Päevaraamat 2013/2014 õppeaastal
Avame päevaraamatu teise osa ja kirjutame selle pealkirjaks „2013/2014. õppeaasta Viljandi
Jakobsoni Koolis“.
Sellel aastal oli suvine koolivaheaeg haruldaselt ilus, sooja ja päikesepaistet jagus igasse päeva.
Loodame, et kõik on energiat täis ja pikk õppeaasta, kuhu mahub täpselt 175 õppepäeva,
möödub hästi.
Meie koolis õpib 687 õpilast. Uuenduseks sellel aastal on trimestrid, nii et kokkuvõtvate
hinnetega tunnistuse saad kolm, mitte neli korda nagu eelmisel aastal. Esimese trimestri
viimane päev on 22. november, teine lõpeb 28. veebruaril ja õppeaasta lõpp saabub 6. juunil.
Viimase koolikella aktus on üheksandate klasside õpilastel 28. mail ja 14. juunil lõpetab meie
kooli teine lend. Aga sellest päevast, mil oma töö vilju maitsta saame, lahutab meid veel pikk
ja tegemisterohke aeg.
Mida suvel tehti?

Balletistuudio Odessas
15.-21. augustini osales kooli balletistuudio Ukrainas Odessa linnas rahvusvahelisel
konkurssfestivalil „Morskaja žemtšužina“. Tegemist on konkursside sarja „Medefin“ ühe
suurema ja suurejoonelisema konkursiga.
Balletistuudio võistles neljas kategoorias: kaasaegne koreograafia, rahvuslik-stiliseeritud tants,
estraaditants ja lastetants.
Kaasaegse koreograafia voorus toodi koju laureaaditiitel, lastetantsus olime nominendid.
Konkurss ise toimus Odessa Filharmoonia imeilusas saalis, žüriisse kuulusid rahvusvaheliselt
tunnustatud ballettmeistrid, tantsufestivalide juhid ja õppejõud. Lisaks pingelistele
esinemistele tutvuti ka Odessaga – jalutati vanalinnas, külastati delfinaariumi ja
šokolaadimuuseumi ja loomulikult ujuti palju Mustas meres. Sõitu Odessasse toetasid Eesti
Kultuurkapital, haridus- ja teadusministeerium, Viljandi Metall AS , Viljandi linn ja muidugi
meie armas Jakobsoni kool ja lapsevanemad. Aitäh neile kõigile!

Tantsustuudio Hebe käis festival Makedoonias, aga nende reisist kirjutame hiljem.
Raamatusõprade klubi karneval
Oma esimese hooaja lõpetasid raamatusõprade klubi liikmed karnevaliga. Kõigil olid seljas
raamatutegelasi kujutavad kostüümid, koos söödi kaasavõetud maiustusi ja esitati katkendeid
raamatutest. Raamatusõprade klubi jätkab ka sel kooliaastal. Kel klubi tegevuse vastu huvi, see
saab infot kooli raamatukogu juhatajalt Erna Ardelilt.

Ühistööna valmis seinavaip
Augustikuus ilmus esimene Eesti suurim käsitööajakiri. Selles numbris on ka artikkel
„Segatehnikas seinavaip“. Seinavaiba tegid meie kooli 9. klassi tüdrukud kollektiivse tööna
õpetaja Piret Tago juhendamisel.

Õppenõukogu Kurgjal
Meie koolil on kena traditsioon korraldada iga kahe aasta järel sügisene õppenõukogu Kurgjal.
Asetame lilled Jakobsoni perekonnakalmistule, tutvume Kurgja tööde ja toimetustega,
vaatame, mis kahe aastaga on muutunud, sööme maitsvat lõunat Kurgja talus kasvatatust ja
muidugi seame sihte uueks õppeaastaks. Otsustasime seekord, et ka talvine Kurgja matk tuleks
muuta traditsiooniks. Juuresoleval pildil on näha, kuidas uus ja vana ilusasti koos eksisteerivad
ja üksteist toetavad.

Fotografeeris õpetaja Kaia Pihlak

1. septembri aktus
Kuna sellel aastal langes 1. september pühapäevale, said kõik soovijad õpilasi kooli saata ja
võimla oli tulvil õpilasi ja lapsevanemaid, vanaemasid ja vanaisasid ning väiksemaid õdesid ja
vendi. Kõige tähtsam päev oli see muidugi 79 meie kooli tulnud esimese klassi õpilasele, kes
kõik kordasid aabitsatõotust ning tahavad olla korralikud ja targad lapsed. Kooliperre tuli kaks
uut inimest: tööõpetuse õpetaja Jaak Alesma ja korvpallitreener Rauno Tamm. Lillede ja
tänusõnadega peeti meeles füüsikaõpetajat Lilian Tambekit, kes on pedagoogina töötanud
viiskümmend aastat. Hurraa! Tehke järgi! Siis helistati koolikella ja algaski kool.

Lõpetuseks meenutus Jakobsoni kooli 1. lennust.

Palju jõudu, teotahet ja tugevat tervist meile kõigile. Üheskoos suudame kõike!

