Päevaraamat 2014/2015 õppeaasta
Jälle kord taas on kätte jõudnud sügis ja alanud pikk kooliaasta. Aga suvi oli sellel aastal väga
ilus ja loodame, et kõik said hästi puhata ja jõudu koguda. Olete kõik sirgunud suuremaks ja
kindlasti saanud ka targemaks. Tarmukust ja head tervist kõigile pikaks kooliaastaks.
Suve jooksul asusid mujale tööle meie töötajatest Kati Arak, Kaie Tasane, Toomas Jüris, Riina
Tamm, Helle Siiman, Sten Matikainen ja õpetaja Enn Kullama läks pensionile. Meie kooli aga
tulid tööle Rita Kadaja, Riina Haugas ja Roger Ote.
1. septembril oli Jakobsoni kooli õpilaste arvuks 686 ja neid õpetab 54 õpetajat.
Sihikindlust ja teotahet kõigile meile oma eesmärkide realiseerimiseks – kui tahad siis suudad.
Nüüd aga meenutame veel suve.

Balletistuudio Prantsusmaal
Jakobsoni kooli balletistuudio pakkis juulikuus kohvrid ja sõitis Prantsusmaale, Saint Maixent
l`Ecole`i. Stuudio oli kutsutud Põhja-ja Baltimaid esindama Maailma Laste Festivalile.
6 päeva olid täis tantsu, pillimängu, põnevaid kohtumisi, uusi sõpru, vahvaid ekskursioone.
Balletistuudiol oli ette valmistatud tantsukava “Lapse päev” – hommikune ärkamine, mängud
ja natuke tööd, rõõmu ja muret, saladusi ja sõpru. Et festivali reglement nägi ette rahvuslikku
stiili, pidid baleriinid oma tavapärasest treeningrutiinist välja astuma ja hoopis uusi
tantsuelemente õppima. See kõik oli väga põnev. Muusikaõpetaja Kristi Vastisson tegeles kava
muusikalise poolega – kogu kava tuli ette kanda elava muusika saatel. Meie kooli 8. klassi
tüdrukud Saara ja Margaret said koos lõõtsamängija Kristi Kooliga (TÜ Viljandi
Kultuuriakadeemia) ja õpetaja Kristi Vastissoniga suurepäraselt hakkama. Muusikud pidid
andma ka 2 iseseisvat kontserti, millest publik väga vaimustuses oli.
Maailma Laste Festival toimus sel suvel juba 27. korda. Festivali korraldab
maailmaorganisatsioon CIOFF ja festival on tõesti väga uhke. Põhiliselt toimusid kontserdid
välilaval, kus oli 1600 kohta ja kontserdid olid välja müüdud. Alguse-ja lõputseremooniaga
kaasnes ka hingematvalt kaunis ilustulestik. Seekordsel festivalil osalesid peale Eesti tantsijatepillimängijate veel sakslased, ameeriklased, montenegrolased, baskid, venelased ja tailased.
Kontserte oli iga päev ja esineda saime väga palju nii pealaval kui ka väljasõidukontsertidel.
Meie tantse ja laule peeti väga omapärasteks ja “põhjamaiselt kargeteks ja kauniteks” nagu
meile üks festivali korraldajatest kenasti ütles.
Lisaks esinemistele ja festivalimelule nägime nii mõndagi huvitavat. Elasime peredes ja nägime
väga lähedalt tõelist Prantsuse külaelu – vägevaid vanu mõisahooneid, mitusada aastat vanu
talusid, kõik muidugi kaunid ja maalilised nagu vanas filmis. Sõime Prantsuse toitu ja tutvusime
põnevate inimestega. Käisime ookeani ääres ja La Rochelle`is, paadimatkal ja külapeol.

Aitäh meie koolile, et ta meid aitas ja toetas! Aitäh lapsevanematele, kes oma lapsed jälle kord
reisile lubasid! Ja aitäh Eesti Rahvuskultuuri Fondile, Eesti Kultuurkapitalile, Viljandi linnale
ja firmadele ZEP, Pertsa ja Print Best.
Oli üks tõeliselt tore festivalireis!

Töölaager
Lisaks puhkamisele oli õpilastel suvel võimalus osaleda linna töölaagris. Huvi osalemise vastu
oli suur ja varunimekirjad venisid väga pikaks. Meie kooli õpilased said osaleda kolmes
vahetuses. 1. vahetus toimus juunikuus, siis tehti tööd põhiliselt Metsakalmistu surnuaias ja
järveäärsel staadionil, kaks päeva olid õpilased ka Jakobsoni koolis, kus valmistasid ette
lõpuaktuse ruumi. Teine vahetus, mis toimus juulikuus, tegi tööd taas linnastaadionil ja kolmas
vahetus augustikuus tegi tööd meie koolimajas. Lisaks töötegemisele, said õpilased
karjäärialase loengu Rajaleidja keskuse poolt. Õpilased olid väga tublid ja juhendajate sõnul
tegid oma tööd hoolimata palavale päikesele ja vihmasabinale hästi.

1.september Jakobsoni koolis
Kooliaasta avaaktus toimus üle mitme aasta õues, koolimaja ees. Kuigi ilmateade lubas sellel
õnneks olid nii mõnelgi vihmavarjud kaasas ja nii võeti sõbergi oma varju alla.
Kuna Viljandi on sellel õppeaastal koolirahu linn, siis pärast klassijuhataja tundi kogunesid 4.9. klass koolimaja ette. Kehalise kasvatuse õpetajate juhendamisel moodustati rongkäik, mis
liikus politsei ja naiskodukaitse järelevalve all lauluväljakule. Seal kuulutati välja üle-eestiline
koolirahu, sõna võtsid haridusminister Jevgeni Ossinovski, linnapea Ando Kiviberg,
kultuuriakadeemia direktor Anzori Barkalaja ja teised tähtsad tegelased. Kui avatseremoonia
ametlik osa läbi sai, siis oli kõigil võimalik kuulata ansamblit Ukerdajad, külastada huvikoolide
telke ja osta koolirahu sümboolikaga meeneid. Päeva kulminatsioon saabus kell 15.00, mil
lavale tuli laste lemmik Getter Jaani.

Avatseremoonia oli esimene koolirahu aasta sündmus, sellele järgneb terve kooliaasta vältel
väga palju erinevaid ettevõtmisi, mis kõik pööravad tähelepanu üksteisest hoolimisele,
erinevustega arvestamisele ja sallivusele. Ikka selleks, et koos oleks hea!

Noored kotkad ja kodutütred Karksi-Nuia linnamängul
6. septembril toimus Karksi-Nuias noorte kotkaste ja kodutütarde linnamäng, kus osalesid ka
meie kooli võistkonnad. Võistluspaika sõideti sõjaväeauto kastis!
Linnamängus tuli noortel leida kaardi järgi üles 10 punkti Karksi-Nuia linnas, igas punktis
lahendada ülesanne ja ette antud ajaks jõuda finišisse. Esimeses punktis tuli ära arvata puuokste
järg puuliik, järgmistes punktides teha erinevaid sõlmesid, lahendada salakirja, ära arvata
vanade tööriistade otstarve, lahendada euroristsõna, paigutada Eesti linnad õigele kohale
maakaardil jmt. Meie kooli võistkonnad olid väga tublid ja said juurde uusi teadmisi ja oskusi.

15.-21. september
Õisu matkarajal, spordivõistlused septembris, koolirahu nädal, kooli õpilasesindus
September hakkab juba mööda saama. On olnud väga kiired ajad, tehtud palju sporti, käidud
palju looduses, valitud õpilasesindus, möödas on ka koolirahu nädal, kuigi koolirahu peaks
valitsema aastaringselt.
Tänavused viiendikud kolisid alt korruselt ülesse ja neil on nüüd igas õppeaines erinev õpetaja.
Eesti keele tunnis pidid nad kirjutama, mis on siis teisiti ja mida on nad teada saanud uut. Mõned
näited:
• Nüüd on meil ka samm kiirem ja tunnis ajame vähem juttu
• Sain teada, et ooper on väga vana
• Õpetajad polegi väga kurjad
• Viies klass pole hullu
• Et kool saab Windows „8“
• Et Barack Obama on USA 44 president ja tema isa on pärit Keeniast
• Dušši all on kõige parem mõelda luulelisi salme
• Ja veel, et Albert Einstein ütles: „Haridus on see, mis jääb alles kui kõik koolis õpitu on
ununenud“
Septembrikuul toimunud sündmustest siis lähemalt alljärgnevalt.
Õisu matkarajal
Käisime esmaspäeval, 15.septembril oma klassiga Õisu matkarajal. See on 2,5 km pikk. Ilm oli
ilus, lausa suvine. Loodus meie ümber oli võrratu, kohati ürgne. Kuulasime vaikust ning
vahepeal ka veekogu vulinat, nägime palju seeni, rähni poolt auklikuks toksitud puud. See oli
äge sepis. Meile meeldis sild, mis tuletas meelde rippuvat silda. Vahepeal kinnitasime keha
ning sammusime Õisu paisjärve
äärde. Seal käisime vaatamas
elektriturbiini tööd. Turbiin oli
suure tünni sees, mille sügavus
oli 4-5 m. Sepikoja juures sõime
õpetaja
küpsetatud
porgandikooki ning limpsisime
peale õunajooki. Oli tore matk.
Üks viperus oli, aga sellest me ei
räägi.
4B klassi laste mõtted pani kirja
õpetaja Olesja

Spordivõistlused septembris
Traditsiooniliselt on sügisel 2.-7. klassi õpilastele planeeritud 2 spordivõistlust. Kooli
spordipäev ja murmaajooksu päev (2.-9. klass). Spordipäeval oli kavas 60m jooks, kaugushüpe
ja pallivise. Osalejaid oli spordipäeval 401 (puudus 54). Parimad tulemused saavutasid
poistest Kevin –Mattias Klasman 7a 60m jooksus 8,2 sek ja Johanna Mõtsar 7c kaugushüppes
4m 32cm. Spordivõistluste tulemusi näed kooli kodulehel, koolielu-sport, alt.

