksi-Nuias.
Suurte põhikoolide osas saavutasime 531 punktiga esikoha, võisteldi viiel erineval distantsil.
Allpool tabelis näeme meie võiduka võistkonna protokolli, esimene veerg näitab saavutatud
kohta.
1

Rebecca Lotta

5.29,8

T 6.-7. 1500

Aasmäe
1

Merili Sammel

8.30,4

T 8.-9. 2000

1

Roger Teor

2.55,5

P 8.-9. 1000

1

Oskar Berggren

9.49,2

P 8.-9. 3000

2

Šerelin Zverev

1.33,5

T 8.-9. 500

2

Rauno Loit

9.53,9

P 8.-9. 3000

4

Eva Johanna

1.47,7

T 4.-5. 500

Jürgenson

4

Marelle Tomp

1.40,8

T 8.-9. 500

5

Hanna Liisa Jaeski

1.49,5

T 4.-5. 500

5

Getter Kauts

1.41,8

T 6.-7. 500

5

Markus Toom

3.08,7

P 8.-9. 1000

7

Ragne Randmäe

6.19,1

T 6.-7. 1500

6

Teevi Tuul

8.54,1

T 8.-9. 2000

9

Joosep Lossman

8.32,7

P 6.-7. 2000

17

Rome Nurmekivi

4.10,6

P 4.-5. 1000

12

Jakob Univer

3.47,0

P 6.-7. 1000

12

Mihkel Muri

8.50,0

P 6.-7. 2000

19

Sander Martin Viitra

4.12,9

P 4.-5. 1000

18

Randy-Brent Sallum

4.03,6

P 6.-7. 1000

Pildil Šerelin Zverev (2. koht, 500 m, 8.-9. kl)

Pildil Roger Teor (I koht, 1000 m, 8.-9. kl)

Veel toimusid maakonna jalgpallivõistlused, kus meie kooli võistkond saavutas esimese koha,
võidukas võistkonnas lõid kaasa: Sander Luik 9.d, Rauno Loit 9.c, Kermo Raudsepp 9.a, Roger
Teor 9.a, Alex Prantsen 9.a, Edgar Toimetaja 8.b, Tõnis Toom 8.b, Johannes Kruusma 9.a,
Kalev Kübar 9.e ning Alex-Andro Kahu 9.b klassist.
Kolmapäeval kell 10.05 hakkas koolimajas helisema häirekell. Tegu oli õnneks vaid
tuletõrjeõppusega. Kõik õpilased ja kooli töötajad suundusid õue ning maja sai tühjaks kolme
minutiga. Tubli töö!

Meie tegemised 1.-5. oktoobril
Ja ongi üks kuu kooliaastast möödas. Kaks nädalat veel ja algab koolivaheaeg.
Esmaspäeval tähistasime ülemaailmset muusikapäeva, kontserdi andis Tallinna Baroque.
Mängiti barokkmuusikat tolle ajastu pillidel. Sellise muusikaga puutuvad õpilased tavaelus
väga harva kokku ja on tore, kui vahel saab ka klassikalist muusikat kuulata. Äkki hakkab
meeldimagi.

Esmaspäeval 1.oktoobril olid meie kooli balletistuudio väljasõiduetendused Karksi-Nuia.
Kevadel esietendunud balletiga “Muinaslugu muusikas” esineti Karksi-Nuia gümnaasiumis ja
kultuurikeskuses. Koolis vaatasid meie tantsijaid algklassiõpilased ja lasteaialapsed,
kultuurikeskuses esineti eakate päeva raames. Etendused läksid ilusasti, meeldisid nii
väikestele kui suurtele.

Üheksandate klasside õpilastel oli loeng Eesti põhiseadust puudutavatel teemadel. Möödus ju
meie riigi põhiseaduse vastuvõtmisest 20 aastat. Loengu pidas meie kooli vilistlane Urmas
Reinola, kes on Tallinna ringkonnakohtu kohtunik.

27. septembril toimus linnaraamatukogus koostöös Ameerika saatkonnaga 8. klasside õpilaste
lugemisvõistlus. Meie koolist osalesid Birgitta Mölder, Laureen Reier, Brenda Tarn ja Zino
Sadam 8.c klassist. Birgitta Mölder saavutas tihedas konkurentsis II koha.
Ettevõtmisest kirjutati ka Ameerika saatkonna Facebooki lehel:
http://www.facebook.com/estonia.usembassy/posts/1015105032321

Said valitud õpilasomavalitsuse president ning asepresident. Õpilasesinduse president on Alex
Prantsen 9a ja asepresident Aksel Allas 9c. Juhatus on kümne liikmeline ja lihtliikmeid on 21.
Õpilasesinduse esimene suurem ülesanne on koostada oma tegevust reguleeriv alusdokument
– põhimäärus.
3. oktoobril toimus lastevanemate koosolek, kus direktor Eero Järvekülg tutvustas riiklikku
haridusreformi ja selle mõju Viljandile ning meie koolile. Õppejuht Kaie Lõhmus rääkis õppeja kasvatuskorraldusest ning kodukorrast. HEV-kordinaator Helle Fuks tutvustas kooli
tugisüsteeme.
5. oktoobril tähistasime rahvusvahelist õpetajate päeva. Õpetajad võeti sel päeval koolis vastu
pisut teisiti – nimelt 9. kl õpilased Oskar, Karl, Alex ja Aksel ulatasid igale kooli sisenevale
õpetajale apelsini.

Pildil Aksel ja Karl 9c
Kolmanda tunni ajal olid üheksanda klassi õpilased õpetaja rollis. Ehk said teada, kas raskem
on õppida või õpetada. Pärast tunde toimus aktus, kus esinesid ka õpetajad, lauldi ja tantsiti.

Direktori rolli täitis sel päeval 9. klassi õpilane, õpilasesinduse president Alex Prantsen, kes
pidas direktorile kohaselt ka kõne. Väike katkend:
Mis puutub sellesse, et meie, 9ndikud, oleme välja vahetanud mõneks ajaks kõik meie kooli
õpetajad ja õppeasutuse juhtkonna, on meil plaanis lähitulevikus teha paar ümberkorraldust.
Hakkame pidama läbirääkimisi Viljandi linnavalitsusega, et jätta ära nädala 1 koolipäev,
näiteks esmaspäev. Uurisime ka järele selle, et kui müüa maha praegune koolihoone, milles
me viibime, ja summa kõikide õpetajate vahel ära jagada, jääb peaaegu kõikidele õpetajatele
piisavalt raha, et nad ei peaks elus enam töötama, ehk õpetama.
Kuigi see on kõigest meie plaan ja lihtne idee, suudame me siiski vajadusel arvestada õpetajate
tulise tahtmisega õpetada ning lasta neil seda teha.

Pildil “direktor” Alex Prantsen 9a
Aktusel kuulutati välja ka meie kooli aasta õpetajad. Nendeks on Kristi Vastisson, kes on
töötanud õpetajana 21 aastat, ja Virve Kikas, kes küll praegu koolis tunde ei anna, aga on seda
teinud 40 aastat. Teda tunnustati Jakobsoni Gümnaasiumi ajaloo jäädvustamise eest. Pärast
aktust suundusid õpetajat hobikeeglit mängima.

9. ja 10. oktoobril toimuvad koolis lahtiste uste päevad. Nendel päevadel võivad lapsevanemad
külastada tunde ja saada osa kõigist kooliüritustest. Ootame rohkearvulist osavõttu.

Meie tegemised 8.-19. oktoobril
Ongi märkamatult saabunud veerandi viimane päev ja saame nädal aega puhata. Enne vaheajale
minekut aga paneme kirja juba olnud üritused.
„9. oktoobril käisime klassiga Parika rabas. Sinna sõitsime bussiga. Kohale jõudes võttis meid
vastu giid, kes tutvustas meile rabas olevaid ohtusid ja kuidas rabas käituda. Käisime ka raba
restoranis, kus pakuti mustikaid, sinikaid ja pohli. Edasi viis tee südamekujulise järve äärde.
Mõõtsime ka mändide tüvesid, kõige suurema männi laius oli 4m ja 58 cm. Siis oli meil lühike
lõunapaus ja seejärel jätkasime ringkäiku, avastades palju uut ja huvitavat. Lõpuks läksime
Aimla looduskeskusesse, kus pidime panema töölehtedele vastused. Päev oli küll vihmane, aga
kõik olid rõõmsad ja reisiga rahul.“
Nii kirjutas Kaily-Ann Kiuru 3.a klassist.

10. oktoobril toimusid Viljandis Eesti Koolispordi Liidu 6.-9. klasside jalgpalli meistriliiga
finaalvõistlused poistele, kus meie kooli võistkond saavutas tubli 2. koha. Võidukas
võistkonnas mängisid: Sander Luik 9d, Rauno Loit 9c (võistkonna parim mängija), Kermo
Raudsepp 9a, Roger Teor 9a, Alex Prantsen 9a, Johannes Kruusma 9a, Kalev Kübar 9e, Illimar
Loigo 8d, Arnold Merendi 9b ning Jörgen Jürine 9b. Võistkonna juhendaja on Toomas Jüris.
Koolis on tööd alustanud füüsika ja keemia õpituba. Seal käivad koos nii meie kui teiste koolide
õpilased, kes tahavad nendest ainetest teada rohkem, kui kooliprogrammis ette nähtud.
Juhendajateks on Tartu Ülikooli üliõpilased.
Esimesest füüsika õpitoast võttis osa 38 kaheksandate ja üheksandate klasside füüsikahuvilist
ja teemaks oli „Valguse peegeldumine. Kujutis tasapeeglis“. Arutleti, püstitati hüpoteese ning
kontrolliti katsega järgmisi küsimusi:
•

Kui suur peaks olema peegel, et näha ennast täispikkuses?

•

Kui Sina katsud paremat kõrva, siis millist kõrva katsub kujutis peeglis?

Uuriti ka seda, milline on näiv ja milline tõeline kujutis. Katseid tehti küünlavalgel, nii et
koolimajas hõljus jõuluhõng.
Keemia õpitoas tutvuti kromotograafiaga. Katse tulemusena jagati klorofüll fraktsioonideks.
Sõnadesse panduna tundub toimunu väga keeruline, aga tegelikult uhmerdati puulehed
peeneks, tehti lahus, see kanti plaadile ja plaat pandi ilmutuskambrisse, kus toimuski katse.
Lihtne!
Bioloogia õpituba meie koolis ei toimu, aga kõik selle aine huvilised saavad koos käia Tarvastu
gümnaasiumis. Õpitoad toimuvad korra kuus. Füüsikahuvilised saavad uuesti kokku juba sellel
koolivaheajal.
Aset leidis ka matemaatika lahtine võistlus, kus kogu riigis ühel ajal lahendatakse samu
ülesandeid. Meie koolist võtsid võistlusest osa üheksanda klassi õpilased Aksel Allas, Martin
Ruut ja Jörgen Jürine. Protokolle võistluste tulemustega veel pole.
6c klassi käis 12. oktoobril võistlemas maakondlikul õpioskuste olümpiaadil Paalalinna koolis.
Kohal oli 15 võistkonda. Pooleteise tunni jooksul tuli lahendada 11 väga erinevaid teadmisi
nõudvat ülesannet. Pingelises võistluses saavutasime III koha. Võistkonnas olid Liisa Kirs,
Karolin Kivilaan, Laura Liisa Jaaksoo, Saskia Lilli Lehtsalu ning Helena Harriet Tamm.
Kui paar nädalat tagasi toimus linnas üritus üheksanda klassi noormeestele meeste tervisest,
siis sellel nädalal käis arst koolis vestlemas ka neidudega naiseks sirgumise probleemidest.