Meie tegemised 9.-15. septembril
Lõimingutest Jakobsoni koolis, tantsureis Makedooniasse, kodutütarde militaarlaager,
8.a klassi õppereis Soomaale, õpilaste kooliaasta alguse kogunemised, simulatsioonimäng
9. c klassis, murdmaajooks 2013

Lõimingutest Jakobsoni koolis
Alanud

õppeaastal on meil koolis käsil põnevad algatused.

Soovime lisaks riiklikule

õppekavale pakkuda mitmesuguseid uusi ja huvitavaid teadmisi ning oskusi, mida tulevases
elus vaja läheb. Nimetasime uued ained „lõimimiseks“ ja tunniplaanis peituvadki kursused
just selle lühendi „LÕI“ taha.
Tiigrihüppe ja Viljandi linna toel oleme soetanud suure hulga roboteid ja 3D-printeri. 1.-4.
klassile õpetataksegi eelkõige robootikat ja animatsiooni. Õpe toimub kogu kooliaasta vältel.

5.-8. klassile toimuvad lõimimisained trimestrite kaupa,

igal trimestril midagi uut. Nii

õpetatakse 11-tunniste kursustena, kuidas panna robotid kõikvõimalikke ülesandeid täitma,
mismoodi saab füüsikas, keemias ja bioloogias mõõta parameetreid spetsiaalsete Vernier’
seadmetega, väitlemise, suhtlemise ja giidinduse algteadmisi ja –oskusi, tööõpetust ja
käsitööd, kodulugu, kodulehe valmistamist ja palju muud arendavat ja huvipakkuvat.
Erinevalt teistest ainetest lõimingu kursustel õpilastele hindeid ei panda. Eesmärk on avardada
laste silmaringi ja õpetada uusi oskusi.
Õppe- ja IT- juht Laido Valdvee

Tantsureis Makedooniasse
24. juuni hommikul alustasid meie kooli 6.-9. klassi tantsijad Hebest ja 7.-9 kl.
rahvatantsurühmast koos Viljandi gümnaasiumi rahvatantsijatega ühist festivalireisi
Makedooniasse. Läbi Läti-Leedu-Poola-Slovakkia-Ungari-Serbia jõudsime kolmandal päeval
sihtkohta Lõuna-Makedoonias, Ohridisse. Meid võttis vastu imeilus linn mägede vahel asuva
Ohridi järve ääres.
Ohrid on väga populaarne festivalide korraldamise koht: kevadest sügiseni korraldatakse seal
ligi 20 erinevat festivali. Sel aastal avastasid paljud eesti tantsugrupid selle vahva
festivalipaiga. Teisel päeval kohtusime näiteks linnaekskursioonil õpetaja Olesja Roosmaad,
kooli endist õpetajat Mari Visnapit ja teisi tuttavaid Viljandimaa tantsijaid.
Ohrid on Makedoonia ja kogu selle piirkonna kõige tuntum turismipiirkond. Linnas on palju
ajaloolisi vaatamisväärsusi, kloostreid ja amfiteater. Kohapeal veedetud päevade sisse
mahtusid ekskursioonid linnas, laevasõit Ohridi järvel kuulsasse St. Naumi kloostrisse, kaks
folkloorifestivali ja esinemised ning neile eelnevad lustakad rongkäigud õhtupimeduses mööda
väga mõnusalt valgustatud tänavaid.

Esimeses rongkäigus andsid tooni türklased

oma

trummidega. Eks meiegi torupill ja lõõts hõiskasid rongkäigu värvikamaks. Meie lipp oli
paljudele tundmatu ja uuriti – kes me oleme ja kust tuleme.
Teise festivali eelses rongkäigus läks linna kitsastel kivitänavatel päris tantsuks ja oli väga
lõbus.
Mõlemad esinemised toimusid hilisõhtul linna keskel väljakul selleks spetsiaalselt ehitatud
laval. Kõik osalevad folkloorirühmad ja publik moodustas tiheda massi selle ümber. Meie

õpilastel oli väga hea võimalus tutvuda teiste maade kultuuri ja noortega. Poola grupiga saime
väga hästi läbi ja meid kutsuti ka Poola külla.
Tagasiteel tegime väikesed ringkäigud Makedoonia pealinnas Skopjes, Belgradis, Bratislavas,
Varssavis. 13 päeva kestnud reis lõppes 6. juuli hilisõhtul.
Uute festivalideni!
Rahvatantsu juhendajad Ave ja Kerttu Alvre

Kodutütarde militaarlaager Välustes
6.-8. septembril toimus Välustes kodutütarde ja noorte kotkaste militaarlaager, kus osales ka
meie kooli esindus. Laager oli väga huvitav, kolme päeva jooksul õpiti erinevaid militaarseid
oskusi nagu luuramine, maskeerumine, salakiri, käemärgid ja rivistumine. Õpitud oskusi said
tüdrukud rakendada praktiliselt matka- ja luuremängudes. Laagri kohta saab lähemalt lugeda
aadressilt:
http://sakala.kaitseliit.ee/et/noorte-kotkaste-ja-kodututarde-militaarlaager1