Koolirahu nädal
15.-19. septembril tähistati Viljandi koolides koolirahu nädalat. Klassid valmistasid koolirahu
teemalisi plakateid, valisime koolirahu saadikud ja tegime koolirahust flash mob-i. Viljandi
linnavalitsuse kultuuri ja noorsootöö spetsialist Vilja Volmer tutvustas klassidevahelist mängu
„Üheskoos“. Meie ja teiste Viljandi koolide parimad plakatid on üleval linnaraamatukogu
lasteosakonnas 10. oktoobrini. Lasteosakonna külastajad saavad hääletada oma lemmiku poolt.
Auhind ootab kõige rohkem hääli saanud plakati autoreid ja väike meene loositakse välja ka
kõigi hääletajate vahel.

Kooli õpilasesindus
16. septembril sai esimest korda sel õppeaastal kokku õpilasesindus. Liikmeid on lausa 44!
Ühehäälselt valiti presidendiks Karl Martin Kadaja 9.a klassist, temal algas teine ametiaasta ja
asepresidendiks Helena Harriet Tamm 8.c klassist. Soovime õpilasesindusele tegusat aastat!
Õpilasesinduse liikmed 2014/2015
1. Marie Lote Soome 5a
2. Rainer Oras 5a
3. Mirjam Lipp 5b
4. Pille-Riin Kuusk 5b
5. Alex Mathias Vilberg 5b
6. Kenno Toom 5b
7. Karolina Siimon 5c
8. Liisa Lepmets 5c
9. Kevin Hunt 5c
10. Arianna Demjanovitš 6a
11. Helena Tasane 6a
12. Grete Roostik 6a
13. Kristi Orujärv 6a
14. Sandra Kartsev 6a
15. Rome Nurmekivi 6b
16. Liisa Ikla 6b
17. Iris Olivia Tamm 6c
18. Amanda Merendi 6c
19. Elisabeth Merendi 6c
20. Annaliisa Reimo 6c
21. Marie-Simone Torn 7a
22. Jennifer Kingsepp 7a
23. Anett Arusalu 7a
24. Hedi-Riin Kivikas 7a
25. Veronika Sadkevitš7b
26. Äli Rander7b
27. Erki Laanemäe 7c
28. Enrico Koormann 7c
29. Hannes Härmas 7c
30. Karmen Rebane 8a, juhatuse liige
31. Kristel Kraun 8b
32. Ragne Randmäe 8b
33. Saskia Lilli Lehtsalu 8c, juhatuse liige, koolirahu saadik
34. Sandra Nõmmeloo 8c
35. Helena Harriet Tamm 8c, juhatuse liige, koolirahu saadik, ASEPRESIDENT
36. Rebeca Lotta Aasmäe 8c, juhatuse liige
37. Jakob Univer 9a, juhatuse liige
38. Karl Martin Kadaja 9a, juhatuse liige, koolirahu saadik, PRESIDENT
39. Anett Larm 9a
40. Karita Paul 9b, koolirahu saadik
41. Marleen Kravtšuk 9b
42. Liis Tõllasson 9c juhatus

43. Emilia Kagovere 9c juhatus
44. Markus Prosolkov 9d

22. september – 3. oktoober
Sügisnädal, Viljandi maakonna 4.-5. klasside murdmaateatejooks, loovtööde konverents,
“Laste lood” Vikerraadios, 6b omadega rabas, 4a tähetornis, 5c osales veeprogrammis
Kätte on jõudnud ilus kuldne sügis ja koolivaheajani on jäänud napilt kaks nädalat. Möödas on
ka igaaastane tippsündmus üheksandatele klassidele – õpetajate päeva läbiviimine. Kõik said
kehastuda õpetajateks ja proovida seista ka tahvli ees mitte vastaja vaid küsijana. Tulid toime
küll. Möödunud sündmustest tahaks eraldi esile tõsta loovtööde konverentsi, millest võtsid osa
ka Paalalinna kooli ja Kesklinna kooli kõik kaheksanda klasside õpilased. Aga sündmusi on
olnud veel – kõigest alljärgnevalt.
Sügisnädal
22.-26. septembril toimus Jakobsoni koolis sügisnädal, mis kandis juhtmõtet „Loodusest
ruumi“. Tunni algust ja lõppu tähistasid loomade hääled. Nii võis esmaspäeval kuulda ilvest,
teisipäeval rebast, kolmapäeval konnade krooksumist, neljapäeval hundi ulumist ja reedel kitse
häält. Kui õpilane arvas ära, mis loomaga tegu, sai ta vastuse viia loodusainete õpetajate kätte.
Õpeaja Ester Järvekülje sõnul oli näiteks esmaspäeval 83 looma hääle arvajat, kusjuures mitte
keegi ei vastanud õigesti. Eks ilvest ongi ainult vähestel olnud võimalik looduses kuulda. Kõige
tublim loomahäälte arvaja oli 4.c klassi tüdruk Regina Univer, tema arvas ära viiest kolm. Maal
elades, on tal võimalus palju looduses viibida ja päris elus on ta kohtunud metssea ja jänesega.
Loomahääli tunneb ta hästi, sest juba lasteaias kuulasid nad Cd plaate, kus peal loomahääled.
Lisaks vaatab ta palju loomasaateid.
Sügisnädalal toimus ka traditsiooniline sügiskompositsioonide näitus, kus üheks
põnevamaks võib pidada 7.a klassi ühistööd “Sügisvärvides loodusõpetaja”. Lisaks oli välja
pandud näitus 8. klasside herbaarlehtedest. Need olid õpilaste endi korjatud, iga lehe juures
kirjeldus päritolu, korjamise ja korjaja kohta. Võib öelda, et tükike loodust jõudis koos sügisega
kooli.

Viljandi maakonna 4.-5. klasside murdmaateatejooks
24.septembril toimus meie kooli radadel Viljandi maakonna koolide 4.- 5. klasside
murdmaateatejooks. Väga tasavägise võistluse kaotasime kõige napimalt, jäädes teisele kohale.
Osales 6 suuremat põhikooli ja 6 väiksemat põhikooli, kellel oli eraldi arvestus. Võistluse võitis
Kesklinna Kool ja väikestest koolidest Halliste Põhikool.
Meie kooli võistkond jooksis koosseisus: Karmen Kondel, Emma Elenor Peta, Grethe-Ly
Hausler, Andreas Hantson, Robin Joost, Kaupo Kruusmäe, Morten Siht, Katariina Põldur,
Sibell Vidder, Liisa Lepmets, Kevin Hunt, Kdenno Toom, Kenko Kase, Cevin Suurhallik
Õpetaja Ants Kuusik
Loovtööde konverents
25. septembril toimus II õpilaskonverents, kus õpilased tutvustasid eelmisel õppeaastal tehtud
loovtöid. Kui mullu olid esinejad-kuulajad vaid Jakobsoni koolist, siis tänavu hõlmas üritus
kõiki Viljandi põhikoole. Publiku moodustasid Paalalinna, Kesklinna Ja Jakobsoni kooli 8.
klassi õpilased, sest just 8. klass on parim aeg loovtöö tegemiseks.
Esinejaid oli igast põhikoolist. Kindlasti sai iga saalisolija midagi uut, huvitavat kuulda-näha.
Räägiti e-ainetest, I
astme õpilase koolikoti
raskusest,
noorsookirjandusest,
põnevast
bioloogias,
Leonardo da Vincist,
kõrvitsa
uskumatust
mõjust õpilasele ja
õpetajale, eesnimedest
ja raamatu tõlkimisest
ning
draakonite
joonistamisest. Silmale
ja
kõrvale
pakuti
omaloodud tantsu ja
muusikat. Viimast nii
elektroonilisel kujul kui
enda kätega valmistatud
elektrikitarril. Publikuni jõudis teadmine, et hea tahtmise korral on võimalik kirjutada-lavastada
näidend, mis kiidusõnu pälvib, üsna lühikese ajaga. Lauluvõistluse korraldamine pakkuvat
tegijatelegi tõelist rõõmu ja rahulolu, rääkimata osalejatest. Kahendsüsteemi kalkulaatori ja
võistlusauto ehitajad jagasid kogemusi, millised on oma kätega valmistamise võlud ja valud.
Aulas oli näitus huvitavamatest esemelistest loovtöödest. Näha võis eriliselt kootud kindaid,
lauamängu, messingist laternat, malelauda koos –nuppudega, erinevaid kotte ja mudeleid.
Esinejad olid tublid ja publik heasoovlik kuulajaskond. Küllap aitas konverentsil kuuldu-nähtu
mõnel 8. klassi õpilasel mõtte liikuma panna, millest loovtööd teha.
Aasta pärast III õpilaskonverents.
Õpetaja Kaia Pihlak

„Laste lood“ Vikerraadios
Teisipäeval, 30. septembril rääkisid Vikerraadio saates “Laste lood” 3.c klassi õpilased Kertu
Pihu, Lotte Starostin ja Robin Liinsoo Ugala etendusest “Printsess Luluu ja härra
Kere”. Lapsed soovitasid lugeda raamat enne etenduse vaatamist läbi. Lavastus õpetas, et
sinule usaldatud saladusi tuleb hoida. Lavastus oli väga põnev. Pildil näemegi saate lindistust.

6b omadega rabas
24. septembril oli 6.b klass omadega rabas. Meie jaoks on traditsiooniks saanud matkad
loodusesse ja sel korral oli retk eriti naudingut pakkuv. Kohtusime nelja aastaajaga: hommikul
olid külmakraadid ning lasime puidust tee peal esimesed liud; rabas oli tunda sügise lõhna ja
kaunist värvidemängu; keskpäeva saabudes oli päike kütnud meie kered suviselt soojaks;
kevadet meenutasid üksikute aktiivsete lindude sidinad. Koos õpetajatega uurisime raba nii
seest kui väljast ja talletasime mõned uued tarkused.