Septembri keskel toimus meie koolis ENTRUM ettevõtlusprogrammi tutvustus 8.-9.
klassidele. Programmi eesmärk on kasvatada noortes aktiivse Tahan-Oskan-Julgen-Teen
eluhoiakut, anda esimest kogemust oma idee teostamises ning võimalusi läbilöömiseks noort
huvitavas valdkonnas. Projekti raames on osalevatel õpilastel võimalus käia mitmel sessioonil,
kus aidatakse noori nende ideede elluviimisel. 17. oktoobril toimus Pärnu Kontserdimajas
avasessioon, mis keskendus ideede genereerimisele. Avaüritus oli tõeliselt meeleolukas,
esinesid Heiki Nabi, Mattias Lepp, Marko Matvere, Anni Arro ja noorte lemmik Teele Viira.

Tulemas on hõimupäevad ja 6b klass läheb täna koos klassijuhatajaga Pärimusmuusika Aita
kontserdile. „Seal esinevad udmurdid, komid ja marid, meie hõimlasrahvas, aga meie ei ole
neid varem esinemas kuulnud. Kontserdile kutsusime kaasa ka vanemad. Koos on tore olla.“
20. oktoobril toimub etluskonkurss „Tahan sulle öelda …“ Põlva Ühisgümnaasiumis ja 6.b
klassi õpilane Mattias Märka astub seal üles. Ta esitab navaho (indiaani rahvas) poeedi Nolan
Eskeetsi luuletuse „Kiri vanaisale“ ja proosapala valis ta Heiki Raudla kogumikust „Kuldsed
lood“. Mattiast juhendab tema õpetaja Reet Leets. Hoiame pöialt!
Veerandi viimase päeva esimese tunni ajal toimub ettelugemise tund. Seda korraldatakse üle
kogu Eesti ja sellel päeval käivad väga erinevate elualade inimesed koolides oma
lemmikraamatud ette lugemas. Ürituse eesmärk on tekitada rohkem huvi raamatute lugemise
vastu. Meie koolis loevad katkendeid oma lemmikraamatutest ette esimest tundi andvad
õpetajad.
Reedel toimuvad kõigi vanuseastmete kogunemised, kus antakse kätte tunnustus- ja
kiituskaardid esimese veerandi tublide tulemuste eest. Koolis on nelja-viielisi õpilasi 273 ja see
moodustab kogu õpilaste arvust 35,7%. Teeme neile tugeva aplausi – olete väga tublid. Mitte
kõigil ei läinud nii hästi, tuleb rohkem pingutada ja vaeva näha.
Aga täna algab vaheaeg ja loodame, et ilmataat on helde ja saame kuldset sügist nautida ning
puhata.

Meie tegemised 22. oktoobril – 2. novembril
Alustame päevaraamatu teise peatüki ehk teise õppeveerandiga
Vaheaeg möödus kõigile väga kiiresti ja kiiresti möödub kindlasti ka teine veerand, sest
tänasest on teise veerandi tunnistuste kättesaamiseni ainult seitse nädalat. Nii et kohe esimesest
päevast peale tuleb hakata positiivseid hindeid saama, sest päkapikud piiluvad.
Mida toredat on teoks saanud eelmisest sissekandest tänaseni?
4.a klassi õpilased külastasid Olustveres leivakoda. See asub suures ilusas vanaaegses hoones,
mis 200 aastat tagasi oli magasiait. Magasiait oli koht, kust talumehed said vilja laenata.
Leivakoja perenaine Eelika Vainola rääkis vanadest aegadest, kui toidupuudus suur oli ning

leiva sisse ei pandud mitte erinevaid seemneid ega rosinaid, vaid hoopis aganaid ja jahvatatud
puukoort.
Kõigepealt tuli pesta käed, seejärel sai igaüks voolida leivataignast meelepärase kujuga
kakukese. Seni, kuni leivakesed ahjus küpsesid, uurisid lapsed vanu põllutööriistu ja seinal
olevaid fotosid. Kõige suuremat huvi pakkusid viljasalved, kus sees rukis, oder, nisu, kaer.
Suur ruum sai täis imelist lõhna, kui perenaine ahjust soojad leivad välja võttis. Nüüd teab iga
meie klassi laps, et leiva tegemiseks on eelkõige vaja rukkijahu, vett, soola ja juuretist.

Esmaspäeval, 29. oktoobril osales 11 5.-8. klassi õpilast üle-eestilise projekti „Lugeda on
mõnus“ ehk LOM avaüritusel Tabasalu ühisgümnaasiumis. Projektis lööb kaasa 13 kooli,
talviseid ilmaolusid trotsides oli seekord kohale jõudnud seitsme kooli esindus.

Pärast koolimajaga tutvumist saime imetleda Jägala juga ning oma julguse proovile panna
Türisalu panga vaateplatvormil. Nähtu-kuuldu kohta toimus viktoriin. Seejärel selgus, et
keeleinspektsiooni
peadirektor Ilmar Tomusk pole ainult tõsine riigiametnik, vaid ka humoorikas lastekirjanik
ning väga hea jutuvestja, kes sarmika esinemisega pani kuulajad oma raamatute vastu huvi
tundma. Seejärel nägime Rakke gümnaasiumi õpilastega tehtud filmi „Kevade“ ainetel ning
kuulasime suvel loetud heade raamatute tutvustusi. Kohtumine lõppes traditsiooniliselt ühises
kringlilauas.

LOMi 13. tegevusaasta toob kaasa suure muudatuse ja projektis osalejad saavad edaspidi
lemmikraamatute üle arutleda Facebookis.

Maakonna algklasside loovpäev
Sügisvaheaja esimesel päeval kogunes meie kooli ligi 70 algklasside õpilast 14-st koolist, et
osaleda esimest korda peetaval maakonna loovpäeval. Loosimise tulemusel jagunesid lapsed
kaheksasse erinevasse loovtuppa. Jakobsoni kooli õpetajate juhendamisel lasti loovusel lennata
meisterdamise, loovkirjutamise, kunsti, kokkamise, rütmika, draama, loovtantsu ja
seltskonnamängude loovtoas. Hiljem esitleti tehtut-kogetut ka teistele. Õpetajad osalesid
regilaulu õpitoas ja sellest sündis päris asjalik ja lustakas regilaul. Lapsed avaldasid arvamust,
et selliseid toredaid kogunemisi võiks olla lausa igal aastal.

31. oktoobril toimus Viljandi Linnaraamatukogus 5.-klasside infootsimise võistlus
„Raamatutes peitub tarkus“.

Raamatukogu töötajad tutvustasid õpilastele erinevaid

teatmeteoseid ning hiljem tuli neid samu raamatuid kasutades vastata kiiruse peale küsimustele.
Meie kooli esindajad Bert Siimon, Liisa-Maria Komissaarov ja Oskar Lepmets 5c klassist
saavutasid auhinnalise teise koha.

Neljapäeval, 1. novembril toimus tubakavastane loeng 5. ja 7. klasside õpilastele. Loengus
räägiti suitsetamise mõjudest neidudele ja noormeestele, mokatubakast, e-sigaretist,
vesipiibust, passiivsest suitsetamisest ja vähi tekke seosest tubakatoodete tarvitamisega. Lisaks
näidati illustreerivaid pilte ja videoid tubakatoodete kahjulikkusest.

Neljapäeval lahendasid 70 viienda kuni üheksanda klassi õpilast matemaatikaülesandeid, et
selgitada välja oma kooli iga vanuseklassi parim matemaatikatundja, kes saaks edasi võistelda
edasistel matemaatikavõistlustel nii maakonnas kui üleriigiliselt.
On alanud igasuguste ainealaste olümpiaadide aeg. Olge nutikad!

Meie tegemised 5. – 9. novembril
Päevaraamatu eelmine lehekülg lõppes lõiguga, kus oli juttu sellest, et 70 õpilast lahendas
matemaatikaülesandeid. Nüüd on tööd parandatud ja parimad lahendajad teada.

Matemaatikaolümpiaadi koolivooru parimad on:
5. klass
1. Oskar Lepmets 5c, 2. Bert Siimon 5c, 3. Hedi-Riin Kivikas 5a
6. klass
1. Saskia Lilli Lehtsalu 6c, 2. Liisa Kirs 6c, 3.-5. Helena Harriet Tamm 6c, Karolin Kivilaan
6c, Mait Makejev 6a
7. klass
1. Jakob Univer 7a, 2. Anett Larm 7a,3. Helene Maria Skovgaard 7a
8. klass
1. Brenda Tarn 8c, 2. Johanna Kristiina Jaansoo 8c, 3.-4. Lisanne Nääb 8c, Annabel Liinsoo
8c
9. klass
1. Jörgen Jürine 9b, 2. Alex Prantsen 9a, 3. Erli Mat 9c

Klassidevaheline viktoriin Sakala tundmises
Meie raamatukogu töötajad märkasid II veerandi alguses, et õpilaste seas on äkki väga
populaarseks muutunud maakonnaleht Sakala: igal vahetunnil loeti ja lehitseti just seda
ajalehte. Peagi selgus ka lugemishuvi põhjus. Esmaspäeval, 5. novembril sai alguse
klassidevaheline viktoriinisari Sakala ja Viljandi ajaloo tundmises.
Esimesele võistlusele kogunes seitse 4-liikmelist võistkonda: 6.b, 7.d, 8.a, 8.c võistkond ning
koguni kaks võistkonda 9.c klassist.