8. klassi õppereis Soomaa rahvusparki
Kümnendal septembril käis 8. a klass Soomaa rahvuspargis õppereisil. Selle korraldasid
Viljandi gümnaasiumi 11. klassi loodussuuna õpilased ja nemad ka juhendasid meid. Projekti
nimi oli „Avastuslik õpperada noortelt noortele“. Soomaa rahvuspargi keskuses jaotati meid
pooleks: üks grupp jäi sinna ja teised sõitsid edasi Ingatsi matkarajale. Seal jaotati meid
neljasteks rühmadeks ja anti gümnasist juhendajaks. Siis läksime matkarajale, kus pidime
täitma mitmeid töölehti, millel olid erinevad vaatlused ja mõõtmised, mida pidime iga saja
meetri tagant täitma. Mõne koha peal olid ka lihtsamad katsed vee ja mullaga. Kokku
kõndisime umbes neli kilomeetrit. Matkaraja lõppu jõudnud, sõitsime bussiga Soomaa
rahvuspargi keskusesse, võtsime teise poole klassist peale ja sõitsime tagasi Viljandisse.
8.a klassi õpilane Jakob Univer
Käisime gümnaasiumi õpilastega rabas. Jõudnud kohale, jagati meid kaheks: üks osa jäeti
kohale, teised sõitsid edasi. Esimeses grupis oli üheksa õpilast ,neid jagati veel kolmeks grupiks
. Oli kolm tööd: esimeses pidi arvama ära puuvilju ja puuoksi ning joonistama seda. Teisel pidi
arvama kumb muna on toores, kumb mitte. Pärast pidi saama muna kolvi sisse mitte tõugates
ega vajutades. Antud oli tikud ja ajaleht. Meie rühm teadis, kuidas seda tegema pidi. Tuli võtta
ajaleht, panna põlema ja visata kolb ning panna muna peale. Õhku jääb väheks, tuleb
süsihappegaas, tekibki vaakum. Viimane ülesanne oli leida ruudu, ristküliku ning 90- kraadise
kolmnurga ümbermõõt ja pindala. Mõõtma pidi oma keha- osade järgi. Meie grupp kasutas
telefoni kalkulaatoreid, et arvutada pindala ja ümbermõõtu . Viimaseks läksime metsa, pidime
leidma loomade jälgi, et need siin olid. Tagasi jõudnud, selgusid parimad. Kõik rühmad võitsid
midagi.
8.a klassi õpilane Aleksander Vammus

Õpilaste kooliaasta kogunemised
11. septembril toimusid kogu kooli õpilasperele traditsioonilised õppeaasta alguse
kogunemised, kus kõneldi, mida uut toob algav õppeaasta koolitöösse ning rõhutati kooli
kodukorra olulisemaid nõudeid.
•

Sellest õppeaastast on ka meie koolis trimestrid:

•

I trimester lõpeb 29.novembril;

•

II trimester 28.veebruaril;

•

õppeaasta lõpeb 5.juunil

•

Uued on käitumishinnangud: korras, rahuldav, mitterahuldav

•

Sellest õppeaastast käivitub täielikult uus Põhikooli riiklik õppekava, mis toob kaasa
erinevaid muudatusi, millest üheks olulisemaks on, et peale inglise keele ja reaalharu
õppesuuna on meie koolis alates 2. klassist tehnoloogiasuund, mis kajastub erinevate
õppeainete lõimitud tundidena.

•

Jätkuvalt arvestatakse õpilase individuaalsust. Tähtis on töö andekatega

•

Kool on liitunud sellest õppeaastast lisaks varasematele projektidele (Tervist edendav
kool, „Suitsuprii klass“) ka „Ettevõtlik Kool“ ning KiVa („Kiusamisest vaba“)
projektiga

•

Täiendatud garderoobi kasutamise juhend (uued jalanõudekotid jmt)

•

Koolis alustavad tööd mitmed ringid, milles on võimalik osaleda.

Infot koolis toimuva kohta saab kooli kodulehelt www.vjk.vil.ee
Õppejuht Kaie Lõhmus

Simulatsioonimäng
12. septembril toimus 9.c klassile ühiskonnaõpetuse tunnis projekti Varivalimised ühe osana
simulatsioonimäng. Õpilastele anti ette legend: on üks 1500 elanikuga vald, vallas on üks
gümnaasium, üks noortekeskus. Noored kurdavad, et neil pole midagi teha, igav on. Nüüd
jaotati klass rühmadesse: kohaliku omavalitsuse esindajad, noortekeskuse esindajad, noorte
volikogu esindajad ja lastevanemate esindajad. Õpilased said 20 minuti jooksul arutata oma
grupiga probleemi etteantud sihtgrupist lähtuvalt. Seejärel valiti igast grupist üks esindaja,
nemad pidid „Foorumi“ saate formaadis kaaskõnelejatega väitlema ja probleeme ning

lahendusi pakkuma. Ühiselt jõuti otsuseni, et tuleb sponsorite ja lastevanemate toel ehitada
noortele spordiväljak. Simulatsioonimängu viis läbi Tartu Ülikooli riigiteaduste tudeng
Varivalimiste projekti Ida-Virumaa koordinaator Heidy Roosimägi.