4a tähetornis
Meie õppekäik sai alguse 1.oktoobri õhtupoolikul kooli juurest. Seekord olid abiks tublid
lapsevanemad, kes meid Olustverre ja tagasi autodega sõidutasid.
Algul vaatasime õppefilmi universumist; galaktikatest, taevakehadest ja loodusnähtustest.
Seejärel nägime suurendatud pilte jääkristallidest moodustunud kujunditest ja nende ilust
kasvuhooneklaasidel. Saime teada, miks osa jääpilte on väga detailiderohked, osa mitte.
Edasi läks lahti erinevateks füüsikaalasteks katseteks, kus õpilased tahtsid kangesti
osaleda. Nägime tormi veepudelis, tekitasime ise tuult, väntasime ratast, et elektripirnid
põlema saada ja tikku süüdata. Ja oh seda elevust, kui sai tüdrukute juuksed elektri
abil püsti. Isegi õpetaja ja lapsevanemad tegid selle katse läbi. Arturi isa nägi oma uue
soenguga ikka vahva välja küll.
Lõpetuseks tegime kätest kinni hoides ühise nn vooluringi, tundsime peopesades kõdi taolist
surinat ja väikesi elektrilööke. Õpetaja püüdis ka välgunooli, mida pimedas ruumis oli ilus
vaadata.
Kahjuks jäi seekord teleskoobiga vaatlus ära, kuna kuu oli paksu tehispilve taga (arvatavalt
lennukite poolt tekitatud). Kaks tundi ja enamgi kulus väga kiiresti, sest oli nii põnev.
4.a klass

5c osales veeprogrammis
23. septembril sõitsime klassiga Loodi loodusparki veeprogrammi üritusele. Alustasime oma
õppepäeva Loodi külamajas. Meile räägiti vee säästmisest ja tähtsusest inimese elus. Saime
teada, et enne kui vesi jõuab Viljandi kodudesse läbib ta Paalalinnas asuva veepuhastusjaama.
Tuleb välja, et keskmine eurooplane kulutab ööpäevas 100-200 liitrit, ameeriklane 300 – 400
liitrit ja austraallane 1000 l vett. Samal ajal kuni 20% maailma inimestest ei saa juua puhast
vett. Keskmine viljandlane kulutab ööpäevas umbes 68 l vett. Siseruumis tegime ka mitu

rühmatööd – veega seotud mõisted ning pakkusime välja võimalusi, kuidas kodus vett säästa
(nt. kahe nupuga WC pott …)
Päeva teise poole veetsime õues Loodi ürgorus asuva veekogu juures. Igale grupile anti kahv,
topsikud ja luup veeputukate püüdmiseks ning nende määramiseks töölehtede alusel. Nii jäi
kahva ka mudatigu ja vesikirp.
Hoolimata külmetavatest jalgadest ja kätest oli see õpetlik ning huvitav päev koos paljude
lahedate harjutustega.
Lõpetuseks võib öelda: ELU KOOSNEB VEEST!

26. september – 10. oktoober
Abi ABC esmaabivõistlus, õpetajate päev ja aasta õpetaja nominendid, Vikerraadio saate
„Säde“ külaline Hendrik Koks, ettevõtluse Koolimäng, orienteerumispäev Viiratsis,
kobarkino VJK moodi, kunstinäitus kolmandal korrusel, Viljandimaa koolidevaheline
murdmaajooks
Nädala lõpus algab vaheaeg! Eelmistel aastatel oleksid saanud juba tunnistuse tehtud töö eest,
aga nüüd on meil trimestrid ja tunnistuse saamiseni veel kuu aega. Saad vaheajal mõelda oma
hinnete seisule: kas oled rahul või pead midagi kordama ja vastama. Ilmprognoos on
vaheajaks positiivne, nii et liigu palju värskes õhus. Üldse on liikumine kõige alus, püstita vaid
eesmärk ja liigu selles suunas. Mida kiiremini liigud, seda kiiremini eesmärgini jõuad. Nii lihtne
see ongi!

Abi ABC esmaabivõistlus
26. septembril käisime Holstres Abi ABC esmaabivõistlusel. Õppisime palju uut ning saime
juurde tähtsaid teadmisi. Võistlusel oli kolm esmaabipunkti, kus pidime siduma erinevaid
haavasid, elustama ning vältima inimeste šokiseisundisse langemist. Õppisime käsitsema
tulekustutit ning tuletekki. Mängisime läbi olukorra, mida teha, kui leiad pommi. Erinevaid
ülesandeid ning katsumusi oli veel. Panime proovile oma teadmised ja oskused ja saime
targemaks. Päev oli tore ja möödus edukalt.
Getter Kauts, Karolin Kivilaan, Robert-Vincent Lackmann, Mihkel-Jüri Pius 8.c klassist

Õpetajate päev ja aasta õpetaja nominendid
3. oktoobril tähistasime koolis õpetajate päeva. Lõpuklasside õpilased andsid noorematele kolm
tundi. Põnev oli nii uutel õpetajatel kui ka õpilastel. Neljanda tunni ajal toimus aktus, kus
avakõne pidas uus direktor 9.a klassi õpilane, õpilasesinduse president Karl Martin Kadaja.

Aktusel kuulutati välja aasta õpetajad: Zoja Põder oli nominent Viljandi linnas ja Kadri Lõhmus
Viljandi maakonnas. Palju õnne ja jõudu neile!

Vikerraadio saate „Säde“ külaline Hendrik Koks
6. oktoobril oli Vikerraadio saates „Säde“, külaliseks meie kooli 4. klassi õpilane Hendrik Koks.
Lastesaade „Säde“ tutvustab toredaid ja säravaid lapsi, kellel on põnev huviala või omapärane
maailmapilt. Hendrik tegeleb aktiivselt käsipalliga ja saates tutvustas ta kuulajatele oma
huviala: mis reeglid selles mängus on, mida tehakse treeningutes ning milline on hea käsipallur.
Saatejuht Kadri Tiiseli küsimusele, kelleks Hendrik suurena saada tahab, tuli vastus, et ta tahab
saada oma isa sarnaseks ja valib sama eriala – käsipalli treeneri oma.

Ettevõtluse Koolimäng
7. oktoobril käisime Viljandi spordihoones ettevõtluse koolimängul, mida viis läbi MTÜ
Ettevõtlusküla. Meie klassist osales 5 poissi ja 5 tüdrukut. Alustuseks räägiti meile, mida me
tegema hakkame ja seejärel moodustati grupid, kes hakkasid erinevaid ettevõtteid juhtima.
Meist moodustati segavõistkonnad Paalalinna ja Kesklinna kooliga, igas meeskonnas oli umbes
5-6 mängijat.
Ettevõtteid oli kokku 7: meditsiinikeskus, meediakeskus, pank, tootmisettevõte, pood,
linnavalitsus ja ilusalong. Mina, Saara- Katri ja Sirelyn olime meditsiinikeskuse juhid. Enne,
kui oma ettevõttega tegutsema hakkasime, oli meil oma juhendaja, kes meid mängu alguses
õpetas ja mängu ajal juhendas ning toetas. Meie tööks oli teistele ettevõtete juhtidele ja
töötajatele tervisekontrolli tegemine ja rohtude müümine. Meditsiinikeskus pidi koostööd
tegema teiste ettevõtetega, et oleksime edukas äri. Meediakeskuselt tuli reklaami osta, et meie
ettevõttes käiks rohkem kliente. ettevõttes. Tänu reklaamile tuligi rohkem kliente. Olime
sunnitud pangast laenu võtma, mida ei olnud võimalik hiljem tagasi maksta. Kulutasime ka raha
uute ravimite ostmisele. Samuti tuli igakuiselt linnavalitsusele makse maksta ning see toimus
elektrooniliselt tahvelarvutis. Mina ei olnud kunagi tahvelarvutiga midagi sellist teinud.
Meditsiinikeskuse sissetulekud küll suurenesid, sest tõstsime tervisekontrolli hinda, kuid
mängu lõppedes oli meie ettevõte ikka pankrotis ja me ei suutnud oma töötajatele palka maksta.
Kokkuvõtteks saime teada, et olime oma ettevõtet halvasti majandanud. Samuti olid ka
ülejäänud ettevõtted ennast kehvasti majandanud. Saime teada, et ettevõtte juhtimine on päris
keeruline, nii maksude maksmine kui ka terve ettevõtte
majandamine.
Mängimine oli lõbus, leidsime uusi tutvusi, saime teada, kuidas ühes ettevõttes töötatakse ja
mul oli hea meeskond, kellega koos oli tore tegutseda. Mäng oleks võinud kauem kesta, sest nii
tore oli. Selliseid mänge võiks rohkem olla!
Leana Aas 8.c klassist

Orienteerumispäev Viiratsis
9. oktoobril toimus traditsiooniline Viljandimaa tervist edendavate koolide sügiskool. Sel aastal
oli korraldajaks Viiratsi kool, kelle juhendamisel said kokkutulnud koolid osaleda
orienteerumismängus. Kaardi abil tuli üles leida punktid Viiratsi asulas ja lahendada etteantud
ülesanded. Meie koolist osalesid neli 4.a ja neli 4.c klassi õpilast. Meil tuli visata täpsust,
lahendada ristsõna, hüpata hüppenööriga, läbida „kopsuproov“ ja kokku panna pusle. Kui rada
läbitud, said õpilased kultuuriakadeemia tudengite juhendamisel põnevaid mänge mängida.

Orienteerumismängu tulemusena saime endale roosad põsed. Olime kõik võitjad!