Uudistehuvilised pidid olema kursis viimase kahe nädala jooksul Sakalas kirjutatuga ning
teadma Viljandi linnapeade nimesid. Kes veel ei teadnud, sai muu hulgas teada järgmist:
Viiratsi vald andis esimesena nõusoleku uue Viljandi suurvalla moodustamiseks, puuseentest
saab teha paberit ja juustest ehteid; Sakala sõnavõistlus tõi meile sõna „validaator“ asemele
„tuvasti“; linnaraamatukogus võib näha Viljandi kunstikooli õpilaste näitust; kaisukaru sai
110-aastaseks; The Fuxx on edukas noortebänd Viljandist.
Tasavägise võistluse võitis 9.c klassi võistkond nimega Jemm: Eva-Liisa Vaarik, Merian
Kadaja, Marie Johanna Univer, Johanna-Maria Opermann.
Nii vanu kui uusi Sakala-huvilisi ootab järgmine viktoriin juba 19. novembril

Algas üleriigiline mõttespordi võrguolümpiaad
Eesti Mõttespordi Liit, mõttespordi portaal Vint.ee, Eesti Kabeliit, Eesti Maleliit, Eesti
Renjuliit ja AS Kuma on võtnud korraldada üleriigilise mõttespordi võrguolümpiaadi. Sel
aastal võtab võistlusest osa üle Eesti 56 kooli. Meie kool on sellel üritusel osalenud
gümnaasiumina kahel korral. Eelmisel õppeaastal saadi vene kabes viies koht. Erinevalt
varasematest aastatest osalevad meie kooli õpilased nüüd algkoolide ja põhikoolide arvestuses.
Olümpiaad toimub neljas etapis: I etapp – 06.11.2012, II etapp – 14.01.2013, III etapp –
04.03.2013, IV etapp – 06.05.2013.
Esimesel etapil osalesid kooli võistkonnas:
1.-4. klasside arvestuses: Gen-Horret Rand, 4b; Elisabeth Merendi, 4c ja Anette Printzmann,
4b
5.-9. klasside arvestuses: Roger Teor, 9a; Alari Hommik, 8c; Kevin Reichenbach, 8c; Alex
Prantsen, 9a; Ott Martens, 8c ja Joonas Annok, 8c.
Nooremas grupis sai meie õpilastest parima, 23. koha (12 punkti) Gen-Horret Rand. Vanemas
grupis pälvis Roger Teor 10. koha (15 punkti) ja Alari Hommik 11. koha (15 punkti).
Kui sa tahaksid end kooli võistkonnas vene kabes proovile panna, võta ühendust õpetaja Aivar
Hommikuga. Järgmised tõsisemad kabelahingud peetakse 21. novembril Viljandi
Spordihoones, kus toimuvad Viljandimaa koolide karikavõistlused vene kabes.

Tore päev Toredas talus
5.b klass koos klassijuhataja Eve Libega külastas ühte toredat talu, mille perenaine oli kokku
pannud huvitava õppepäeva. Esmalt saime teada, mis asi on klassikaline labürint. Selle
läbimiseks pidime jooksma 330 m. Õppisime tundma maisi ja saime teada, kuidas maisi
kasutatakse. Kõige huvitavam oli orienteerumine maisipõllul. Saime paari peale mängukaardi,
millele olid märgitud labürindi rajad ja 6 kontrollpunkti. Need tuli põllul ekseldes üles leida.
Kõige kiiremad said ülesandega hakkama 32 minutiga, kõige kauem läks 1 tund ja 28 minutit.
Mõnel võistkonnal jäigi teekond lünklikuks, sest kõiki punkte üles ei leitud. Enne labürinti
minemist lugesime läbi väikese teksti ilvese kohta. Labürindis oli saadud teadmistest kasu:
jõudes küsimusega sildini, pidime valima õige vastuse ja minema antud suunas. Kui valisime
vale vastuse ja seega vale suuna, siis jõudsime tupikusse ja pidime eelmisse kontrollpunkti
tagasitee leidma.

Panime proovile ka osavuse ja nutikuse. Võistlesime suuremõõtmelise tangrami
kokkupanemises, ragulkaga pudelite tabamises, konksuga ja konksuta küsimustele vastamises,
labürindimustri joonistamises jne. Õpetaja hoolitses selle eest, et grill pidevalt töötaks ja kõik
vorstid ja vahukommid grillitud saaksid. Päeva õnnestumise eest peame tänama ka ilmataati.

Helkuri koolitus
5.b, 4.a ja 4.b klass, kes olid kõige kiiremad registreerujad, said osaleda maanteeameti ja
politsei helkurikoolitusel. Roland Küttim 4.b klassist kirjutab sellest nii:
Õhtul kell 19.30 kogunesime kooli ette ja ootasime bussi. Buss sõidutas meid linnast välja
Vana-Võidu ringrajale, meid saatis politseiauto. Kui buss peatus, räägiti meile, millised
helkurid on kõige paremad ja kui kaugele nad paistavad. Siis tehti test, kui kaugele helkurid ja
helkurvestid paistavad. Sellele järgnes veel üks test, nimelt oli teele pandud mustas riides nukk.
Meile öeldi, et peame ütlema stopp, kui näeme teel nukku. Meist ei näinud nukku keegi ja buss
sõitis nukule otsa. Siis läksime kõik välja ja rääkisime veel. Meelde jäid õpetussõnad – helkurit
peab alati kandma, kui ei kanna, võid saada karistada, kõige kasulikum on helkurvest, pehmeid
helkureid ei tohi pesta, helkur võib olla mõlemal pool, pimedal ajal ei tohi käia tumedates
riietes. Jalgrattal peavad olema esi- ja tagatuled. Helkur võib olla elupäästja!
1.c klassi perepäev
Laupäeval, 3. novembril toimus 1.c klassi perepäev. Perepäeval osalesid 1.c klassi lapsed,
nende emad-isad, õed-vennad ja teised sugulased ning klassijuhataja Kaie Lõhmus. Perepäev
korraldati, et lapsed, lapsevanemad ja õpetaja saaksid rohkem tuttavaks ning tekiks
omavaheline seltskondlik suhtlemine lisaks kooli- ja õppetöö alasele lävimisele.

Päev algas võimlas, kus kehalise kasvatuse õpetaja Kadri Kuusiku korraldamisel toimusid
teatevõistlused. Lapsed said näidata, mida kõike nad kehalise kasvatuse tundides õppinud on
ja vanemad said proovile panna osade jaoks juba pisut unarusse jäänud kehalise osavuse.
Mitmed lapsevanemad tundsid võimlas mõnusat äratundmisrõõmu oma kooliajast.
Hüppenöörid, hularõngad, saalihokikepid, litrid, pallid – kõik vahendid said läbi proovitud!
Võimalas oli sagimist, kilkeid, hõikeid ja ergutushüüdeid nagu ühes korralikus kehalise
kasvatuse tunnis. Õnneks ei toimunud teatevõistlused võidu peale ning igaüks sai oma
sooritusest eduelamuse. Tegevusi saatis klassijuhataja heatahtlik pilk ja fotoaparaadi
klõpsatused.

Pärast mõnusalt pingelisi teatevõistlusi said kõik soovijad ujuma minna. Ujulaski said lapsed
demonstreerida, mida uut nad ujumise tundides õppinud on. Tundub, et kõik klassi lapsed on
vee ja ujumisega sinapeal.
Päev lõpetati ühise piknikulaua taga kooli sööklas, kus lasti hea maitsta kaasavõetud
toidupoolisel, kuulati klassijuhataja juttu tulevastest sündmustest ning aeti juttu oma lapse
sõprade ja sõprade vanematega. Lapsevanemana julgen öelda, et sellised koostegutsemised
lastega annavad täiskasvanud inimestele hea hetke aeg maha võtta ja elada kaasa oma laste
tegevustele. Usun, et ka klassijuhatajale oli perepäev väga väärtuslik, sest koos tegutsedes ja

koostegutsemist jälgides saab laste iseloomust, harjumustest ja käitumisest pisut teistsuguse
ülevaate kui koolitunnis.
Lily ema Raili Toikka-Tamm
Laupäeval tähistame koolis isadepäeva. Ürituse kava kodulehel. Tulge kindlasti!
Uuel veerandist käivitus meie koolis videovalve. Kaamerad on paigaldatud kahekümnesse
punkti nii koolimajas sees kui väljas. Esimestel päevadel taheti igati kaameratesse poseerida,
aga nüüdseks ollakse harjunud. Loodame, et kaamerapilti on vaja tagantjärele uurida ainult
viisaka käitumise ja heategude tuvastamiseks. Olgem oma käitumises igati korrektsed ja mitte
kaamerate, vaid sisemise sunni tõttu!
Järgmine nädal on täis kooli sünnipäevaüritusi.

Meie tegemised 12. – 16. novembril
Päevaraamatu üheksandat lehekülge alustame ujumisvõistluse kokkuvõttega
Nelja kooli kohtumine ujumises toimus Märjamaal 10.11.2012, kus osalesid NUIA, PÄRNU,
MÄRJAMAA ja VILJANDI koolide õpilased.
Meie kooli parimad olid:
TÜDRUKUD- KESKMINE VANUSEKLASS (1999- 2001)
50 m vabalt
3. koht Mari – Liis Martin
5. koht Johanna Mõtsar

37,25
39,34

50 m selili
3. koht Mari – Liis Martin
4. koht Johanna Mõtsar

45,64
46,40

50 m rinnuli
1. koht Karina Gorškova

48,62

POISID – KESKMINE VANUSEKLASS (1999 – 2001)
50 m vabalt
4. koht

Kairo-Kristjan

Kivisild

39,37

50 m selili
3. koht Sander Saik

53,61

50 m rinnuli
3. koht Martin Saik

54,93

TÜDRUKUD – NOOREM VANUSEKLASS (2002 JA HILJEM SÜND.)
25 m vabalt
3. koht Kristi Orujärv

21,03

25 m selili
3. koht Kristi Orujärv

24,65

4. koht Greta Raudsepp 26,14
25 m rinnuli
3. koht Elisabeth Sutt

29,31

4. koht Krist Orujärv

29,84

POISID- NOOREM VANUSEKLASS (2002 JA HILJEM SÜND.)
25 m vabalt
1. koht

Kristjan Auspere 16,50

3. koht Henri Kärmas

18,19

25 m selili
1. koht Kristjan Auspere 19,53
3. koht Henri Kärmas
25 m rinnuli

22,85

1. koht Kristjan Auspere 21,31
3. koht Henri Kärmas

27,18

Tublid võistlejad olid ka Sandra Allik, Paul-Aleksander Pai
Kaja Orobko, ujumistreener
Isadepäev
10. novembril tähistasime koolis isadepäeva traditsioonilise perepäevaga. Toimus kontsert, kus
õpilased esinesid laulude, tantsude ja pillimänguga ning Kristel ja Ragne lugesid vahepalaks
lõbusaid lugusid isadest. Pärast kontserti oli kõigil võimalus osaleda töötubades, kus sai
voltida mütse ja rahakotte, valmistada linnusöögimaju, värvida küünlaaluseid ja valmistada
liikuvaid pabernukke. Lisaks oli peredel võimalus kasutada ujulat. Vahva, et meie kooli
õpilastel on nii toredad pered, kes tahavad ühiselt aega veeta.

Prantsuse roogade nädal
Terve nädala tegid kokad sööke prantsuse retseptide järgi. Eriti häid maitseüllatusi pakkusid
supid. Näiteks sulasepoiss Jean`i kartuli-porrusupp sealihaga oli esmakordne võimalus süüa
koorest suppi sealihaga, aga maitses imehästi ja on väärt ka kodus järeletegemist. Nädalamenüü
leiad kooli kodulehelt.
6 c klass käis ekskursioonil Jurmala veepargis, millest Jennifer ja Grete Liis kirjutasid nii:
Jurmalas on Läti veepark ja see on väga äge. Seal on igasugused torud, mõned jubedad, mõned
väga jubedad ja siis ka mitte jubedad. Õues on ka palju asju, kuid kuna praegu oli külm, siis
väljas jäi palju proovimata. Jäime selle päevaga väga rahule
Kooli aastapäeva üritused
Sünnipäevamäng
Esmaspäeval said kõik klassid kätte küsimused, millele tuli leida vastused. Küsimused
puudutasid praegust koolielu ja ajaloos tagasivaadatuna nii Jakobsoni gümnaasiumi kui ka
Valuoja kooli.