Kooli murdmaajooks 2013
Kooli murdmaajooksupäev toimus seekord X üleriigilise tervisepäeva raames. Päev oli
päikesepaisteline ja osalejatele igati meelepärane. Oli eneseületamisi ja palju rõõmsaid
nägusid. Parima tulemuse saavutas poistest Markus Toom (9d) ja tüdrukutest Rebeca Lotta
Aasmäe (7c). Markuse tulemus jäi absoluutrekordile alla vaid 0,7 sek. (rekordaeg 3.30,4 Kaur
Kuslap 2005.a.)
Eraldi märkimist väärib poiste vanema vanusegrupi ehk B-klassi tõsine pingutus, kus 1,1 km
distantsil saavutas 9 õpilast tulemuse alla 4 minuti. Tüdrukute distantsi pikkus oli 550 m.

VÕITJAD:
E- vanuseklass (2004/05 s.)
Hendrik Koks, 3.c – aeg: 2.09,6

Karoliine Käsper, 3.b – aeg: 2.12,0

D-vanuseklass (2002/03 s.)
Ringo Kobi, 4.c – aeg: 4.34,9
Sandra Schiihalejev, 5.c – aeg: 1.59,0

C- vanuseklass (2000/01 s.)
Kevin Mattias Klasman, 5.a – aeg: 3.57,4
Rebeca Lotta Aasmäe, 7.c – aeg: 1.47,1

B- vanuseklass (1998/99 s.)
Markus Toom, 9.d – aeg: 3.31,1
Teesi Tuul, 8.a – aeg: 1.59,4

Lisa:
B- vanuseklassi poiste 4 minuti piiri alistajad:
1. 3.31,1 Markus Toom, 9.d
2. 3.46,3 Ott Martens, 9.c
3. 3.46,8 Tõnis Toom, 9.b
4. 3.47,2 Alko Laanoja, 9.d
5. 3.48,7 Edgar Toimetaja, 9.b
6. 3.54,4 Andi-Ermo Uustalu, 8.b
7. 3.54,7 Madis pani, 9.d
8. 3.55,2 Taago Timmas, 9.d

9. 3.56,6 Kevin Randam, 9.b

Meie tegemised 16.-22. septembril
Projekt “Lugu loob, jutt juhib”, 4. b klassi õppekäik Tartu tähetorni, maakonna
algklasside murdmaajooksu võistlustelt III koht

„Lugu loob, jutt juhib“
18. septembril külastas kooli projekti „Lugu loob, jutt juhib“ raames jutuvestja Piret Päär, kes
rääkis lugusid 5.a, 5.c ja 9.c klassi õpilastele. Projekti eesmärgiks on lugude jutustamise
traditsiooni väärtustamine ja huvi tekitamine oma kodukohaga või perepärimusega seonduva
vastu.
Meie eesti keele tunnis läksime raamatukokku ja seal oli üks jutuvestja Piret Päär. Ta tuli
Tallinnast, et meile lugusid jutustada. Üks nendest oli selline. Mees jättis oma kolmele pojale
hunniku herneid, ise läks metsa. Pojad sõid ja sõid, kuni alles jäi kuus hernest. Aga poisid ei
osanud arvutada. Tehti nii: kõige vanem poeg sai kolm hernest, keskmine kaks ja kõige
väiksem ühe. Korraga kõlab koputus uksele, sisse astus üks vana mees, kes küsis: „Tere, kas
teil mulle süüa oleks pakkuda?“ Kõige vanem vend vaatas oma kolme hernest ja pistis kõik
kõhklemata suhu. Keskmine vend andis ühe herne mehele. Noorem vend vaatas meest ja siis
hernest ja andis herne mehele. Mees võttis herne vastu, aga küsis enne: „Oled sa ikka kindel,
et tahad herne mulle anda?“ Poiss noogutas. Mees naeratas ja pistis herne ikkagi suhu. Enne
väljumist ütles mees : “Kogu teie and saab tasutud” ja astus uksest välja. Järgmisel päeval tuleb
mees tagasi. Vanemale vennale annab ta kaks peotäit herneid, keskmisele peotäie ja noorimale
ainult ühe herne ja käsib kõigil need maha istuda. Vennad teevadki nii. Sügisel korjab aga
ainult noorim vendadest nii suure saagi, et isegi kuningas tuleb seda uudistama, keskmine vend
saab väga väikese saagi ja vanim ei saa midagi. Nii sai heategu tasutud.
Grete Roostik 5.a
Lugu sellest, kuidas 45 minutiga jääd murda
Jutuvestmise tund?! Mis see on??? Muinasjutud 9. klassis??? Sain aru, et minu ettepanek
minna Eesti parimat jutuvestjat kuulama kelleski elevust ei tekitanud, reklaam „Eesti parim“
ei mõjunud. Kohusetundlikud õpilased läksid tegema, mida õpetaja käskis. Tegelikult ei
teadnud keegi, et nad satuvad juttude võluilma… Kolm päeva hiljem meenutasime jututundi.