Kobarkino VJK moodi
10. oktoobri õhtul toimus meie koolis selle õppeaasta esimene filmiõhtu mis kandis nime
„Kobarkino VJK moodi“. See oli pühendatud sel suvel meie seast lahkunud näitleja Robin
Williamsile. Korraga sai vaadata kolme erinevat filmi, kolmes erinevas ruumis. Auditooriumis
näidati filmi „Veerev segadus“ ehk „RV“. Aulas sai vaadata „Mrs. Doubtfire-t“ ja kunstiklassis
„Jumanji-t“. Kõigi kolme filmi peaosatäitjaks oli Robin Williams.
Mina käisin vaatamas filmi nimega „RV“. Tegu oli humoorika komöödiaga, kus peategelane
Bob Monroe, kartes kaotada oma tööd tühistas perepuhkuse Hawaile, sest ta pidi samal ajal
viibima ärikohtumisel Colorados. Ta sõitiski Coloradosse koos oma perega, neile reisi
tegelikust põhjusest rääkimata. Reisi ajal püüdis peategelane Bob taaselustada oma suhteid
perega, mis tal nendega kunagi olnud oli. See aga osutus keerukamaks, kui ta arvanud oli, kuna
tal oli teismeline tütar, kes läbis oma elus ma vihkan ema & isa- faasi ning poeg, kes oli
ebakindel oma väikese kasvu tõttu. Läbi erinevate juhtumiste (reoveepaagi täis saamine, arvuti
vargus, katkine käsipidur) ja kohtumistega (vahejuhtum skunkidega, kohtumine hipiliku
perekonna Gornick-dega, tööpakkumine konkureeriva firma juhtidelt) sellel teekonnal õppisid
Monroe-d taas üksteist paremini mõistma ja väärtustama oma perekonda.

Selle filmi süzee meeldis mulle: olles tööori ei pane täiskasvanud tähelegi, kuidas kaotavad
sideme oma kõige lähedasematega. Neid suhteid taastada on küll võimalik, kuid endist tagasi
saada on võimatu. Meeldis ka probleemi käsitlus, mis oli teostatud läbi huumoriprisma.
Karita Paul 9.b klassist

Kunstinäitus kolmandal korrusel
Tallinnas on meil kunstimuuseum KUMU aga meie kooli kolmandal korrusel on kunstikoridor
KUKO. Seal on praegu avatud väga ilus näitus kubismist ja sürrealismist, kus kuulsa kunstniku
Pablo Piccasso tööde kõrval on eksponeeritud meie kuuendate klasside õpilaste tööd.

Viljandimaa koolidevaheline murdmaajooks
Jakobsoni Kool osales murdmajooksus suurte põhikoolide (7 kooli) arvestuses ja seekord
saavutasime auhinnalise kolmanda koha.
I koht 456 punkti Paalalinna Kool
II koht 429 punkti Kesklinna Kool
III koht 403 punkti Jakobsoni Kool
Individuaalsed parimad tulemused eri klassides ja distantsidel:
TÜDRUKUD
6.-7. klass 500m 4. koht 1.43,65 Eva-Johanna Jürgenson
8.-9. klass 500m 2. koht 1.40,18 Ragne Randmäe

6.-7. klass 1500m 4. koht 5.56,81 Johanna Mõtsar
8.-9. klass 2000m 1. koht 8.17,62 Rabeca Lotta Aasmäe

POISID
6.-7. klass 1000m 2. koht 3.19,5 Kevin Mattias Klasman
8.-9. klass 1000m 10. koht 3.25,2 Rasmus Pihu
6.-7. klass 2000m 8. koht 8.24,6 Reigo Veske
8.-9. klass 3000m 7. koht 11.28,2 Kristjan Kaevats

Õpetajad Ants Kuusik ja Aivar Hommik

13.-31. oktoober
Inglise keele ilulugemisvõistlus, Tallinnas Ersot kuulamas, politseimuuseumis,
ettelugemispäev linnaraamatukogus, “Prints ja kerjus”, Olustvere leivakojas, info
otsimise võistlus linnaraamatukogus, matkamäng, halloweeniks valmistumine,
segavõistkondade võrkpallivõistlused, matemaatika olümpiaadi koolivoor
Kui eelmise nädala esmaspäeval kooli tulime, ei aimanud keegi, et sel päeval leiab aset meie
oma väikeses linnas tragöödia. See sündmus on vapustanud kogu Eestit. Küsimusi on palju,
vastuseid nendele mitte. Mõtleme, toetame, märkame. Liitku see sündmus meid kõiki, õpilasi,
lapsevanemaid, õpetajaid ja kogu ühiskonda. Õpetaja Ene Sarap on saadetud viimsele teele.
Jääme Teda ikka mäletama.

Inglise keele ilulugemisvõistlus
9. oktoobril käisid Margaret Põldsaar, Helena Harriet Tamm, Markus Oksa ja Sandra
Nõmmeloo 8.c klassist Viljandi Linnaraamatukogus inglise keele ilulugemisvõistlusel. Kokku
osales 18 õpilast üle terve Viljandi maakonna. Kõikidele osalejatele anti umbes pooletunniseks
tutvumiseks 1,5 lehekülje pikkune inglisekeelne tekst, mida hiljem õpetajatest ja õpilastest
koosneva publiku ees esitada tuli. Kõik 18 esitust moodustasid kokku ühe tervikliku teksti.
Kui ettevalmistuse jaoks antud aeg läbi sai, juhatas žürii võistluse sisse ning alustati
lugemisega. Igal osalejal tuli olla mõned minutid üksinda publiku ees. Pärast kõiki esitusi asus
žürii otsustama. Sel ajal, kui nemad eraldi ruumis tulemuste üle arutlesid, said õpilased ja
õpetajad maiustada ning omavahel jutustada. Üsna pea saabus žürii ning tegi oma otsuse
teatavaks. Lisaks sellele jagasid nad ka kriitikat ning toonitasid, et ilulugemisel tuleb kõlada
ilmekalt, kinni pidada kirjavahemärkidest ning aeg-ajalt hoida silmsidet publikuga. Meie kooli
õpilased esinesid väga edukalt ja Helena saavutas võistlusel esimese koha.

Tallinnas ERSOT kuulamas
7. oktoobril käisime üheksandikega Tallinnas ERSO kontserdil. Meie arvates oli põnevaim
jälgida, kuidas profid oma instrumente käsitsesid. Mõned muusikapalad olid meile kõigile
tuttavad muusikatundidest, näiteks muusika filmist „Harry Potter“ ja „Tähesõjad“, mille loojaks
on John Williams. Kontserdielamus oli väga võimas. Peale kontserti nautisime ilusat sügisilma
Tallinna vanalinnas. Kindlasti võiksime midagi sarnast ka tulevikus teha.
9 a klass

Politseimuuseumis
Käisime klassiga Rakveres politseimuuseumis ning Aqua spaas. Politseimuuseumis oli meie
giidiks Mirko, kes rääkis väga huvitavalt. Õppisime kriminalistikaga seotut: mõõtsime tänaval
sõidukiirust, koostasime fotorobotil portreed. Edasi siirdusime veeparki. Kes ei olnud ujumisest

huvitatud, otsisid linnas vaatamisväärsusi ja fotografeerisid ennast nende taustal. Enne ärasõitu
külastasime ka Põhjakeskust. Reis Rakverre oli lõbus, kõik said teada midagi uut ja huvitavat.
Soovitame soojalt teilegi seda reisi.
Hetti ja Jennifer 8c

Ettelugemispäev linnaraamatukogus
20. oktoobril toimus Viljandi Linnaraamatukogus järjekordne ettelugemispäev. Sel aastal,
liikumisaastal, otsiti sporti ja liikumist ka raamatukaante vahelt. Meie kooli esindas 4.c klassi
õpilane KRISTIINE PUU.

„Prints ja kerjus“
29. oktoobril käisid 4a, 4d ja 4c klass Ugalas kuulamas -vaatamas Estonia ooperiteatri
külalisetendust “Prints ja kerjus”. Paljudele lastele oli see esimene ooperikülastus üldse. 4c
klassi lastele lugu meeldis. Tüdrukutele meeldisid ilusad kostüümid ja muusika. Poiste jaoks
oli etenduses ka natuke sõjamänge.”Näitlejad mängisid oma osa lauldes aga kõigest sai aru ja
riided olid ilusad”, kirjutas Laura-Liis. Liisile meeldis kõige rohkem prints ja loo õnnelik lõpp.
Poisid olid oma arvamuse avaldamisega natuke tagasihoidlikumad, kuid keegi ei öelnud, et lugu
üldse ei meeldinud.
Loodan, et mitmed neist külastavad ooperit varsti jälle. Hea etendus toodi koju kätte.
4c ja õp Anne Kilk

Olustvere leivakojas
28. oktoobril peale kolmandat tundi ootas meie klassi lapsi koolimaja ees buss, mis viis meid
Olustverre. Tahtsime teada saada, kuidas ja millest leiba tehakse. Leivakoja ees keerutas tuul
lehti, aga leivakojas sees põles kaminas tuli ning ninna lõi magus leivalõhn. Pesime käed ja
istusime laua taha. Kuulasime juttu sellest, kuidas vanasti leiba küpsetati. Saime teada ka hoone
ajaloost. Ruumi nurgas seisid salved Eestis kasvatatava viljaga. Küll oli mõnus vilja sees
sobrada!
Voolisime oma kakukesed ja panime need ahju. Kuni leib küpses, uudistasime meie loomi.
Valge poni oli kõikide lemmik! Turnisime ka mööda vanu saane, mis seisid varju all.
Meie kakukesed küpsesid kenasti ja olid väga maitsvad!
2c klassi õpilaste jutu üles kirjutanud õpetaja Rita Moor

Info otsimise võistlus raamatukogus
29. oktoobril toimus linnaraamatukogus 5. klasside info otsimise võistlus. Õpilastele tutvustati,
kuidas raamatutest võimalikult kiiresti vajalikku infot leida, hiljem said kõik võistkonnad lehed
küsimustega, millele tuli leida 45 minuti jooksul õiged vastused. Meie kooli esindasid kaks
võistkonda 5c klassist. Tüdrukute võistkond koosseisus Liisa Lepmets, Kaisa Linn ja Karolina
Siimon saavutasid esikoha. Palju õnne!