Näiteks tuli leida koolide kolme viimase direktori nimed, nimetada mõlema kooli
ajalooraamatute pealkirjad ja loetleda mõlema kooli kuulsaid vilistlasi.
Iga päev tuli lahendada veel üks lisaülesanne. Näiteks esmaspäeval tuli kirjutada 12-realine
Jakobsoni kooli teemaline luuletus, kolmapäeval valmistada õnnitluskaart Jakobsoni koolile.
Neljapäeva lisaülesandena tuli arvata, kes õpetajatest on pildil. Äratundmisrõõmu jätkus ka
õpetajatel endil, kui saadi aru, milline kolleeg väikese lapsena just niisugune välja nägi.
Raamatukogus uurimist ja õpetajate käest küsimist oli väga palju, et leida vastused
kolmekümnele küsimusele.
Sünnipäevamängu võitjateks tulid järgmised klassid:
1.-2. klasside arvestuses oli võitjaid kaks: 1d ja 2c 42 punktiga
3.-4. klasside arvestuses võitis 4c 42 punktiga
5.-6. klasside arvestuses võitis 5c 67 punkti
7.-9. klasside arvestuses võitis 9c 65 punktiga.
Neljapäeval toimus kooli sünnipäevale pühendatud teatevõistlust ümber koolimaja, kus
teatepulgaks on taskulamp
Jooksus osalesid võistkonnad 5. -9 klassini (võistkonnas viis poissi ja viis tüdrukut)
Aegade alusel olid tulemused järgmised
1.

9c

11.10.0

2.

8c

11.25,6 8. kl

3.

8b

4.

I

koht

11.43.3 8.kl

II

koht

8d

12.01,2 8.kl

III

koht

5.

7a

12.38,4 7.kl

I

koht

6.

5a

12.55,6 5.kl

I

koht

7.

7c

13.01,7 7.kl

II

koht

8.

6b

13.04,9 6.kl

I

9.

5c

13.10,2 5.kl

II

koht
koht

10.

8a

13.12,7 8.kl

4.

koht

11.

5b

14.08,6 5.kl

III

koht

Rändkarika, millele graveeritakse ka klassijuhataja nimi, sai 9c klass ja õpetaja Ave Abroi.
Paralleelklassidest parim sai tordi.

Sünnipäeva aktus
Aktuse avas õppejuht Kaie Lõhmus: „Viljandi Jakobsoni kool on veel õige noor, ei ole poolt
aastatki vana. Teisalt aga on meie haridustemplis haridust antud juba 104 aastat. Meie kool oli
kunagi algaastatel tütarlaste kool, siis gümnaasium, siis erakool ja ka progümnaasium ja on
ükskõik, millises variandis kool on olnud, meie kool on olnud tuntud ja tunnustatud nii oma
maakonnas kui ka vabariigis. Kooli edukuse määravad tublid õpilased, kes peavad oluliseks
teadmiste ja oskuste omandamist, ning samuti õpetajad, kes tahavad ja oskavad teadmisi
jagada.
Ka nüüd ei tohi me latti alla lasta, sest oleme ju ikkagi Jakobsoni kooli pere, kes hoiab kõrgel
oma kooli aastatepikkust head mainet ja tuntust.“

Siis süütasid balletistuudio tütarlapsed sünnipäevaküünlad, laulsid Kirilinnud, noortekoor,
Marleen Kuusik ja tantsisid rahvatantsijad. Aktusel olid ka abituriendid, kes veel viimast aastat
õpivad siin majas. Nad kinkisid koolile laulu ja omajoonistatud maali. Matemaatika-füüsika
süvaklasside vilistlasnõukogu andis üle iga-aastase preemia parimale ainetundjale, kelleks
sellel aastal valiti Mats Mikkor ja Sille Habakukk.

Lilleõiega tänati pedagooge meie koolis töötatud aastate eest. Seisuga 2012 oli teenekaid
õpetajaid palju:
40 aastat – Tiina Kungla, Ilme Stöör
35 aastat – Virve Kikas, Kaidi Kullama
30 aastat – Sirje Lõssov
25 aastat – Malle Eglit, Anne Kilk, Tiia Pukk, Kaie Tasane, Aivi Pent
20 aastat – Ave Alvre, Kristiina Jürisson, Maila Visnap, Mari Teor
15 aastat – Marek Torn
10 aastat – Kadri Lõhmus, Eda Mänd, Lilian Tambek, Helmi Ulk, Kristi Vastisson
Ja lõpuks kuulutati välja lemmikõpetaja, kelleks õpilaste küsitluse põhjal osutus ajaloo ja
ühiskonnaõpetuse õpetaja Maiga Purgats. Palju õnne!

Sünnipäevaks tehti hulga ilusaid kaarte. Näiteks 6 b klass kirjutas „Las veereb ajaratas – püsima
jääb soov, et elu sinu ümber oleks õnnelik ja noor“. 4 c kirjutas, et iga aasta toob nende ellu
tarkust ja enesekindlust – aitäh kool. Täname kõiki, kes meile sünnipäevaks lilli tõid. Kindlasti
hoolitseme nende eest hästi.

Meie tegemised 26. – 30. novembril
Nädal lõppeb tõelise talveilma ja jõulukuu saabumisega. Aga praegu paneme kirja, kus veel
enne tuisku-tormi käidi ja milliseid võite saadi.
Käisime Tartus Ahhaas
Käisime 26. novembril Tartus Ahhaa keskuses, kus oli palju põnevat. Kõigepealt pandi meile
käte ümber käepaelad ja tutvustati reegleid. Ja siis tabas meid pommirünnak …. Nali! See oli
tehtud nagu päris rünnak, aga oli tegelikult näidend. Maas olid pakid ja ühes pakis arvatav
pomm. Kõigepealt otsis pommi välja treenitud koer. Tema leidis õige paki üles. Teisena asus
otsima pommirobot, ka tema leidis õige ja lasi õhku, mille tagajärjel käis väga kõva pauk.
pärast seda läksime planetaariumisse ja olime nagu kosmoses, nägime planeete ja nagu
liikusime nende vahel, mõnel hakkas pea ringi käima, kuna seal tiirutati hullupööra. Siis
uitasime majas ringi. Usute või mitte, aga saime jalgrattaga sõita 7 meetri kõrgusel maast.
See oli jube!

Ahhaas oli ka nännipood, kus oli palju põnevat. Kuid üks asi, mis tundus rõvedana, oli
pulgakomm, kus sees oli päris skorpion või mõni muu putukas. Väka! Siis läksime edasi
Lõunakeskusesse 4D kinno, kus vaatasime filme rallist ja Draculast, kes aevastas meile
näkku.
Kui minu arvamust küsida, siis oli see ikka väga põnev, tore ja lõbus päev ja ma arvan, et
paljud, kes kaasas olid, on minuga ühel nõul. Tahaks tänada 6.b ja 6.a klassijuhatajaid, et nad
meiega sellise reisi ette võtsid.
Kristel Kraun 6.b

Mulle meeldis kõige rohkem Ahhaa teaduskeskuses pommiõppus. Põnev oli, kuidas
pommirobot „pommi“ õhku lasi. Veel meeldis mulle planetaarium, rattaga sõit trossil,
peeglituba, kõverad peeglid, tibud ja suur akvaarium. Planetaariumis oli põnev see, et me nagu
lendasime planeetidest mööda, aga tegelikult vaatasime filmi. Lõunakeskuse 4D kinos oli väga
lahe. Mulle meeldisid mõlemad filmid väga. Me võiksime teha rohkem ekskursioone.
Hetti Ustimenko 6a
Kõige ägedam oli Ahhaas 3. korrusel asuv keerutaja. Kõige hirmsam oli ratas, mis sõitis trossil.
Minu arust oli see üks tore päev. Päev oli põnevalt sisustatud.
Andra Lebrett 6a

27. novembril käisid 9.d ja 9.e klass õppekäigul Riigikogus ja Lennusadamas.
Riigikogus anti meile lühiülevaade Toompea lossi ja Eesti seadusandliku kogu ajaloost ning
tegevusest. Tundsime ennast mugavalt nii Valge saali kui ka ajakirjanike rõdu toolidel. Erilist
elevust pakkusid nn ajakirjanike fuajee kõlavad seinad, mis sümboliseerivad sõnavabadust ja
ka vastutust oma sõnade eest. Silma torkasid ka sakilised motiivid seintel-laes, nn saehambad,
mille vastu oli võimalik oma keelt teritada.

Kaks ja pool tundi möödusid linnutiivul ka Lennusadamas erinevaid eksponaate uurides.
Jõudsime ära käia ümbermaailmareisil kollase allveelaevaga, lennata USA-st lennukiga
Tallinnasse ja Võhmasse, proovida selga erinevaid vormirõivaid, näha allveelaev „Lembitu“
sisemist elu ja koguda endasse tohutult infot erinevate merega seotud valdkondade kohta. Oli
tore ja õpetlik päev.
Allveelaev „Lembitu“

Jakobsoni kooli 3.-4 klasside ujumisvõistluste tulemused

Vabaujumine
3. klassi tüdrukud:
1. Greta Raudsepp 3C 23,1
2. Sandra Allik 3A 23,2
3. Kirke Pütsepp 3C 25,3
3. klassi poisid
1. Ainar Peedo 3C 23,0
2. Marcus Anderson 3A 23,2
3. Karl Erik Jürisson 3C 26,1
4. klassi tüdrukud
1. Michell Ruda 4B 21,3
2. Kristi Orujärv 4A 22,3
3. Dana Stein 4C 23,1
4. klassi poisid
1. Kristjan Auspere 4A 15,7
2. Henri Kärmas 4A 18,2
3. Kaarel-Kaspar Mitt 4B 21,4
Rinnuliujumine
3. klassi tüdrukud
1. Sandra Allik 3A 32,0
2. Kaily-Ann Kiuru 3A 32,5
3. Gerli Napritson 3A 37,3
3. klassi poisid

1. Marcus Anderson 3A 33,1
2. Alex Mattias Vilberg 3B 35,4
3. Kenno Toom 3B 37,8
4. klassi tüdrukud
1. Michell Ruda 4B 29,2
2. Sandra Schihalejev 4C 30,2
3.-4.Karolin Sillaots 4A 31,6
3.-4.Karin-Maria Saarepuu 4B 31,6
4. klassi poisid
1. Kristjan Auspere 4A 21,2
2. Henri Kärmas 4A 26,8
3. Rome Nurmekivi 4B 27,7
3. klasside teateujumise võitis 3.c klass ja 4. klasside oma 4.a
Kaja Orobko, ujumistreener

10 olümpiastarti alustas 42. hooaega
TV 10 Olümpiastarti on kaheastmeline võistlussari, mis katab terve Eesti: eelvõistlused
maakondades ja viis üle-eestilist võistlust (ühel hooajal) – neli üksikalade etappi ning üks

mitmevõistluse finaaletapp.
Võisteldakse võistkondlikus ja individuaalarvestuses. Võistlused toimuvad kahes
vanuseklassis: vanem grupp – 13-14-aastased poisid ja tüdrukud – ning noorem grupp – 12
aastased ning nooremad poisid ja tüdrukud. Võistkondlikus arvestuses võistlevad koolide
võistkonnad. Ühel üleriigilisel etapil on esindatud keskmiselt 60 kooli ja võistleb 315 last
(2012. a statistika).
Viljandimaalt asuvad üleriigilises võistlussarjas starti 3 võistkonda: Viljandi Jakobsoni Kool,
Viljandi Paalalinna Kool ja Kitzbergi nim. Gümnaasium.
Esimene maakondlik etapp toimus 28. novembril Paala viilhallis. Meie kool oli esindatud 35
õpilasega (keskmiselt 30 õpilast alal). Parima koha saavutas poiste nooremas vanusegrupis
võistlev Oliver Roht kuulitõukes. Oliver sai tulemusega 8.86 ülekaaluka võidu. Paremuselt
teine oli Jakob Univer vanema grupi kaugushüppes (4.77 II koht).
Esimene üleriigiline etapp toimub Tartus 8. detsembril, sinna pääsesid 2 meie kooli parimat.