•

Mulle meeldis õhkkond raamatukogus selle tunni ajal. Küünal tegi selle hubaseks. Seal
oli mõnus olla ja rahulik ja vaikne

•

Mulle läks korda lugu, kuidas ta rääkis oma vendadest, kes päeval temaga ei mänginud,
aga õhtul tegid selle juttude jutustamisega heaks. Jutud tõid õhtuti pere kokku.

•

Lahe lugu oli sellest, kuidas ta oma sõbrannaga Iirimaal käis ja sinna kirjutas kogemata
valesti, st hääletamise (hitchhike) asemel hakkavad nad lennukit kaaperdama (hijack).

•

Mulle jäi meelde lugu vanaemast, kes jutustas oma lastele jutte, aga enne jutustamist
vaatas oma kotti, mis loo ta sealt valib. Aga ühel päeval olid lood kotist kadunud…

•

Mulle meeldis lugu Surmast. See tekitas minus põnevust, sest läks aina paremaks ja
paremaks.

•

Mulle meeldis tohutult lugu Surmast, kes vanaisal mitu korda külas käis. Jutuvestja
suutis nii hästi kõiki tegelasi järele teha või mängida, et jäigi tunne, nagu oleks ise seal
jutus.

•

Jacki ja Surma lugu jäi kõige paremini meelde. Surm ei pea alati olema kurb sündmus,
selle saab muuta ka positiivseks ning nii pidavat ka lahkujal kergem olema. See pani
mind surmast teistmoodi mõtlema.

•

Kõige paremini jäi meelde Surma lugu, kuna sellist lugu polnud ma varem kuulnud,
kus inimene sai Surma endaga natuke sõbraks.

•

Minu arvamus jutustamisest muutus, sest enne arvasin ma, et jutustamine on näitlemine
ja lihtsalt pähe õpitud jutu rääkimine.

•

Ma ei uskunud enne seda, et lugude jutustamine saab olla mõnele perele nii tähtis.

•

Ma ei osanud arvata, et lugude jutustamine võiks ka meievanustele nii huvi pakkuda,
et kõik vaikselt kuulasid ja kaasa mõtlesid.

•

Ta rääkis neid lugusid nii õhinal ja nii, et tal oli iseendal ka huvitav. Ta emotsioon oli
vastav sellele loole, mis ta rääkis, ning see tekitas meis ka huvi kuulata.

•

Ise närveerin küll, kui midagi esitama pean, aga tema säilitas nii hästi rahu ja nautis
seda.

•

Minu arvamus muutus, sest ma ei suutnud uskuda, et niimoodi saaks raha teenida.

•

Ma ei teadnud enne, et jutustamine nii huvitav võib olla.

•

Mulle meeldis ka see, kuidas ta rääkis kuidagi nii soojalt ja pehmelt. Oma perest rääkis
ta ka väga hästi.

•

Olin juba ära unustanus selle, kui keegi mulle muinasjutte räägib.

•

Algul ma ei arvanud, et jutuvestjad nii osavad on ja end nii kuulama panevad, aga nüüd
ma tahaks iga kell uuesti teda kuulama minna.

Üheks koolitunniks ununes elu sõrme otsas- just nii nimetas Piret Päär noorte arvuti- ja
telefonilembust. Usun, et kõik tajusid ELAVA SÕNA JÕUDU. Ja uus lugu ongi sündinud.
Tead, mis naljakat lugu ma kuulsin. Üks naine, kes hästi inglise keelt ei osanud, tahtis kirjutada,
et sõidab Iirimaale hääletades, st hitchhike , aga ….
Õpetaja Eini Ilves

4.b klassi õppereis Tartu tähetorni.
17. septembril õppis 4.b klass tavapärase klassiruumi asemel 200-aastases Tartu tähetornis.
Kuna loodusõpetuses käsitletakse parajasti planeete ja tähtkujusid, siis igati sobilik oli oma
õpikuteadmistele lisa nõutada just tähetorni ajaloolises keskkonnas põnevate teleskoopide ja
teiste astronoomias vajalike teadusriistade keskel. Muuseum tutvustas täheteaduse ajalugu ja
kuulsaid astronoome, kes Tartu tähetornis teadust tegid ja omale maailmakuulsuse teenisid.
Planetaariumietendus aitas selgitada planeetide ja teiste taevakehade liikumist ning leida
tähistaevast kätte erinevaid tähtkujusid. Sellise liikuva kupli all vaatlemine tekitas öise

õuesoleku tunde. Haridusprogrammi käigus valmistas iga laps omale taevavaatluskaardi ja
õppis seda „lugema“.

Maakonna algklasside murdmaajooksu võistlustelt III koht
18. septembril toimusid Viljandi maakonna algklasside murdmaateatejooksu võistlused. Osa
võttis 6 võistkonda. Meie kooli võistkond saavutas Kesklinna kooli ja Paalalinna kooli järel III
koha. Võistkonnas jooksid MARIA RAUD, ELEANDRA PETERSON, EMILY TOOMI,
DANA STEIN, BIRGIT ÜLETOA, KAROLIINE KÄSPER, KENNO TOOM, ROME
NURMEKIVI, REIGO VESKE, ROBIN JOOST, HENDRIK KOKS,
KARMEN KONDEL, RAUL VIITMAA.