Matkamäng
30. oktoobril toimus kooli ümbruses 3.-6. klasside õpilaste matkamäng. Mängu korraldasid
Jakobsoni kooli kodutütred ja noored kotkad. Mängu käigus tuli läbida kuus kontrollpunkti ja
lahendada mitmesuguseid ülesandeid: lahendada salakiri ja esmaabitest, mõõta silma järgi

kaugust, läbida takistuste rada, ära arvata taimed ja õigesse kohta kirjutada Eesti maakonnad.
Kokku osales 13 võistkonda, kes kõik olid väga tublid. 3.-4. klasside arvestuses saavutas 1.
koha saavutasid 4.a klassi võistkond Prood, koosseisus Emma, Ander, Sten ja Ann Mari ning
5.-6. klasside arvestuses 6.c klassi võistkond Milan, koosseisus Sander, Carolina, Maren ja
Agris.

Halloweeniks valmistumine
31. oktoobril kogunesime kooli raamatukokku, et ühiselt meisterdada halloweeni teemaline
mask. Rääkisime ka veidi selle tava päritolust. Saime teada, et see on vana iidne komme surnute
jumala auks. Nimi tuleb iiri keelest ja tähistab suve lõppu. Põhitunnuseks tänapäeval on õõnes
kõrvits ehk kõrvitsalatern ja halloweeni kostüüm. Iirlaste poolt Ameerikasse toodud ja sealt
meilegi levima hakanud tavas saab leida sarnaseid jooni meie mardipäevaga.
Tunni lõpuks olidki valmis uhked nõiamaskid. Lapsed olid maskide üle väga uhked ja lubasid
neid kohe õhtul kasutada.
4a ja 4c

Segavõistkondade võrkpallivõistlused
Toimusid maakonna koolide 6.-9.klasside segavõistkondade võrkpallivõistlused. Meie kooli
võistkond tuli Suure-Jaani ja Paalalinna kooli ees maakonna meistriks. Võistkonna aitasid
võidule Liis Tõllasson, Getter Kauts, Maren Mõrd, Teesi Tuul, Marko Madisson, Lauri Elur,
Taavi Rattasep ja Rafael Arslanov, Rafael oli võistkonna parim mängija ja sai Viljandi
Spordiliidu eriauhinna.

Matemaatikaolümpiaadi koolivooru parimad
5. klass
1.-2.Kevin Hunt 5c
Liisa Lepmets 5c
3.Rainer Oras 5a
6. klass
1.Paul Aleksander Pai 6b
2.Alexander Rink 6a
3.Rome Nurmekivi 6b
7. klass
1.Bert Siimon 7c

2.Franko Dosugov 7a
3.-4.Hedi-Riin Kivikas 7a
Oskar Lepmets 7c
8. klass
1.

Karolin Kivilaan 8c
2.Saskia Lilli Lehtsalu 8c
3.Mattias Märka 8b
9. klass
1.Anett Larm 9a
2.Jakob Univer 9a
3.-4.Helene Maria Skovgaard 9a
Carmen Karma 9a

31. oktoober – 9. november
Õppekäik Tõravere Observatooriumisse, viktoriinisari algklassidele, Teet Margna
külalistund, muuseumitund, isadepäeva perepäev
Kätte on jõudnud novembri keskpaik. Looduses aga valitseb täielik varakevad, pungad
hakkavad uuesti puhkema ja linnud ei kiirusta ära lendamisega. Aga ega tali taeva jää ja
jõuluvaheajani on veel viis nädalat kooliskäimist.
See nädal on meil aga kooli sünnipäeva nädal. Toimub traditsiooniline taskulambijooks,
mängitakse vilistlastega korvpalli ja loomulikult toimub ka aktus ja pidupäevakringli söömine.
Nendest sündmustest kirjutame järgmisel korral, aga praegu lugege juba olnud sündmustest.

Õppekäik Tõravere Observatooriumisse
Tähistaevas, maailmaruum, täheteadus, … – kõike seda õpime loodusõpetuse tunnis. Aga et asi
veelgi selgemaks saaks, otsustasime päris teadlaste juurde minna. Sõitsime 28. oktoobril
Tõravere Observatooriumisse. Saime seal kinnitust neile teadmistele, mida juba õppinud olime
ja lisaks veel palju uusi tarkusi. Kuulasime giidi huviga ja vaatasime kõike, mida ta meile näitas,
suure põnevusega. Olime kõigest nii lummatud, et unustasime kella vaadata ja jõudsime bussi
kokkulepitud ajast hiljem. Oli üks väga õpetlik päev.
4.d.klass ja õpetaja Urve Mett

Viktoriinisari algklassidele
Sel õppeaastal toimub algklasside nuputamine veebipõhiselt. Mängu põhjaks on TV-st tuntud
miljonimäng pisut kohandatud kujul. Küsimused on esialgu nii öelda seinast seina. 4liikmelised võistkonnad peavad valima endale nime ning vastuste jaoks olgu kõigil
võistkondadel A, B, C, ja D täht. Kuni kevadeni saavad kõik klassid kaks korda nuputada.
Esimene mäng toimus neljandikele 31. oktoobril. Kõige rohkem punkte kogus võistkond FFF
4.b klassist, teine koht võistkonnale STAAR 4.d klassist ja kolmas auhind võistkonnale
PLAHVATUS 4.a klassist
Esimesed kolm said auhinnaks šokolaadid, kõik mängijad said suu magusaks kommiga.
Järgmine viktoriin toimub kolmandatele klassidele 19. novembril kl 13.05 auditooriumis.

Teet Margna külalistund
Eelmisel nädalal oli 8 c klassi külaliseks Teet Margna, tuntud kui saate “Kuldvillak” produtsent
ja saatejuht. Teet on pärit Viljandist ja lõpetanud Paalalinna kooli. Ta jutustas väga põnevalt
oma elust ja tegemistest, andis inspiratsiooni ja teadmisi eluks ja oma firma loomiseks.
Saime teada, kuidas omal ajal reaalainetes läbikukkujast võib ka saada firmaomanik ja teletäht.
Tahtmist peab olema ja siht silme ees.
Liisa-Maria 8c

Muuseumitund
1b klassi õpilased käisid esmaspäeval, 10. novembril Viljandi Muuseumis. Tunni teemaks olid
mustrid. Muuseumiõpetaja Kelly näitas erinevaid pakendeid, kus mustrid peal. Saime palju
huvitavat teada ja ise endale mustrimärgi kujundada. Lastele meeldis väga. Koju tulles
oskasime mustreid ka linnapildis märgata.
õp Rita Kadaja

Isadepäeva perepäev
8. novembril tähistasime koolis isadepäeva. Toimus kontsert, kus esinesid 1. kl mudilaskoor,
poistekoor, solistid ja balletistuudio. Pärast kontserti said kõik külastada töötubasid: meisterdati
isside topse, akna kaunistusi, lõnga nukkusid ja nööbi mänge. Lisaks oli kõigil võimalik ujuda
ja võimlas sporti teha ning külastada õpilaskohvikut. Rõõmu jätkus kohe mitmeks tunniks!

10.-21. november
Taskulampidega teatejooks, playback show “Tähed laval”, kooli sünnipäeva aktus,
esikoht
kabes,
luulelugemise
võistlus, 4.c
õppereis
Tallinna,
algas
mõttespordi online olümpiaad koolidele,
Jälle algab nädal, viimane novembris ja olemegi varsti jõulude ootuses. Nädalavahetusel tuli
lumi ka maha, nii et rõõmsam meeleolu kohe.
Paneme nüüd kirja kaunimad hetked kooli sünnipäevanädalast ja muust huvitavast.

Taskulampidega teatejooks
13. novembril tähistasime kooli sünnipäeva traditsiooniks saanud taskulampidega
teatejooksuga. Jooksu algataja Kadri Kuusiku sõnul toimus see jooks juba kolmekümnendat
korda.
Ilm oli sel päeval jooksjatele igati meelepärane, oli kuus kraadi sooja ja kuiv asfalt.
Direktori antud stardipauk kõlas täpselt kell 16.00 ja kaheteistkümne võistkonna esimese
vahetuse võistlejad asusid võistlustulle. Raja pikkuseks mõõtis rajameister Ants Kuusik 350
meetrit.
Tulemused on järgmised:
5. klassid
I 5C

13.40

II 5B

13.46

III 5A

14.00

6. klassid
I 6C

12.23

II 6A

12.30

III 6B

13.30

7. klassid
I 7A

11.57

II 7C

13.09

8. klassid

I 8B

11.51

II 8A

11.52

III 8C

13.35

9. klassidest osales ainult 9a, sai ajaks 11.36 ja ka üldvõidu. Rändkarikale graveeritakse 9.a
klass ja klassijuhataja Anne Upani nimi.