MEIE PARIMATE TULEMUSED:
50 m jooks
TN 8,40 Marta Põldur (7.); 8,45 Katriin Kabanov (8.)
TV 8,09 Kaisa Allikoja (8.); 8,30 Rebeca-Lotta Aasmäe (14.)
PN 8,26 Aleksander Rink (5.); 8,31 Henri Kärmas (6.)
PV 7,41 Lauri Elur (3.); 7,38 (fin.7,41) Jakob Univer (4.)
kaugushüpe
PV 4.77 Jakob Univer (2.); 4.68 Marko Madisson (4.)
kuulitõuge 3 kg
PN 8.86 Oliver Roht (1.); 6.68 Reigo Veske (5.)
teivashüpe
TN 1.40 Katriin Kabanov (5.)
TV 1.90 Rebeca Lotta Aasmäe
Aivar Hommik, kehalise kasvatuse õpetaja

Filmiõhtu
23. novembril käisin ma koolis filmiõhtul. Filmi vaatasime kunstiklassis ning filmiks oli
“Rentslimiljonär”. See on india film, mis on võitnud kaheksa Oscarit ja neli Kuldgloobust. Ma
olin varem samanimelist raamatut lugenud, kuid film oli raamatust hoopiski erinev. Film rääkis
elust Indias, kahe venna vahelistest suhetest, armastusest, India politseist ning elust India
vaesemates piirkondades. Nii raamat kui film tundusid mulle mõlemad väga lahedad. Pärast
filmi vaatamist arutasime filmi üle ja see arutlus meeldis mulle väga. Kui järgmine filmiõhtu
tuleb,

lähen

ise

kindlasti

ja

soovitan

teistel

ka

tulla!

Lisanne Nääb 8.c

Kontserdid Pärimusmuusika Aidas juhatasid sisse advendiaja. Koolimaja aknad said ilusad
tähekestega kaunistused, lumi tuli ka maha ja meel läks kohe helgemaks. Ära unusta, et kolme
nädala pärast saad juba teise veerandi tunnistuse. Tee kõik, et seal oleksid head hinded, ehk on
siis ka jõulukingid head.

Meie tegemised 3.-7. detsembril
Koolis on sellel nädalal olnud kiire aeg. Õpetajad teevad veerandilõpu kontrolltöid, õpilased
õpivad usinasti, käiakse võistlemas erinevatel spordialadel ja ainealastel võistlustel, tehakse
ekskursioone ning palju muud huvitavat. Aeg lausa lendab, ikka jõuludele ning vaheajale
lähemale.
Klassiõpetajad vahetasid kogemusi
28. novembril toimus Tartumaa ja meie kooli klassiõpetajate kogemuste vahetamine ja
koolitus. Üldteemaks oli „Töö andekatega“.
Kõigepealt käisid külalised tundides: Olesja Roosmaa loodusõpetuse ning Kadri Lõhmuse
draamaõpetuse tunnis, Pille Maidessoo matemaatika rühmatunnis ja Aune Hanschmidti eesti
keele rühmatunnis.
Pärast koolimajaga tutvumist toimus kohvilauas vestlusring „Töö andekate õpilastega“.
Järgnes eraldi rühmades koolitus. Jakobsoni kooli õpetajaid õpetasid Tartumaa lektorid teemal

„Mängides õpin“ ja Tartumaa õpetajatele jagasid teadmisi õpetaja Kaie Lõhmus teemal
„Loovkirjutamine“ ning Kadri Lõhmus teemal „Draamaõpetuse metoodika“.
Oli töine ja huvitav päev ning otsustati järgmisel aastal kokku tulla Tartumaal.

Jaan Depmanile pühendatud nuputamisvõistlus
30.11

toimus

Mustla

rahvamajas

XVIII

professor

Jaan

Depmanile

pühendatud

nuputamisvõistlus. Jaan Depman sündis 1885. Tarvasti kihelkonnas ja käis ka seal koolis.
Hiljem lõpetas ta Peterburi Ülikooli füüsika-.matemaatika teaduskonna ja temast sai
matemaatikaprofessor.)
Trotsides lumetuisku, jõudis kohale 21 võistkonda üle maakonna. Meie kooli esimene
võistkond koosseisus Brenda Tarn, Johanna Kristiina Jaansoo, Jörgen Jürine ja Alex Prantsen
saavutasid 9. koha, teine võistkond koosseisus Lisanne Nääb, Annabel Liinsoo, Anneliis Reili
ja Erli Mat said 12 koha.
1.12 toimus füüsika lahtine võistlus, kus osalesid Martin Ruut, Aksel Allas ja Jörgen Jürine.

Jakobsoni kooli ujumisvõistlus 3.12.2012
50 m vabaujumine
Tüdrukud 5. klass
1. Mari-Liis Martin
2. Johanna Mõtsar
3. Eneli Kink

5A
5C

39,1
42,4

5C

51,9

5C

45,6

Poisid 5. klass
1. Kairo-Kristjan Kivisid
2. Martin Holtsman
3. Oliver Roht

5C
5C

48,3
54,2

Tüdrukud 6.-7. klass
1. Maarja Pitk

7A

2. Adeele Soorm

6C

3. Karina Gorskova

7A

41,0
41,8
41,9

Poisid 6.-7. klass
1. Martin Allikalt
2. Targo Pakassaar
3. Karl Martin Kadaja

7A
7A

35,1
46,3

7A

51,0

9C

39,5

Tüdrukud 8.-9. klass
1. Erli Mat
2. Serelin Zverev

9C

42,2

3. Brenda Tarn

8C

55,9

Poisid 8.-9. klass
1. Aksel Allas

9C

31,4

2. Mihkel Lippo

9C

34,9

3. Tõnis Toom

8B

44,8

5A

53,5

50 m rinnuliujumine
Tüdrukud 5. klass
1. Mari-Liis Martin
2. Johanna Mõtsar

5C

3. Maria-Simone Torn

5A

54,7
1.02,9

Poisid 5. klass
1. Kairo-Kristjan Kivisild

5C

58,4

2. Kevin Orujärv

5A

59,2

3. Oskar Lepmets

5C

1.03,0

7A

53,0

Tüdrukud 6.-7. klass
1. Karina Gorskova

2. Rebeca Lotta Aasmäe 6C

59,9

Tüdrukud 8. klass
1. Brenda Tarn

8C

57,7

Poisid 8.-9. klass
1.-2.

Aksel Allas

9C

1.-2. Mihkel Lippo

9C

44,4

3.

8B

1.05,9

Tõnis Toom

44,4

Teatevõistlus 5. klass
1. 5.c

Eneli Kink

4.47

Johanna Mõtsar
Eli Paul
Martin Holtsman
Ike-Loo Ilves
Kairo-Kristjan Kivisild
2. 5.a

Mari-Liis Martin

Maria-Simone Torn
Marta Põldur
Kevin Orujärv
Marvin Kõomägi
Kevin-Matias Klasman
Teatevõistlus 7. klass

5.04

1. 7.a

Karina Gorskova

3.28

Maarja Pitk
Anita Mutso
Targo Pakassaar
Martin Allikalt
Karl-Martin Kadaja

Jõulud Olustvere mõisas
3. detsember oli 2.b ja 2.d klassi lastele tore päev. Viibisime Olustveres Jõulumaal. Kui buss
peatusse jõudis, võtsid meid vastu rõõmsad päkapikud. Nemad toimetasidki meiega. Vahva oli
sõita reega, mille ees oli tõeline hobune. Hobustele sai leiba anda, ponisid patsutada, laudas
nägime erinevaid loomi ja linde. Üks tuba oli täis Eestis elavate loomade ja lindude topiseid.
Savikojas sai igaüks meisterdada endale ühe väikese inglikese. Olustvere lossis nautisime
näidendit sellest, kuidas hunt varastas jõuluvana koti ära, kuid lõpuks õnnestus jõuluvana abiga
ning kavalusega kott kätte saada. Kõik lapsed said esinemise eest väikese šokolaadi. Lõpuks
istusime pika laua taga ning nautisime maitsvat praadi ja jõime imehead teed. Kõhud olidki
tühjad. Koju jõudsime rõõmsa tujuga.
2.b ja 2.d klassi nimel õpetaja Olesja Roosma

Mulle meeldib väga koolis käia, kuid tore on ka vahel koos klassiga ekskursioonile minna.
Just selline asi juhtus 3. detsembril. Sõitsime Olustvere mõisasse. Kõigepealt käisime
muuseumis topiseid vaatamas. Poistele meeldisid kõige rohkem kalad, sest osad neist on
kirglikud kalamehed. Mulle meeldis väga üks vägev vähk, kuna ma olen ise sellest tähtkujust.
Jäälind oli ka ilus.
Meile näidati ka traktoreid ja saane. Tehti vahvat saanisõitu, kus mulle hakkas kangesti hobune
meeldima. Tahtsin teda ära osta, kuid õpetaja ei lubanud. Ta hakkas selle peale naerma ja mina
samuti. Kuhu mul seda suurt hobust ikka panna on.
Lõbu pakkus laudaskäik. Seal nägime lambaid, põrsaid ja lehmi. Mulle meeldis lambaid sööta.
Lahe lugu juhtus Lisetega. Kui ta lehmi paitas, siis need limpsisid teda keelega. See tegi meil

kõigil tuju rõõmsaks. Teises laudas elasid kitsed, kanad, tuttide ja sokkidega kuked ning
tšintšiljad.
Edasi viidi meid klaasikotta, kus nägime klaasist valmistatud ehteid ja esemeid.
Keraamikakojas meisterdasime ise jõuluingleid. Kõikide laste inglid tulid väga armsad välja.
Lossis oli etendus, kus meiegi aitasime metsaelanikel paha hundi käest maiustustekoti tagasi
saada. Pärast seda lugesime jõuluvanale luuletusi ning vastu saime komme. Jõuluvana oli nii
tore ja muhe taat, et ta viitsis meiega veel tantsu lüüa. Lõpuks sõime jõululõunat ning
maiustasime piparkookide ja teega. Oeh, kui pikk jutt, aga päev oli väga lahe.
Karoliine Kaukvere 2.d klass

Advendihommikud algklassidele.
Rahulikku advendiaega tähistavad algklassid igaesmaspäevaste muinasjutuhommikutega.
Erinevatel päevadel loevad õpetajad lugusid ja räägivad jõulukommetest, uskumustest ja
traditsioonidest.
Hommikuhämaruses kogunevad koridoridesse lapsed, istuvad kaasatoodud patjatele. On
vaikne ja rahulik ootuste, lootuste ning heade soovide aeg. Süüdatakse küünlad, mängib vaikne
muusika. On hea ja mõnus olla.
Mõne selle nädala võistluse tulemused pole veel selgunud, nii et järgmisel lehel püüame neid
kajastada. Seniks aga tervist ja vastupidavust, et aasta kenasti ära lõpetada.