RINGO KOBI,

Meie tegemised 4. – 10. novembril
Õuesõppe päev Olustveres, saksa keele päev, õpilasesinduse meeskonnatöö koolitus,
isadepäeva perepäev, esikoht kabes, meie kooli õpetaja Aivar Hommik maailmameister,
matemaatika olümpiaadi koolivooru parimad

Õuesõppe päev Olustveres
29. oktoobril käisime klassiga väljasõidul Olustveres Orioni tähetornis. Ilm oli väga tormine
ning paljudes kohtades puudus elekter, nii ka seal, ning seepärast jäid meil seal mõned katsed
tegemata. Pärast katsete tegemist räägiti meile ka selle koha ajaloost. Päris võõras see meile
polnud, olime ka neljandas klassis seal, aga seekord saime parema kogemuse, sest nüüd oleme
vanemad ja mõistame asju paremini. Õuesõppe päevi võiks olla rohkem, sest väljaspool
klassiruumi on toredam ja huvitavam õppida.
Rebeca Lotta Aasmäe 7.c

Saksa keele päev
5. novembril osalesid meie kooli 5.b klassi õpilased saksa keele päeval Paalalinna koolis. 4.-7.
klasside õpilastele oli koostatud väga põnev orienteerumismäng „Autobahn“ („Kiirtee“). Mäng
kestis ainult tund aega ning seetõttu ei jõudnud lapsed kõiki linnu „külastada“. Tunni aja
jooksul pidid 4-sed grupid külastama 16 Saksamaa linna. Iga linna kohta tuli lahendada mõned
ülesanded ning kasutada võis abivahendit. Nt üks abivahend, milleks oli Saksa lipu värvides
riideriba, oli lõhnastatud Hugo Bossi lõhnaveega. Õpilased pidid kolme lõhna hulgast ära
tundma õige. Tuli kasutada ka arvutit, kuulata erinevaid meloodiaid jne. Iga ülesande
lahendamise järel löödi mängupassi vastava linna tempel ja lõpuks viidi pass „politseisse“.
Kaotajaid selles mängus ei olnud, sest erinevate ülesannete kaudu tutvusid lapsed lähemalt
Saksamaa linnadega ning õppisid palju saksakeelseid sõnu.
Saksa keele õpetaja Kaidi Kullama

Õpilasesinduse meeskonnatöö koolitus
6. novembril toimus meie kooli õpilasesindusel koolitus usalduse ja meeskonnatöö teemadel.
Peamiselt räägiti meeskonnatööst. Erinevate harjutuste ja ülesannete põhjal tuli tõdeda, et ka
suuremat sorti õpilaste grupp suudab teha edukalt koostööd. Koolituse üks eesmärk oli õppida
paremini tundma teisi õpilasesinduse liikmeid ja see eesmärk sai täidetud. Rääkisime ka
usaldusest ja teiste usaldamisest. Koolituse lõpus avaldas iga õpilasesinduse liige arvamust
selle kohta, mis talle kogetust kõige rohkem meelde jäi ja mida sellelt koolituselt edaspidiseks
kaasa võtta.
Õpilasesinduse liikmed Getter Kauts ja Karolin Kivilaan

Isadepäeva perepäev
9. novembril tähistasime koolis traditsioonilist isadepäeva. Toimus kontsert, kus esinesid
mudilaskoorid, 4. c klassi ansambel, flöödiansamblid, solistid, balletistuudio ja rahvatantsijad.
Pärast kontserti oli peredel võimalik minna ujuma ja külastada erinevaid töötubasid. Poiste
tööõpetuse klassis sai valmistada puidust rahakassat, teistes töötubades oli võimalik teha
mardimaski, voltida konna, meisterdada kõrrepilli ja liivakaarti. Suur aitäh kõikidele peredele,
kes leidsid aega, et veeta koos lastega üks tore päev.

Esikoht kabes
Viljandimaa koolide esivõistlused vene kabes peeti seekord Suure-Jaanis. Põhikoolide
arvestuses saavutas meie kooli 15-liikmeline võistkond veenva võidu. Esikohad 1.-3. klasside
arvestuses saavutasid meie kooli võistkonnast Anete Kitse 2.a ja Kevin Kasik 2.b klassist.
Daniel-Jonas Peedo ja Hedi-Riin Kivikas 6.a klassist said mõlemad teise koha 4.-6. klasside
arvestuses. Kolmandad kohad saavutasid Alari Hommik 9.c (7.-9. klassid), Myrtel Rull 3.d (1.3. klassid) ja Kevin Jürgen 2.b (1.-3. klassid) klassist.
Võistkonda kuulusid veel Kristjan Laurits (5. koht) ja Kaupo Kruusmäe (4. koht) 3.a klassist,
Asser-Kahro Kadaja 3.d (6. koht), Kevin Orujärv 6.a (6. koht) ning Stefan Airapetjan (8. koht),
Rivo Kaugeranna (9. koht), Kevin Reichenbach (6. koht) ja Joonas Annok (4. koht) 9.c klassist.
Aivar Hommik