Playback show „Tähed laval“
13. novembril toimus Lennukitehases kolme kooli playback show „Tähed laval“. Osalesid
Kesklinna, Paalalinna ja Jakobsoni kooli õpilased. Võistlus toimus kahes vanusegrupis: 3.-5.
klass ja 6.-9. klass. Meie kooli esindasid 4. c klass ja 7. b klass. Mõlemad grupid olid väga
tublid! 7. b koguni võitis oma vanusegrupi. Palju õnne neile!
Mõtlesime Cärolyga tantsu välja ja näitasime tüdrukutele. Olime natuke hirmul, et ei saa tantsu
selgeks. Harjutasime palju, olime tublid ja saime hakkama. Kui tuli esinemise aeg olime seal
väga armsad (kõigil olid lokid ja tagasihoidlikud kleidid, seelikud ja pluusid). Õpetaja ütles ka,
et meil kõikidel olid väga säravad näod ja olime laval nagu väikesed nunnud printsessid. Paljud
teised esinejad olid riietatud väga agressiivselt või liiga paljalt kuigi nad nägid ka väga ägedad
välja. Hakkasime koheselt paanitsema, et jääme kõikidele alla ja seda, et võime võita me üldse
ei uskunud. Ja kui tuli võit olime nii õnnelikud, oleme siiamaani!
Veronika Sadkevitš, 7b

Kooli sünnipäeva aktus
14. novembril tähistasime Jakobsoni kooli sünnipäeva. Kogu koolipere oli üheskoos võimlas,
kus toimus pidulik sünnipäeva aktus. Esinesid rahvatantsurühmad, koorid, solistid ja aktuse
lõpetasid ühendkoorid koos õpetajatega, nende esituses kuulsime meeleolukat sünnipäeva
laulu. Aktusel kuulutati välja aasta õpilane, kelleks on Jakob Univer 9.a klassist, õpilasesinduse
president Karl Martin Kadaja kuulutas välja aasta õpilaste lemmikõpetaja, kelleks on emakeele
õpetaja Kaia Pihlak. Pärast aktust jätkus pidu klassides, kus õpilasi ootasid kringlid ja
mahlajoogid.

Esikoht kabes
Viljandimaa noorte kabe karikavõistlused toimusid teist aastat järjest Suure-Jaanis. Kui 2012
ja 2013 saavutasime võistkondliku esikoha üsna veenva ülekaaluga, siis sel aastal tuli võit üsna
napilt. Poole punktiline ülekaal Suure-Jaani üle (Jakobsoni Kool 32 punkti, Suure-Jaani Kool
31,5 punkti) oli puhas õnn. Märkimisväärselt hästi esines Anete Kitse 3a, kes saavutas
kolmandat aastat järjest individuaalseesikoha 1.-3. klasside arvestuses. Esikohaga lõpetasid
turniiri veel Kaupo Kruusmäe 4a (4.-6. kl kl arvestuses) ja Karl-Martin Kadaja 9a (7.-9. kl
arvestuses).
TULEMUSED (7 vooru):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1. koht (6p.) Anete Kitse 3a
1. koht (5,5p.) Kaupo Kruusmäe 4a
1. koht (6p.) Karl-Martin Kadaja 9a
2. koht (5p.) Hedi-Riin Kivikas 7a
3. koht (5p.) Kevin Kasik 3a
3.-4. koht (4,5p.) Myrtel Rull 4d
3.-6. koht Kristjan Laurits 4a
4. koht Marko Kagovere 3a
5.-9. koht Anette Prinzmann 6b
6.-9. koht Eliise Siimon 2c
6.-9. koht Liya Rogolevskaja 2c
7.-8. koht Rome Nurmekivi 6b
7.-9. koht Kevin Jürgen 3b

Luulelugemise võistlus
17. novembril toimus luulelugemise võistlus 5.-9. klasside õpilastele. Luulet luges 17 õpilast
ja kõigil osalejatel tuli esitada kaks luuletust. Esinejad olid väga tublid ja õhkkond sõbralik.
5.-6. klass
I koht Lotta Laureen Loo 5c
II koht Karl- Erik Jürisson 5c
III koht Dana Stein 6c
Eripreemia Elisabeth Merendile 6c ja Grete Roostikule 6a
7.-9. klass
I koht Hedi-Riin Kivikas 7a
II koht Kristel Kraun 8b
III koht Anett Pettaig 9a
Eripreemia Triinu Kaup

4.c õppereis Tallinna
18. novembril käis 4.c klass Tallinnas õppeekskursioonil. Karjäärinädala raames tutvusime
poliitiku tööga Riigikogus. Jälgisime istungit kus võeti vastu riigipiiri täiendav seadus.
Hääletamise käik tablool ja seaduse vastuvõtmine oli lastele päris põnev kogemus. Regina küsis
pärast, et kas see laud peab ikka vastu, kui seda haamriga pikka aega nii kõvasti on taotud. Laud
pidavat vastu pidama, aga haamreid on tulnud vahetada, teadis ekskursioonijuht. Istung kestis
13 minutit ja riigikogulase tööpäev oligi selleks korraks läbi.
•
•

•

•
•

Tutvusime veel Riigikogu hoonega ja ronisime Pika Hermanni torni. Vaade vanalinnale oli
tõesti vapustav!
Teiseks peatuspaigaks oli suvel uuenduskuuri läbinud Energia avastuskeskus. Kuna 4. klass
õpib sel aastal täpsemalt maailmaruumi, siis oli põhitähelepanu pööratud sellele. Kordasime ka
3. klassis õpitud elektri teemat. Katseid ja tegevust jätkus paariks tunniks.
Viimane peatus enne kojusõitu oli uuenenud Ülemiste keskus. Meid huvitasid põhiliselt
kohvikud ja kaardi järgi orienteerudes leidis iga huviline endale sobiva söögikoha ja veel
muudki huvitavat.
Järgmisel päeval tegime klassis mälumängu, et kõik ikka korralikult meelde jääks ja lapsed
valmistasid poliitiku töö plussidest ja miinustest plakati.
” Tore päev oli”, arvasid lapsed
4c ja õp. Anne Kilk

Algas mõttespordi online olümpiaad koolidele
Jakobsoni Kool osaleb mõttespordi olümpiaadil kolmandat aastat. Õpilased on jaotatud kahte
vanuserühma: 1.-4. klass ja 5.-9. klass. Seni on edukaim olnud 5.-9. klassi kabevõistkond, kes
saavutas 2013/14 aastal üldkokkuvõttes I koha ja 2012/13 aastal III koha. Nooremate parimaks
on seni eelmisel õppeaastal saavutatud III koht. Olümpiaad on korraldatud nelja etapilisena, kus
õpilased mängivad 11 vooru ja kooli võistkonna punktiarvestusse lähevad viie parima punktid.
Osavõtjate arv on aastatega kasvanud ja sel aastal osaleb 5.-9. klasside arvestuses 38 kooli (187
õpilast) ja 1.-4. klasside arvestuses 24 kooli (147 õpilast).
Esimene etapp oli võistkondlikus arvestuses edukam 1.-4. klassi õpilastele, kes saavutasid 243
punktiga II koha (1. 343p. Kohtla LA PK). 5.-9. klassi võistkond lõpetas etapi 243 punktiga ja
5. koht (1. 416p. Tallinna Reaalkool).
Individuaalselt olid edukamad:
1.-4. klass
•
•
•

Kevin Jürgen 3b
Kaur Kivilaan 4c
Marko Kagovere, 3a
5.-9. klass

•
•
•

Karl-Martin Kadaja, 9a
Hedi-Riin Kivikas, 7a
Rome Nurmekivi, 6b
Õpetaja Aivar Hommik

Fotol Kevin Jürgen 3.b klassist

24.-30. november
Wimbergi ja Hedvig Hansoni külalistund, 6c klass pealinnas tarkust kogumas, viie kooli
eelvõistluse tulemused matemaatikas, helkurkõnd, kodanikupäeva kõnevõistlus, Jaan
Depmanile pühendatud XX nuputamisvõistlus, Eesti Pagari luulevõistlus
Väljas on nii ilus ja muinasjutuline. Koolimaja on kaunistatud ilusate inglitega. Jõuluootus
täidab ärevusega kõigi meie südameid. Päkapikud juba piiluvad ja on kindlasti nii mõnelegi
heale lapsele midagi sussi sisse toonud. Meie kooli parimad reaalainete tundjad noppisid häid
kohti võistlustelt ja 4.d, 5.c, 6.b ja 8.c klassi premeeriti kookidega. Milliseid kohti saadi ja kust
koogid tulid saad teada kui loed edasi.

Wimbergi ja Hedvig Hansoni külalistund
19. novembril käisid 6c klassil külas kirjanik Wimberg (kodanikunimega Jaak Urmet) ja laulja
Hedvig Hanson.
Nii Jaak Urmet kui ka Hedvig Hanson jagasid muljeid oma elamustest koolipäevilt ja töö- ning
olemisrõõmust. Põnev oli rääkida lemmikansamblitest ja -raamatutest. Wimberg on tänaseni
lummatud ansambli Queen muusikast, Hedvig Hansoni aga köitsid lapsepõlves enim ABBA
esinemised. Meile tutvustamiseks lauliski ta veidi lemmiklaulust „Honey, honey…“.
Väga heaks raamatuks tunnistasid mõlemad külalised „Viplala lood“. Jaak Urmet oli valmis
oma koolipõlve 100 lemmikraamatut kohe üles lugema, aga arvas siiski, et see poleks kuulajate
jaoks kuigi huvitav. Selle asemel kõneles ta õpilastele väga emotsionaalselt suurtest punastest
kombainidest.
Aeg läks lennates. Külalised pakkusid noortele ka ühe õpetusiva. Nad mõlemad on veendunud,
et kui inimene midagi väga tahab ja on valmis selle nimel pingutama, siis ta ka saavutab
soovitud tulemuse. Tuleb lihtsalt veidi vaeva näha. Õpilased olid rõõmsalt elevil ja
kohtumisega rahul. Imestati, et Jaak Urmet nõnda pikk ja jutukas on. Tegime ühispildi,
palusime külalistelt autogramme ja pidasime plaani uuesti kohtuda.