Meie tegemised 10.-14. detsembril
Nädala pärast sulgeme esimese päevaraamatu, mis kannab aastanumbrit 2012.
Esimene poolaasta uues Jakobsoni-koolis on olnud väga huvitav. Uutel õpilastel ning õpetajatel
tuli uue majaga harjuda, kõik me pidime tegema selgeks ühised reeglid ja tavad. Praeguseks
tundub, et kõik on kenasti kohanenud.
Mis siis veel vajab 2012. aasta päevaraamatusse ülestähendamist?

Kodanikupäev
26. novembril tähistatakse Eestis kodanikupäeva. Selle päeva auks ja oma kodulinna
tunnustamiseks ning paremaks tundmiseks oli soovijail võimalus osaleda kodulinna tutvustaval
linnamängul (26.11-07.12). Linnamängu käigus tuli tutvuda Viljandi raekojaga ja uurida, kes
seal töötavad, leida üles Viljandi mõisahoone ning keskaegne turuplats, uurida, kuidas on
kohtumaja seotud 24. veebruariga, käia Kondase keskuse näitustel ja mujalgi. Kõik osalejad
said ülesannetega väga hästi hakkama. Tunnustame tublisid kodulinnaga tutvujaid 5.a klassist:
Mari-Liis Marten, Kendra Kabanen, David Kingsepp, Daniel Jonas Peedo, Marvin Kõomägi,
Marta Põldur, Eva Jürgenson, Maria Torn, Jennifer Kingsepp, Kaisa Allikoja ja Brenda
Kannes; 5.b klassist: Keiu-Triin Kuuba; 9.a klassist: Krislin Albert, Jürgen Raba, Teevi Tuul,
Marelle Tomp, Lisanne Prinzmann, Kristin Hein; 9 b klassist: Merili Sammel, Diana Taal,
Erika Narits, Mari-Anne Oolep; 9.c klassist: Ruth Schihalejev, Eva-Liisa Vaarik, Johanna
Maria Opermann, Merian Kadaja.
Kas sina tead, millises majas anti vanasti välja ajalehte Sakala ja kus asub Sakala toimetus
praegu? Mis tänavat mööda marsivad pioneerid? Mis ausammas see on ja kus see asus?

Saada oma vastused nädala jooksul aadressile virve.kikas@vjk.vil.ee.
Kõige väiksematel õpilastel toimusid ka ujumisvõistlused. Toome ära kõigi laste nimed, kes
ujumisvõistlustele tulid, nad on väga tublid, olenemata saavutatud kohast.
Jakobsoni kooli ujumisvõistluste tulemused
06.12.2012
25m vabaujumine
Tüdrukud 1. klass
1. Maria Allik

1C

2. Maarja Allik

30,7
1C

32,1

3. Lily Tamm

1C

37,5

4. Elendra Peterson

1A

37,6

5. Mariel Kern

1C

38,7

6. Mirtel Naarits

1C

41,6

7. Johanna Saavaste

1C

42,3

8. Macklyn Siimon

1A

43,6

9. Viktoria Tasane

1B

44,3

10. Johanna Mänd

1B

44,9

11. Anni Sankman

1C

47,1

12. Laura Raev

1D

47,9

13. Eliste Aas

1D

48,0

14. Janeli Sillaots

1D

52,0

15. Kertu Pihu

1C

1.01,2

1C

28,6

Poisid 1. klass
1. Robin Liinsoo
2. Markus Zirnask

1B

39,3

3. Markus Tarn

1C

41,1

4. Kevin Soitu

1C

42,0

5. Rome Veske

1C

42,2

6. Kevin Jürgen

1B

45,2

7. Marten Mänd

1B

48,2

Teatevõistlus 6 x 25
1.
Kevin Soitu
Markus Tarn
Maarja Allik
Maria Allik

1C

Robin Liinsoo

3.38,2

Mariel Kern
2.

1B

Markus Zirnask

4.42,6

Marten Mänd
Kevin Jürgen
Delia Sillard
Viktoria Tasane
Johanna Mänd
25m vabaujumine
Tüdrukud 2. klass
1. Karolin Käsper

2B

2. Kertu Jürine

25,2
2B

30,1

3. Jete Liisa Kiik

2B

31,4

4. Kristiine Puu

2C

32,1

5. Geitlin Soesoo

2B

33,1

6. Emma Kruusmäe

2A

33,2

7. Keidi Kakko
8. Elis Veldemann

2B
2B

9. Cariite Arak
10. Myrtel Rull
11. Kristin Alp
12. Emma-Elenor Peta
13. Liizbeth Silivask
14. Anne-Mari Mõttus
15. Liis Paul

33,3
34,7
2A

2D
2D
2A
2D

36,4
36,9
38,1
38,3
38,5

2A

39,1

2C

39,4

16. Grete-Ly Hausler

2C

40,1

17. Anete Marleen Siimon

2A

40,2

18. Melissa Anette Pülzü

2A

44,3

19. Girgitta Kirsman

2A

44,7

20. Carolyn Mardim

2C

45,6

21. Karita Sammul

2B

45,9

22. Lisete Hiiesalu

2D

47,1

23. Linda-Regina Plaat

2D

49,1

24. Anette Roosaar

2A

49,8

25. Karol-Adele Grencštein

2D

50,6

26. Karoliine Kaukvere

2D

1.03,1

27. Martha Pilt

2D

1.13.3

1. Oliver Puks

2C

25,8

2. Robin Joost

2B

29,7

3. Hendrik Koks

2C

33,3

Poisid 2. klass

4. Stefan Juhanson

2A

33,7

5. Henri Särev

2C

34,4

6. Kaupo Kruusmäe

2A

35,2

7. Otto Albert Pai

2D

35,5

8. Rasmus Kipp

2C

35,6

9. Roby Pukk

2D

35,7

10. Markus Allikas

2C

36,1

11. Kaspar Tire

2D

38,9

12. Otto Marten Pukk

2A

39,1

13. Robert Ira

2C

39,0

14. Ander Järvsoo

2A

40,1

15. Ott Org

2B

40,5

16. Martel Männiste

2D

41,2

17. Artur Pastik

2A

43,1

18. Mattias Mänd

2A

43,2

19. Reno Salujõe

2B

43,5

20. Sören Härginen

2D

48,2

21. Kristjan Laurits

2A

50,5

22. Stefan Kraun

2A

59,9

23. Janar Kiis

2B

1.05,0

Teatevõistlus 6 x 25
1. 2B
Jete Liisa Kiik 3.12,9
Karoliine Käsper
Elis Veldemann
Ott Org
Janar Kiis
Robin Joost
2. 2D
Kristin Alp 3.38,8
Myrtel Rull
Liizbeth Silivask

Otto Albert Pai
Roby Pukk
Kaspar Tire
3. 2A
Emma Kruusmäe

3.39,0

Cariite Arak
Anete-Marleen Siimon
Kaupo Kruusmäe
Kristjan Laurits
Stefan Juhanson
4. 2C
Kristiine Puu

3.39,2

Grete-Ly Hausler
Carolyn Mardim
Oliver Puks
Henri Särev
Hendrik Koks

Tüdrukute saalihokivõistlused
7. detsembril toimusid klassidevahelised tüdrukute saalihokivõistlused.
I koht 8.b klass koosseisus Kerli Kislõi – parim mängija, Merit Saar, Agne-Joalanda Jõgis,
Merili Järvik, Karina Vahtramäe;
II koht 9.c klass
III koht 5.a klass
IV koht 4.c klass

TV 10 Olümpiastart
Laupäeval, 8. detsembril Tartus toimunud TV 10 Olümpiastarti 42. hooaja avaetapil saavutas
meie kooli võistkonnast parima koha Oliver Roht kuulitõukes. Oliver tõukas poiste nooremas
grupis 3 kg kuuli 8.40 ja saavutas sellega 6. koha.
Kooli võistkonna tulemused:
noorem vanuseklass
60m jooks
Marta Põldur- 10,11 (52.)
Katriin Kabanov- 10,12 (54.)
Henri Kärmas- 9,72 (38.)
Aleksander Rink- 9,84 (45.)
kuulitõuge
Oliver Roht- 8.40 (6.)
Reigo Veske- 6.72
teivashüpe
Katriin Kabanov- 1.41 (15.)
vanem vanuseklass
60m jooks
Jakob Univer- 8,67 (23.)
Kaisa Allikoja- 9,71 (55.)
kaugushüpe
Jakob Univer- 4.67 (16.)

Kodutütarde jõululaager
Sel sügisel alustas tegevust Jakobsoni kooli kodutütarde rühm. Liikmeteks on 9 aktiivset
tüdrukut 3c klassist. 8.-9. detsembril toimus Kaitseliidu Sakala Maleva majas kodutütarde
jõululaager, kus osalesid Jakobsoni, Viljandi Kesklinna kooli ja Heimtali põhikooli tüdrukud.
Paljude jaoks oli see esimene laager üldse. Laagris toimus palju huvitavaid tegevusi – sai
kelgutada; meisterdada 3D lumehelbeid, jõululaternaid; valmistada jõulukaarte uutele ja
vanadele sõpradele ja loomulikult oli kohal ka jõuluvana. Aeg läks nii kiiresti, et koduigatsus
ei tulnudki väga peale.