Meie kooli õpetaja Aivar Hommik on maailmameister
18. oktoobril sai meie õpetaja Aivar Hommik Brasiilias peetud veteranide kergejõustiku
maailmameistrivõistlustel kolmandat korda maailmameistriks.
Palju õnne ning palju jõudu ja häid saavutusi ka edaspidiseks!
Alljärgnevalt toome ära tema eredamad saavutused spordis aastail 1988–2013:
3 x maailmameister
•

1995 (20-võistlus)

•

1996 (20-võistlus)

•

2013 (M45 teivashüpe)

2 x MM II koht
•

1994 (20-võistlus)

•

2012 (M45 teivashüpe/sisevõistlus)

1 x EM II koht
•

2004 (M35 teivashüpe)

2 x Baltimaade meister
•

1994 (teivashüpe/sisevõistlus)

•

1997 (teivashüpe)

NSVL-i A/Ü II koht
•

1989 (10-võistlus)

Eesti meistrivõistlustelt 32 medalit (1988-2003)
•

6 kulda, 12 hõbedat, 14 pronksi

Võistelnud Eesti koondise eest:
•

Euroopa karikavõistlustel 3 korda

•

Eesti-Rootsi-Soome maavõistlusel 10-võistluses 8 korda

•

Soome-Rootsi-Baltimaade maavõistlusel (sisevõistlus) 3 korda

•

Balti matšil 13 korda

18 x Viljandimaa meister (1993-2013)

Matemaatikaolümpiaadi koolivooru parimad
8. novembril toimus matemaatikaolümpiaadi koolivoor. Parimad:
5. klass
1. Paul Aleksander Pai 5b
2. Alexander Rink 5a
3.-4. Sandra Schihalejev 5c
Rome Nurmekivi 5b
6. klass
1. Bert Siimon 6c
2. Oskar Lepmets 6c
3.-4. Hedi – Riin Kivikas 6a
Enrico Koormann 6c

7. klass
1. Liisa Kirs 7c
2. Rebeca Lotta Aasmäe 7c
3. Helena Harriet Tamm 7c
8. klass
1. Jakob Univer 8a
2. Helene Maria Skovgaard 8a
3. Anett Larm 8a
9. klass
1. Brenda Tarn 9c
2. Lisanne Nääb 9c
3. Gerda Ustimenko 9c

Meie tegemised 11.-17. novembril
Karjäärinädal, lugesime luulet, kooli sünnipäevamäng, kooli aastapäeva klassidevaheline
taskulampidega teatejooks, english is easy, kooli sünnipäeva aktus

Karjäärinädal
11.-14. novembril toimus meie koolis karjäärinädal. Tegevusi jätkus kõikidele õpilastele.
Algklassid joonistasid oma vanemate töökohti ja igast klassist valiti välja parim töö, mille autor
saab trimestri kogunemisel auhinna. 5. – 7. klassiga tegelesid Viljandimaa Rajaleidja keskusest
Marili Lenk ja Eliise Vainurm. Nende juhendamisel lahendasid õpilased ametitega seonduvat
ristsõna ning tunni lõpus pani iga meeskond kokku pusle, millel oli samuti mõne eriala
esindaja. Kaheksanda klassi õpilastele andsid tunde külalised. Esmaspäeval käis 8. b klassis
külas Viljandi politseijaoskonnast piirkondliku politseitöö teenistuse vanem Harry Andresson.

Kolmapäeval oli 8. a klassi külaliseks Viljandi maavanem Lembit Kruuse. Samal päeval andis
8. d klassile tundi SA Viljandi haigla ambulatoorse ravi – ja diagnostikakliiniku ülemarst Mati
Kallas. Neljapäeval oli 8. c klassil külas Maksu- ja Tolliameti Viljandi teenindusbüroo juht
Valdur Kilk.
9. klassidel oli võimalus käia töövarjuks. Käidi Ugala teatris, SA Viljandi haiglas, Viljandi
Gümnaasiumis, Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias, lasteaias Männimäe, Männimäe
loomakliinikus, arvutufirmas Netcenter, Viljandi politseijaoskonnas, Südalinna Ilusalongis,
Baltest Mööblis, Deluxis, Dold Puidutööstus AS, heli- ja valgustehnilise teenindamisega
tegelevas ettevõttes Heliart.
Karjäärinädala korraldaja Kersti Mumm

Teisipäeval 12.11. olid meil tunnikülalisteks Marili ja Eliise Viljandimaa Rajaleidja keskusest.
Tunni alguses rääkisime erinevatest ametitest ja sellest, kelleks me tulevikus saada tahame.
Seejärel rääkisid Marili ja Eliise oma ametist ja tööst. Järgnevalt lahendasime ristsõna
erinevate ametite kohta. Kui kõik olid ristsõna lõpetanud ja lahenduse teada saanud, jagas
Eliise kõigile meeskondadele ümbrikud pusletükkidega. Pusle koos, siis rääkisime puslel
olevatest ametitest. Oli väga tore!
Liisa Ikla 5. b klass