6c klass pealinnas tarkust kogumas
25. novembril käisime Tallinnas. Külastasime Euroopa Liidu keskust Eestis. Saime kinnitust,
et liitu kuulub praegu 28 riiki, kuid ametlikke keeli on vaid 24. Meie teadmised pandi viktoriinis
proovile.
Põnev oli Stenbocki majas, kus võisime valitsuse nõupidamissaalis erinevate ministrite asemel
laua ümber istuda ja valitsuse pressikonverentsi ruumi uudistada.
Pärast kosutavat lõunasööki suundusime ajalootundi. Kiek in de Kök pakkus elevust vanade
kivist keerdtreppidega, millel üles-alla liikumine mõnelgi jalad võdisema võttis. Kõige
huvitavamaks selles päevas osutusid Bastioni käigud, mida paljud esimest korda külastasid.
Vaatasime filmi Tallinna ajaloost ja 1944.a pommitamisest. Ringkäigu lõpp pakkus pilte
pealinna võimalikust tulevikust.
Koduteel võtsime taas mõõtu viktoriinis. Päev oli küll pikem kui tavaline koolipäev, kuid saime
palju uusi teadmisi ja nägime põnevaid kohti.
Õpetaja Kaia Pihlak

Viie kooli eelvõistluse tulemused matemaatikas
50 aastat tagasi, kui Viljandis oli ainult üks keskkool – C. R. Jakobsoni nim Viljandi I Keskkool
-sai alguse traditsioon, mis kestab tänase päevani. Nimelt Jakobsoni kooli legendaarne
matemaatikaõpetaja Endel Meidla poolt tuli ettepanek teha võistlus, kus saaksid mõõtu võtta
õpilased matemaatikas, füüsikas ja keemias. Võistlus toimub Viljandi, Nõo ja Tartu koolide
vahel, igal aastal erinevas koolis. Nüüd on Viljandis ka ainult üks gümnaasium, aga
eelvõistlusest võtavad osa ka meie kooli õpilased alates kuuendast klassist, igast kooliastmest
kümme tublimat ainetundjat. Ikka selleks, et gümnaasiumisse jõudes oleks juba võistlemise
kogemus ja tahe. Jõudu ja kestma jäämist sellele toredale võistlusele.
Paremad individuaalsed tulemused:

6.klass
Paul Aleksander Pai

12.-15.koht

7.klass
Bert Siimon

1.-2.koht

Franko Dosugov

7.-9.koht

8.klass
Sandra Nõmmeloo
Saskia Lilli Lehtsalu

12.-14.koht
15.koht

9. klass
Jakob Univer

2.-5.koht

Alex Jelisejev

10.-11.koht

Hannabel Kruusmäe

15.-16.koht

Helkurkõnd
26. novembril korraldas Lõuna prefektuur helkurkõndi. Kogunesime Jakobsoni kooli juurde
kell 16.45, meile räägiti helkuri kandmise vajalikkusest ja iga osaleja sai endale helkurriba ja
ühe riputatava helkuri nö „pimedale“ jalakäijale jagamiseks. Siis läks rongkäik liikvele. Meie
kooli õpilastel olid kaasas plakatid loosungitega. Kõik olid enda külge riputanud helkurid ja
isegi Aneti koer Saara oli valgustatud. Kokku osales meie koolist üle kahekümne õpilase,
õpetaja ja lapsevanema. Pärast helkurkõndi toimus kõigi osalejate vahel auhindade loosimine.
Kandke kindlasti helkurit!

Kodanikupäeva kõnevõistlus
26. novembril toimus Jakobsoni koolis kõnevõistlus Kesklinna, Paalalinna ja meie kooli 8.-9.
klasside õpilastele. Kõnevõistlusel osales 11 õpilast. Osalejad pidid kodus ette valmistada 3.
minutiline kõne teemal „Liikumine – edu alus“. Kohapeal tõmbasid õpilased loosiga teemad,
millest lähtuvalt oli vaja ette valmistada ja esitada 2. minutilised kõned. Kõnesid hindas žürii,
kuhu kuulusid Sakala ajakirjanik Karl-Eduard Salumäe, Viljandi BASHi korraldaja Kris Süld
ning Jakobsoni kooli vilistlased Annabel Liinsoo ja Laureen Reier.
Tulemused:
Kohustuslik kõne
I koht Heidi Puusepp Kesklinna kool
II koht Mari Piirisalu Paalalinna kool
III koht Anne Marie Vaabel Paalalinna kool
Kohapeal ettevalmistatud kõne
I koht Kirke Katariina Siimso Kesklinna kool „Tulevik – Eestis või mujal“
II koht Heidi Puusepp Kesklinna kool
III koht Maarja – Liis Põder Jakobsoni kool 3. koht

Jaan Depmanile pühendatud XX nuputamisvõistlus
28. novembril toimus Mustla rahvamajas professor Jaan Depmanile pühendatud XX
nuputamisvõistlus. Meie kooli I võistkond saavutas 3. koha. Võistkonda kuulusid Karolin
Kivilaan 8c, Saskia Lilli Lehtsalu 8c, Anett Larm 9a ja Jakob Univer 9a. Nuputamisvõistlusest
võttis osa 19 võistkonda.
Eesti Pagari luulevõistlus
Meie, 8c klass võttis osa Eesti Pagari poolt korraldatud luuletuste võistlusest. Teemaks oli
Perenaise sai. Ja oh üllatus, üllatus, meid premeeriti maitsvate kookidega. Meie luuletus on aga
niisugune:
Küpseta saia, Vanemuine
Küpseta saia, Vanemuine!
Kas siis Perenaise sai ei või
lauluhäälil taeva poole kanduda?
Meile luulekonkurss tehti,
mul ei ole selleks mahti,
läheks koju, suurde, laia,
sööma maialt Perenaise saia.
Pärast teeme rohkelt nalja,
peale joome reipalt kalja.
Ilusamaks saame talje,
taevani meil kostvad karjed.
Teavitavad meie rahvast
hetkel kestvast peost nii vahvast.
Peremees ja Perenaine
rõõmsalt saia sõid.
Pärast tantsulaval hoogsalt tantsu lõid.
Lisaks 8.c klassile osalesid veel 4.d, 5.c ja 8.b klass. Ka neid premeeriti kookidega!

1.-7. detsember
8c etiketikoolitusel, muusikaviktoriin, karjäärikuu, filmiõhtutest, filmiklubi reis
Tartusse, viktoriinisari, kooli ujumisvõistlus
Nädala pärast algab jõuluvaheaeg. Eelmine kord kirjutasime muinasjutulisest ilust aga täna pole
väljas sellest jälgegi järel. Talv pole tegelikult kätte jõudnud, see algab alles 22. detsembril.
Loodame, et talve algus toob meile valged jõulud ja vaheajaks ilusad suusarajad. Koolis on
väga kiired ajad, valmistume jõulunädalaks, toimub väga palju üritusi: jõululaat, jõulukontsert,
jõulutöötoad, muinasjutu hommikud, koolimaja kaunistamine, jõulupeod, balletietendused ja
veel palju muud!

8c etiketikoolitusel
2. detsembril käisime etiketikoolitusel. Seda korraldab restoran Cassata, mis on esimene
autentne itaalia restoran Viljandis. Kuulsime palju õpetlikku lauakommete ja itaalia toidu kohta.
Toidud, mida meile pakuti, olid ka väga maitsvad.
8c klass

Muusikaviktoriin
II veerandist hakkas meie koolis toimuma muusikaviktoriin. Esimese vooru tulemused olid
järgmised: I – III kohta jagasid võrdselt 4c klassi õpilased Rasmus Kipp, Henri Särev ja
Anette Paas.
Jõuluaktusel teeme teatavaks II vooru paremad, veel on võimalus osaleda ja võita šokolaad.
Küsimused leiad klassist 304 ja vastamiseks on aega 15. detsembrini.
Õpetaja Kersti Soopa

Karjäärikuu
3-24. novembrini toimusid meie koolis karjääriüritused.
Algklassid valmistasid terve klassiga ühe- või erinevate ametite kohta kas plakati, joonistuse,
kirjutise või mõne muu loovtöö. Parim klass oli 2a kes joonistas plakati „Väärt amet
korstnapühkija“.
7. klassidega tegelesid Viljandimaa Rajaleidja keskusest Marili Lenk ja Katrin Lõhmus.

Esmaspäeval 24. novembril kohtusid nad 7.a, 7.b ja 7.c klassiga. Kõigepealt räägiti lastega, mis
üldse on karjäär. Siis mängiti reisimängu. Seejärel lahendasid õpilased gruppides ametitega
seonduvaid anagramme ning kiireim võistkond sai auhinna.
Kaheksanda klassi õpilastele andsid tunde külalised. 3. novembril käis 8. c klassis külas Teet
Margna, kes rääkis oma elust ja praegustest tegevustest.
4. novembril oli 8.b klassi külaliseks Rauno Leskov, kes on lennuki kapten ja õhuoperatsioonide
juhtimiskeskuse ülem. Rauno Leskov rääkis endast ja oma ametist.
Reedel oli 8.a klassi külaliseks riigikogu liige Helir- Valdor Seeder. Ta on olnud nii maavanem,
kui põllumajandusminister. Tema rääkis õpilastele oma ametitest ning sellest, kuidas ise saab
oma eluteed juhtida.
9. klassidel oli karjäärikuu raames võimalus käia töövarjuks.
Käidi SA Viljandi haiglas kirurgi varjutamas ning laboris laborantide tööd jälgimas; Viljandi
Gümnaasiumis varjutati direktor Ülle Luisku ja huvitegevuse koordinaatorit Ave Alvret ning
õppenõustaja- karjäärikoordinaatorit Raili Toikka-Tamme; Tõravere Observatooriumis jälgiti
kosmoloogiaga tegelevaid teadureid; kohvik Fellinis peakoka tööd; raadios Star FM jälgiti Pille
Minevit ja Allan Roosilehte ning tutvuti hommikuprogrammi külalise Karl Erik Taukariga;
Viljandi päästekomandos jälgiti päästjate tööd; Viljandi politseijaoskonnas Ennetus- ja
menetlustalituses relvalubade ametniku tööd; varjutati Männimäe Loomakliinikus loomaarsti;
Tartus Vanemuises jälgiti balletiproovi ja uue etenduse proovi ning tutvuti maja- ja inimestega
ning Pärnu Endlas jälgiti Ago Andersoni tegemisi; Tallinnas käidi G4 S majas Paldiski
maanteel, mis on väga uus ja moodne maja ning kus oli terveks tööpäevaks koostatud
tegevused: 1)valvedivisjoni direktori juures, 2)personalidivisjoni direktori juures,
3)juhtimiskeskuse
osakonnajuhataja/teenusejuht,
4)turvatehnikadivisjoni
direktor,
5)sularahadivisjoni rahaveo osakonna juhataja; Cristina Ilusalongis jälgiti juuksurite tööd;
Tallinn Sapa Profiilid AS; Print Best trükikojas tutvuti majaga ja sealsete töötajatega, Kivi
Pagaris käidi ja puidutööstusettevõttes Sawmill Of Sadala.
Kersti Mumm