Viie kooli kohtumine täppisteadustes
Täna sõidab 40 õpilast Treffneri Gümnaasiumisse ajusid ragistama viie kooli kohtumisele
matemaatikas. Viie kooli kohtumine toimub juba 49. korda ja sellest võtavad osa Treffneri
gümnaasium, Nõo reaalgümnaasium, Miina Härma nim. gümnaasium, Tartu Tamme
gümnaasium ning Viljandi ühisgümnaasium. Nendest kolm on ainult gümnaasiumiosaga
koolid, teistes on ka põhikool. Meie võistleme põhikoolide arvestuses, olles nii edaspidigi selle
pikaajalise traditsiooniga võistluse osalised. Edu kõigile!
Jõulupidude rea tegid lahti õpetajad – ka nemad ootavad jõuluajal imesid ja kingitusi.
Pidu toimus metsa sees Kopra talus, mis oli oma ilus nagu piltpostkaardilt. Ka jõuluvana leidis
tee meie juurde ja nagu kõigil headel lastel olid meilgi salmid selged. Kooli juhatus oli koguni
selgeks õppinud värssnäidendi taadist ja kuldkalakest ning soovid kuldkalakesele olid
päevakajalised. Pidu oli väga tore.
Jõululaat
Neljapäeval, 13. detsembril toimus aulas jõululaat. Müüjateks olid õpilased 2.-9. klassidest,
kes pakkusid ostjatele enda valmistatud küpsetisi, ehteid, jõulukaarte, moose, puidust
joonlaudu jmt. Eriti populaarsed oli 8a klassi noormehed, kes müüsid popkorne. Müüjaid oli
kokku 50 ja kõigile jätkus ostjaid.

Meie tegemised 17.-21. detsembril
2012. aasta päevaraamatu viimane lehekülg
Ongi kätte jõudnud selle aasta viimane koolinädal. Reedel saab tunnustatud meie poole aasta
töö. Kas oli aasta edukas või mitte nii väga, eks see sõltu eelkõige ikka igaühest endast.
Nädalavahetusel hakkavad juba jõuluvanad ringi käima ja kingikotte tooma.
Lühike ülevaade aastalõpu töödest ja tegemistest.
Geograafia olümpiaad
8. detsembril toimus Viljandi Paalalinna Koolis geograafia olümpiaadi maakonnavoor.
Osalesid maakonna põhikoolide 7.-9. klasside ja gümnaasiumite õpilased. Geograafia
olümpiaadil osalevad õpilased peavad ainealastele teadmistele ja oskustele toetudes leidma
seoseid ja tegema järeldusi. Lisaks on vajalik lai silmaring ja huvi maailmas toimuva vastu.
Alati on küsimusi Eestis või maailmas toimuvate aktuaalsete sündmuste kohta. Meie õpilased
esindasid kooli hästi. 7. klasside arvestuses olid paremad Alex Jelisejev (5. koht) ja Karl Martin
Kadaja (7. koht). 8. klassis on maakonnavooru võitja Brenda Tarn, kelle tulemus oli teistest
oluliselt parem. 2. koha sai Lisanne Nääb ja 7. oli Kristofer Kõss. 9. klasside arvestuses sai
Marie-Johanna Univer 3. ja Ruth Schihalejev 6. koha. Olite väga tublid!
Parim kingitus on isetehtud kingitus. Keraamikakojas
5.b käis kunstikooli keraamikastuudios kausikesi voolimas. Ja polegi tähtis, et enamik neist
veidi lopergused välja tulid – seda armsamad on nad kinkijale ja loodetavasti ka kingituse
saajale.

2c päkapikunädal
Jõuludeni on jäänud ainult üks nädal ja 2c klass otsustas muuta selle enda jaoks
päkapikunädalaks. See tähendab seda,et lapsed panid pähe punased mütsid ja muutusid
abipäkapikkudeks. Igal päeval on erinev teema ja läbiv tegevus. Esmaspäeval olime kirjanikpäkapikud. Kirjutasime raamatu ja illustreerisime selle. Teisipäeval olime lavastajad ja
näitleja-päkapikud. Päeva läbiv teema oli rollimäng. Iga laps tutvustas klassile oma raamatu
tegelasi läbi erinevate rollide. Kolmapäev on päkapikkudel meisterdamise päev ja neljapäev
luuletuste kirjutamise ja päheõppimise päev. Oleme luuletaja-päkapikud. Nädal lõpeb

jõuluvana ja kingitustega reedel. Kõik lapsed, kes jõuluajal head tegid, panid oma heateod
kirja ja need on klassiaknal purgi sees. Loodame, et jõuluvana neid ka arvestab. Lapsed ise
arvasid, et oleme koolis nagu muinasjutus. Kui ma nende käest küsisin, et kas järgmisel päeval
teeme jälle päris tunde, kostis üksmeelne ja vali “EEiiii!” Tore aeg see jõuluaeg!
2c klassi toimetused pani kirja õp. Anne Kilk

„Mary Poppins“ Vanemuises
5.b ja 7.d klass õpilased vaatasid Vanemuises „Mary Poppinsit“. Nii mõnigi tunnistas, et see
oli parim teatrielamus, mis seni kogetud. Uskumatu, kui palju vaeva oli nähtud lastele mõeldud
etendusega – kaasatud oli suur hulk näitlejaid, lauljaid ja tantsijaid, lisaks imeilusad
dekoratsioonid ja uskumatud lavatrikid. Oli väga-väga ilus õhtu, mis jääb kauaks meelde.
J. Liivi muuseum ja Alatskivi loss
Tuisusel ja külmal 7. detsembri hommikul alustas 7a klass reisi Tartumaale, et külastada Juhan
Liivi muuseumi ja Alatskivi lossi.
Juhan Liivi muuseumis suundusime esmalt rehielamusse, kus oli möödunud kuulsa kirjaniku
lapsepõlv. Tutvusime tagasihoidlike tingimustega, millistes elasid eestlased rohkem kui 100
aastat tagasi. Muuseumi uuemas hoones oli välja pandud põhjalik näitus Juhan Liivist.
Vaatasime huviga videolindistusi, kus J. Liivi luulet esitasid parimad deklamaatorid. Et
parimate hulgas polnud ühtki Viljandi õpilast, lubas Karl Martin, et tema võtab võistlustest
järgmisel aastal osa ja püüab Jakobsoni Koolile võidu tuua.

Kontrastiks tagasihoidlikule talukohale paistis Alatskivi loss juba eemalt uhke ja erakordsena.
Meid võttis vastu aadlidaamiks riietatud giid, kes tutvustas lossi pikka ajalugu selle hiilguses
ja languses. See loss on Eesti mõisatest üks väheseid, mis ennast nii sõbralikult külastajatele
avab ja mille restaureeritud sohvadel ja tugitoolides ka istuda lubatakse. Eredaid emotsioone
kutsus esile lapsehoidja toake, mis oli nii väike, et oli raske ette kujutada, et keegi seal elada
sai ja sinna ronimiseks tuli kasutada äärmiselt kitsast treppi. Lossis olid ruumid väga selgelt
jagatud valitsejate ja teenijate vahel. Laiematest ustest liikusid mõisnikud ja nende lähedased
ning kitsamatest teenijarahvas. Mõisa keldris on vahakujude näitus mõisas töötanud eesti soost
inimestest, kelleks olid kubjas, valitseja, virtin, tallimees, aednik, kokk ja lapsehoidja.

Saime teada palju huvitavat Eesti ajaloost ja nii mõnedki ütlesid, et nad poleks uskunud, et
Eestimaal võib selline uhke loss olla.

Inglise keele õpetajate jõuluõhtu
Kolmapäeval, 13.detsembril kogunesid maakonna inglise keele õpetajad pühade eelseks
kokkusaamiseks Heimtali Põhikooli. See oli nagu sattumine jõulu võlumaale, sest ümbrus oli
kaunilt lumine. Õhtu alguses tutvustas pererahvas meile oma kooli. Õpetaja Tiia Parik andis
põhjaliku ülevaate kooli ajaloost ja tänapäevast. Olime kõik võlutud mõisakooli hubasest
atmosfäärist. Pärast ringkäiku koolimajas oli õpetajatel pidulik jõululõuna ning külas oli
käinud ka päkapikk. Õhtu lõppedes tundsime kõik, et meie jaoks olid pühad alanud.

Heategevusprojekt
Detsembri esimesel nädalal osalesime juba kolmandat aastat järjest heategevusprojektis
„Jõulukaardid EELK Viljandi Jaani koguduse eakate jõulupakkidesse“. Õpilased valmistasid
ühe inglise keele tunni ajal jõulukaarte, need koguti kokku ja toimetati Jaani koguduse
diakooniatoimkonnale, kes need koos õpetaja Marko Tiituse tervitusega kingituste juurde
pakkis.

Filmiõhtu
14. detsembril toimus teine filmiõhtu. Üheskoos vaadati Tim Burtoni filmi „Edward Käärkäsi“
Johnny Deppiga peaosas. Seanss toimus auditooriumis nagu algselt plaanitud, sest kaua
paranduses olnud ekraan on tagasi! Filmi kogunes vaatama 28 filmihuvilist algklassiõpilastest
gümnaasiumiklassideni välja.
See film rääkis ühest poisist, kes oli tehtud inimese poolt. Poisil olid aga käte asemel käärid.
Ühel päeval sattus üks naine poisi juurde ja võttis ta enda juurde elama. Poiss armus naise
tütresse, aga nende armastus oli keeruline. Alguses poisist vaimustuses olnud linnaelanikud ei
sallinud teda enam ja kuna arvati, et poiss teeb meelega inimestele paha, siis tõrjuti ta linnast
välja. See film erines teistest minu nähtud filmidest, aga võin öelda, et see on üks parimatest.
See pani mind mõtlema sellele, kui pealiskaudsed inimesed on. Enamasti ei nähta headust teise
sees, vaid vaadatakse vaid välimust.