Filmiõhtutest
Novembri alguses toimus esimene nooremate õpilaste filmiõhtu. Nooremate õpilaste (2.6.klass) filmiklubilist tegevust nimetame VJK filmiklubikeseks ja nende vedamise on sel aastal
enda peale võtnud õpetaja Kristi Potter.
7. novembril vaadati koos filmi Tintini seiklused. Kohal oli 39 õpilast, mis on kõikide
filmiõhtute absoluutne rekord (ainult filmiööl on rohkem osalejaid olnud)! Lapsed jäid rahule
ja lubasid järgmisel korral ka tulla.

21. novembri filmiõhtust kirjutas Karita Paul nii:
Meie järjekordne filmiõhtu, mis oli mõeldud vanematele klassidele leidis aset reedel, 21.
novembril, kell 17.00. Filmiks oli „Naljamängud 2:Lahvatab leek“. Filmi oli vaatama tulnud
15 inimest. Enne „Naljamängud“ algust tutvustasid meile filmi õpetaja Enna Audova ja meie
kooli õpilane Maarja-Liis Põder.
Film „Naljamängud“ põhineb triloogiale, mille autoriks on S.Collins. Triloogiasse kuuluvad
raamatud on „Naljamängud“, „Lahvatab leek“ ja „Pilapasknäär“. Kõigist kolmest teosest on
tänaseks vändatud ka filmid. „Lahvatab leek“ on järg esimesele osale, teises osas jätkub Katniss
Everdeeni elu Panemis. Filmi teine osa algab sellega, et kõikidele raskustele vaatamata on
Katniss ja Peeta mõlemad elus. Tüdruk peaks tundma kergendust ja olema õnnelik, sest ta on
naasnud oma koju. Perekonna ja vana sõbra Gale-i juurde, viimane hoiab temast aga eemale.

Algab mäss Kapitooliumi vastu, Katniss ja Peeta on võimelised seda mässu maha suruma
näidates armastust teineteise vastu, kui nad seda ei tee, on tagajärjed kohutavad.
Kuidas kogu lugu lõpplahenduse saab näeme filmi kolmandas osas, mille esilinastus kinodes
toimus 21. novembril.
Filmiklubi reis Tartusse
Käisime 3. detsembril Jakobsoni kooli ja kahe Viljandi gümnaasiumi õpilasega Tartus
filmireisil. Vaatasime filmi “Näljamängud- Pilapasknäär 1.osa”
Tuli välja, et film oli väga põnev ning arvatavasti sai kõigil popkorn enne poolt filmi otsa.
Film on ise action film, milles peategelane Katniss hakkab pilapasknääriks ning päästab oma
sõbrad.
Seda filmi soovitaksime vaadata kindlasti kõikidel suurtematel inimestel.
Iris Olivia Tamm ja Caroline Homik 6c klassist

Viktoriinisari
Novembrikuu viktoriin toimus 19. kuupäeval 3. klasside õpilastele. 4-liikmelisi võistkondi oli
kokku 12. Mäng toimus auditooriumis. Igal võistkonnal oli nimesilt ja neli vastusetähte. Kokku
tuli vastata 15 küsimusele.
12 punktiga võitis võistkond ROKELOLI. Järgnes 10 punktiga võistkond NUPUTAJAD. Vaid
punkti võrra vähem kogus võistkond TORUKÜBAR.

Detsembri viktoriin 2. klassidele toimus 8. detsembril. Kohal oli seekord 11 võistkonda, sest
haigus tabas ka nuputajaid. Mäng kulges üpris tasavägiselt. Lõpuks selgusid võitjad
lisaküsimuste – mõistatuste abil.
12 punkti kogus võistkond STAARID. Lisaküsimusega kokku sai samuti 12 punkti võistkond
KORSTNAPÜHKIJAD. Sama punktisumma andis 3. koha võistkonnale A-4.
Mängu lõpus said kõik osalejad kommiga suu magusaks.
Jaanuarikuus nuputavad viktoriinisarjas 1. klasside õpilased.
Uuele ringile läheme veebruarikuus, mil toimub viktoriin 4. klasside õpilasetele. Märtsikuus
3. klassidele, aprillis 2. klassi õpilastele ja maikuus lõpetavad viktoriinimängu 1. klassid.
Lahedat peamurdmist!
õp Rita Kadaja

Kooli ujumisvõistlus 2.-9. klass
Kooli ujumisvõistluse kava näeb ette individuaaldistantse ja teateujumist kuueliikmelistele
klassi võistkondadele. Eelmisest õppeaastast muudetud formaat pakub pinget õpilaste hulgas
just teatevõistluste näol, kus toimub klasside vaheline võistlus.
TEATEUJUMISE TULEMUSED (võitjad):
2C
3.06,8
3C
2.30,3
4A
2.19,5
5C
2.09,9
6A
1.52,6
7A
2.18,7
8A
2.31,5
9A
1.59,9
Individuaalselt olid edukamad kahe alavõiduga Sandra Allik, 5a; Kristjan Auspere, 6a ja
Johanna Mõtsar, 7c. Ujumisvõistluse individuaaltulemused on kooli kodulehel sporditulemuste
all.
õp. Aivar Hommik

8.-19. detsember
Ongi detsembri lõpp, hurraa! Ilusat jõuluaega kõigile ja mürtsuga uude aastasse. Alljärgnevalt
aga juba olnud sündmustest, sest tänasida toimetusi ära viska homse varna. Head lugemist. Uuel
aastal näeme ja kirjutame.
Jõulukaardid Jaani koguduse eakatele
Esimesel advendinädalal viidi Jakobsoni kooli inglise keele tundides läbi traditsioonilist
heategevusaktsiooni – joonistati jõulukaarte EELK Viljandi Jaani koguduse eakate pakkidesse.

Füüsika lahtine võistlus
10. detsembril toimus Jakobsoni koolis füüsika lahtine võistlus. Paremad tulemused:
8. klassi arvestuses olid tublid Saskia Lilli Lehtsalu 13. koht ja Andre Anijärv 17. koht. Kokku
oli 53 tegijat.
9. klassi arvestuses oli väga tubli Jakob Univer, kes sai 82 võistleja seas 4. koha.

Filmiõhtu
12. detsembril vaatasime filmiklubiga filmi “Frozen” ehk “Lumekuninganna ja igavene talv”.
Filmiõhtul olid koos nii suured kui ka väikesed filmisõbrad, kuid film meeldis mõlema
vanuseastme vaatajatele. Filmi valisid meie kooli vilistlased Gerda ja Keidi, kes said oma tööga
väga hästi hakkama. Nende esitatud sissejuhatus oli väga hoolikalt läbi mõeldud, oli põnev
kuulata ning kokkuvõte võttis hästi kokku filmi parimad kohad ja tegelased.
Ülekaalukateks lemmikuteks osutusid Anna ja Olaf. Päris mitmed panid ka tähele tuntud
multifilmili “Rapuntsel” tegelasi ning äratundmisrõõm oli suur. Mulle väga meeldis filmi juures

see, et sinna oli kaasatud laule ja lõpp oli õnnelik ning õpetlik. Ka pisemad vaatajad said filmi
õpetlikkusest aru ja nautisid filmi väga. Kurbadel hetkedel hoidis kõigi tuju üleval lumememm
Olaf, kes päris mitmel korral terve vaatajaskonna naerma ajas. Mulle meeldis “Frozen” väga ja
olen rahul, et seda filmi vaatamas käisin.
Karmen Rebane 8a

Jõuluteemaline projektinädal
15.-19. detsembrini toimus koolis jõuluteemaline projektinädal. Traditsioonilistele
jõuluüritustele lisaks said 17. detsembril kõik 5.-9. klassi õpilased osaleda kahes
jõuluteemalises õpitoas. Valikus olid jõulukaartide meisterdamine, LED laternate
valmistamine, vene jõuluköök, erinevate jõuluehete ja kaunistuste valmistamine, piparkookide
kaunistamine, kingikottide meisterdamine, jõulumuusika õpituba ja jõulukeks ning “christmas
jumping”. Rõõmu jagus nii töötubades osalejatele kui ka juhendajatele.
Mis sai aga töötubades valmistatud esemetest? Need läksid müüki heategevuslaadale. Laat
toimus sama päeva õhtul enne ja pärast jõulukontserti ning järgmisel päeval vahetundides.
Kogusime raha uue “Just Dance” komplekti ostmiseks ja inglipuu projekti toetamiseks. Hea
meel on tõdeda, et peaaegu kõik õpitubades valmistatu osteti ära! Saime kokku 293 eurot! Raha
läks “Just Dance” komplekti ostmiseks ja ühtlasi saime toetada inglipuu projekti. Karlile ja
Cevinile tõi jõuluvana sel aastal puldiga auto, rongide komplekti ja lauajalgpalli mängu. Need
olid ka viimased soovid Maxima inglipuul. Suur aitäh kõigile toetajatele!