Filmiõhtu tegi minu jaoks veel huvitavaks arutelu enne ja pärast filmi. Õpetaja küsimused enne
filmi aitasid tähelepanu pöörata erinevatele asjadele, mida ise poleks osanud arvatagi. Minu
arust oli filmiõhtu väga lahe ja ootan juba väga järgmist.
Laura Viira, 8.c

Füüsika päev koolis
Füüsikalise mõtteviisi olulisuse toonitamiseks korraldas TÜ Teaduskool 12detsembril
üleriigilise füüsikavõistluse „ Kajakas“, kus küsiti küll küsimusi, milledele on põhimõtteliselt
olemas täpsed vastused, kuid neid polnud võimalik antud ajalimiidi piires leida. Küll aga oli
võimalik hinnata vastust võrdlemisi hea täpsusega, kui teha asjakohaseid lähendusi.
90 minuti jooksul tuli lahendada 6 ülesannet ja osaleda võisid kõik õpilased, kes ei ole
alustanud õpinguid kõrgkoolis.
Meie koolist võttis võistlusest osa 23 õpilast 9. klassidest ja 2 õpilast 8. klassist.
Samal päeval toimus kõikidele 9. klassi õpilastele füüsikateatri etendus, mille viis läbi kahe
tunni jooksul eksperimentaator Koit Timpmann Tartu Ülikoolist. Etendus oli huvitav ja õpilasi
kaasahaarav.
Füüsika teemadest oli põhiline rõhk elektrostaatikal, elektrivoolul ja elektromagnetismil.
Nimetame siin näiteks mõned: Guericke katse (vatitüki heljumine laetud keha kohal), kaks
sultanit, Franklini tiivik, Van de Graafi generaatoriga juuksed püsti, Tiibeti kellad, kartuli
elekter, ahjuroobi magneetumine ja demagneetumine, žukovski pink (inimene pingil käed
koos, käed laiali – pöörlemise kiirus sõltub sellest, kuidas inimese mass on jaotatud
pöörlemistelje suhtes) jt.
See oli õpilaste jaoks tore päev ja nii mõnigi õpilane jõudis järeldusele, et see füüsika on ikka
päris huvitav!
Lilian Tambek, füüsika õpetaja
Viie kooli võistlusel
Eelmisel lehel oli juttu viie kooli kohtumise traditsioonist. Kohtumine toimus 14. detsembril
Tartus Hugo Treffneri Gümnaasiumis, põhikooli osas võisteldakse ainult matemaatikas.
Põhikooli võistlusel osalesid Miina Härma Gümnaasium, Tartu Tamme Gümnaasium, Viljandi

Jakobsoni Kool, Nõo Põhikool ja Tartu Kesklinna Kool. Alljärgnevalt on ära toodud need
nelikümmend tublit last, igast klassikomplektist kümme, kes käisid Tartus võistlemas.
Saskia Lilli Lehtsalu 6c, Liisa Kirs 6c, Helena Harriet Tamm 6c, Karolin Kivilaan 6c, Mait
Makejev 6a, Marten Laanisto 6a, Silver Tõnisson 6c, Kristina Kivistik 6c, Sandra Nõmmeloo
6c, Laura Liisa Jaansoo 6c, Jakob Univer 7a, Anett Larm 7a, Helene Maria Skovgaard 7a, Alex
Jelisejev 7a, Rasmus Lukka 7c, Anett Pettaig 7a, Anita Mutso 7a, Karl Martin Kadaja 7a,
Carmen Karma 7a, Kristel Naelso 7d, 21. Brenda Tarn 8c, Johanna Kristiina Jaansoo 8c,
Annabel Liinsoo 8c, Sten Siro 8a, Kristofer Kõss 8d, Laura Viira 8c, Kevin Reichenbach 8c,
Hanna Kristin Kavak 8b, Katrin Raigla 8c, Laureen Reier 8c, Aksel Allas 9c, Jörgen Jürine 9b,
Alex Prantsen 9a, Erli Mat 9c, Anneliis Reili 9c, Oskar Ilves 9c, Martin Ruut 9b, Gertina
Simenson 9b, Ruth Schihalejev 9c, Iris Asuküla 9c.
Saavutatud tulemustega võib igati rahule jääda.
Võistkondlikud tulemused
6.klass II koht, 7.klass III koht, 8.klass III koht, 9.klass II koht.

Paremad individuaalsed tulemused
6.klass
Saskia Lilli Lehtsalu

7.koht

Karolin Kivilaan

8.-9. koht

Liisa Kirs

10. koht

Sandra Nõmmeloo

14.koht

7.klass
Alex Jelisejev
Helene Maria Skovgaard

4.-6.koht
8.-9.koht

Jakob Univer

10.-11.koht

Anett Larm

15.-16.koht

8.klass

Johanna Kristiina Jaansoo
Sten Siro

9.-12.koht
13.-14.koht

9.klass
Jörgen Jürine

1.-2.koht

Aksel Allas

4.-5.koht

Erli Mat

6.-8.koht

Anneliis Reili

12.-15.koht

Martin Ruut

16.koht

Tulla viiekümne taibu seas nii kõrgetele kohtadele on SUPER SAAVUTUS!
Super on ka see, et 8c klassi õpilane Stefan Airapetjan, koos oma perega, võitis televisiooni
laulusaate „Perepidu“. Palju õnne!
Eile, 19. detsembril toimusid 5.-6. kl ja 7.-9. kl meeleolukad jõulupeod, täna kell 18.00 toimub
jõulukontsert ning homme lõpetame pidulikult esimese poolaasta jõuluaktusega, kus kõik
tublid saavad kiituskaardid.
Oh, kui pikaks see viimane lehekülg venis, aga kõik oli vaja üles tähendada, sest tänasida
toimetusi ära viska homse varna. Seda enam, et lausa eelmisesse aastasse. Läheme uuele
aastale vastu targemate, hoolivamate ja rõõmsatena!
Soovime kogu kooliperele ja nende lähedastele
KAUNEID JÕULUPÜHI JA HEAD VANA AASTA LÕPPU!

Meie tegemised 7.-11. jaanuaril
Avame järgmise peatüki kooli päevaraamatust, mis kannab juba aastanumbrit 2013. Talve
selgroog on tänaseks murtud ja päevad lähevad iga päevaga kukesammu võrra pikemaks.
Kaks pikka veerandit on veel kooli lõpuni ja tuleb pingutada, et klass või kool hästi lõpetada.
Loodame, et kõik said vaheajal piisavalt puhata ja uut jõudu koguda.
Et mitte nii järsult uue aasta tegemistesse sukelduda, tuletame meelde möödunud aasta lõppu.

Meenutusi jõulunädalast
Põhikooli jõulupidu
Veerandi viimastel nädalatel valitses koolis tõeline ruumipuudus, sest 5.-9. klasside õpilased
harjutasid jõulupeoks esinemisnumbreid. Kuna aula oli harjutajatest puupüsti täis, siis võis
proovitegijaid näha koridorides, klassiruumides ja kõikvõimalikes ruumikamates paikades üle
koolimaja. Mõned klassid tulid isegi nädalavahetusel kooli, et saaks lava peal proovi teha.
19. detsembril toimunud jõulupeol võis tõdeda, et harjutamine läks asja ette, sest kõikide
klasside numbrid olid uhked, eriti elati kaasa 8.-9. klassi tantsukavadele.

Jõulukontsert 20. detsembril
Neljapäeva õhtul toimus traditsiooniline jõulukontsert, kus astusid üles lauljad ja tantsijad 1.9. klassidest. Esimest korda suurel laval oli õpetaja Ilme Stööri juhendatav 1. klasside
mudilaskoor, lisaks esinesid mudilaskoor Kirilinnud, poistekoor Mulgi-Jõmmid, lastekoor,
noortekoor, solistid, flöödi- ja kandlering ning balletistuudio. Aitäh tublidele juhendajatele:
Ilme Stöör; Kristi Vastisson; Kersti Soopa; Katrin Hommik ja Marit Neering.

Algklasside jõuluaktus 21. detsembril
Veerandi viimane päev oli kõige erilisem algklassi õpilastele, sest nende aktust külastas tõeline
jõuluvana Jass. Kõik klassid esinesid jõuluvanale laulude, luuletuste, lühinäidenditega.
Jõuluvana juhendamisel said lapsed ja ka klassijuhatajad lõbusaid mänge mängida. Eriti uhke
oli aga see, et jõuluvana aitas õppejuhil Kaie Lõhmusel lastele kiituskirju jagada. On ikka uhke
tunne küll saada kiitus ja soe käepigistus jõuluvana käest.

Jõulukuu kooliraamatukogus
Siginat-saginat jätkus meilegi. Sellel aastal oli meil esmakordselt avatud jõulukoobas, kus kaks
korda nädalas võis hommikuti kuulata päkapikkude jõulumuinasjuttu ja õppida lõbusaid
jõulumänge. Agarad raamatusõprade ringi lapsed olid ametis jõulukaunistuste valmistamisega,
meid külastas raamatute müügiga kirjastus TEA, lapsed said uudistada uusi raamatunäitusi ja
autasustati parimaid kooliraamatukogu lugejaid. Küll see detsembrikuu oli ikka vahva kuu!

Muinasjutuvõistlus
Juba 21. korda palusid Ann ja Ants Roos Haapsalust koolinoortel üle Eesti kirjutada
muinasjutte. Nende poeg Sten armastas muinasjutte lugeda , kuid veel rohkem neid kirjutada.
Paraku võttis raske haigus Stenilt elu väga noorelt. Oma poja mälestuseks kuulutavadki
vanemad igal aastal välja „Steni muinasjutuvõistluse“. Tööd tuleb detsembrikuus ära saata.
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lasteraamatupäeval, mida peetakse taani muinasjutuvestja Hans Christian Anderseni auks tema
sünniaastapäeval. Ann ja Ants Roos on enim meeldinud muinasjuttudest välja andnud juba
kolm kogumikku. Ajakirjas Hea Laps on avaldatud paljud võistlusele saadetud lood.
Meie koolis on muinasjutu kirjutamine populaarne just 5.-6. klasside õpilaste seas. Igal aastal
saadab kümme-viisteist noort suleseppa oma loodu võistlema. Nii oli ka 2012. aasta
detsembris. Seni on üks muinasjutt, mis kirjutatud meie koolimaja seinte vahel, jõudnud ka
kogumikku. Võita ja tunnustust pälvida on igale inimesele meelt mööda, kuid kirjutamisrõõm
on auhinda saamatagi üks ütlemata suur rõõm.
Hoiame pöialt muinasjuttudele, mis Jakobsoni koolist sel õppeaastal võistlustulle läkitati.

Meie pärlid
Aasta algas meie koolile rõõmustavalt. Nimelt pälvisid reedel, 4. jaanuaril peetud Pärlipeol
tunnustuse kolm Jakobsoni kooli õpetajat. Pärlipidu on igal aastal toimuv suur spordi- ja
kultuurirahva austamisõhtu, kus antakse üle spordiliidu ja kultuurkapitali aastapreemiad ning
rahvakultuuri preemiad.
Kultuurkapitali Viljandimaa ekspertgrupi poolt välja antud preemia pühendumisega tehtud töö
eest said teiste seas meie kooli õpetajad Kristi Vastisson (muusika- ja pilliõpetaja), Marit
Neering (balletistuudio õpetaja) ja Ants Kuusik (spordiõpetaja). Ants Kuusik võttis vastu ka
spordiliidu preemia.
Õnnitleme teid tunnustuse puhul!

Füüsikaolümpiaadi koolivoor
Kolmapäeval, 9. jaanuaril toimus füüsikaolümpiaadi koolivoor. Kõigil õpilastel tuli lahendada
viis teoreetilist ülesannet ja üks eksperiment. Parimaid ootab ees füüsikaolümpiaadi
maakonnavoor 26. jaanuaril. Parimad olid:
8. klass: 1. koht Sten Siro 8a; 2. koht Kristofer Kõss 8d; 3. koht Laureen Reier 8c; 4.-5. koht
Johanna Kristiina Jaansoo 8c ja Brenda Tarn 8c.
9. klass: 1. koht Aksel Allas 9c; 2. koht Martin Ruut 9b; 3. koht Jörgen Jürine 9b;

4. koht

Ruth Schihalejev 9c; 5. koht Anneliis Reili 9c.

Võit fotokonkursil
6.c klassi õpilane Silver Tõnisson osales ajakirja Eesti Loodus fotovõistlusel ja saavutas seal
seenefotode kategoorias 1. auhinna. Õnnitleme võitjat ja soovime teravat silma!