Lugesime luulet
12. novembril kogunes aulasse seltskond noori, keda ühendas tol hetkel üks tegutsemissoovesitada väga hästi kaks omal äranägemisel valitud luuletust. Üks luuletus tuli valida Lehte
Hainsalu, Hando Runneli, Juhan Liivi, Kersti Merilaasi või Leelo Tungla loomingust, teine
ükskõik kelle sulest. Enim loeti Leelo Tungla tekste.
Kõik osalejad väärisid kiidusõnu, sest olid nad ju viitsinud peale tavaliste koolitükkide luuletusi
õppida.
5.-6. klasside parimaks lugejaks tunnistati Liisa Ikla 5b klassist. Veronika Sadkevitš, Johanna
Mängli ja Merit Vettik (kõik 6b klassist) olid väga võrdselt head lugejad, kes jagasid 2.-4.
kohta. Eraldi märgiti ära veel Grete Roostik 5a ja Iris Olivia Tamm 5c klassist.
7.-9. klassi õpilaste seas sai kindla esikoha Saskia Lilli Lehtsalu 7c klassist. 2. ja 3. kohta jäid
jagama Karl Martin Kadaja 8a-st ja Mattias Märka 7b klassist. Kristel Kraun ja Keiu Tetsmann
7b-st olid samuti väga head lugejad ja väärisid eraldi äramärkimist.
Aitäh kõigile luulelugejatele.

Kooli sünnipäevamäng
11.-14. novembril toimus kooli sünnipäevamäng. Esmaspäeval said klassid kätte küsimused,
millele tuli vastused otsida. Küsimused olid Jakobsoni kooli kohta ja vastuste leidmiseks võis
kasutada igasuguseid infootsimisviise: küsida õpetajate, kaasõpilaste, koolitöötajate, vanemate
käest, kasutada internetti, otsida erinevatest väljaannetest raamatukogust ja mujalt. Lisaks
küsimustele vastuste otsimisele tuli lahendada kaks loomingulist ülesannet: valmistada
õnnitluskaart koolile ja joonistada kooliteemaline koomiks. Sünnipäevamängu võitjad selgusid
kahes kategoorias: 1.-4. klass ja 5.-9. klass. Nooremas vanuseastmes võitsid 2. b ja 4. a klass.
Vanemas astmes olid võidukad 5. b ja 6. a klass.

2. c klassi koomiks

6. c klassi koomiks

Kooli aastapäeva klassidevaheline taskulampidega teatejooks
14. novembril toimus traditsiooniline taskulampidega teatejooks.

Üldjärjestus:
1. 9c aeg 11.01,8 + rändkarikas klassijuhataja nimega
2. 7b 11.52,1
3. 9b 11.53.4
4. 8a 11.58.4
5. 9a 12.01.1
6. 8c 12.06.6
7. 5c 12.26.4
8. 7c 12.43.8
9. 6a 12.45.5
10. 5a 13.00.3
11. 6c 13.07.2
12. 5b 14.21.3
Viiendate klasside arvetuses:
•

5c

•

5a

•

5b

Kuuendate klasside arvestuses:
•

6a

•

6c

Seitsmendate klasside arvestuses:
•

7b

•

7c

Kaheksandate klasside arvestuses:
•

8a

•

8c

Üheksandate klasside arvestuses:
•

9c

•

9b

•

9a

English is easy
Selline oli algklasside lastele mõeldud ürituse nimi. 14. novembril käisime Paalalinna Koolis
inglise keele päeval. Meiega olid kaasas õpetajad Anne Kilk ja Rita Moor. Kohal oli 11 kooli.
Inglise keele päeval lahendasid kõik koolid sõnade ülesannet. Selles olid inglise keele sõnad
pahupidi keeratud. Meie kool sai esimese koha. Inglise keele päeval oli väga tore: õppisime ära
mitu uut mängu ja esitasime ka oma laulu. Meile meeldis see üritus väga. Iga klass sai osavõtu
eest suure šokolaadi ning meie saime kommikoti 1. koha eest.
Kristiine Puu 3. c klass

Kooli sünnipäeva aktus
15. novembril tähistas Jakobsoni kool oma 2. sünnipäeva. Aktusel esinesid mudilaskoor
Kirilinnud, poistekoor Mulgi-Jõmmid, solistid 1., 7. ja 9. klassist, 7.-9. kl segarahvatantsurühm
ja balletistuudio. Aktusel peeti meeles kooli õpetajaid ja töötajaid, kellel täitus ümmargune arv
meie koolis töötatud aastaid. Need õpetajad on: 35 aastat Kersti Soopa; 30 aastat Katrin Siil;
25 aastat Zoja Põder; 20 aastat Kaia Pihlak, Kea Roosileht, Riina Tamm; 15 aastat Lilia
Tamm; 10 aastat Toomas Jüris.

Aktusel kuulutati välja preemia „Aasta tegu 2013“, mille omanikuks sai balletistuudio. Lisaks
kuulutati välja ka kooli hüüdlause konkursi tulemused. Kooli hüüdlause on „Jakobsoni kool –
tarkus ja hool“ ning selle autor on lapsevanem Krista Kööba. Aktusel kuulutati välja ka õpilaste
lemmikõpetaja aastal 2013. Ajalooõpetaja Agnes Ümarik valiti õpilaste lemmikuks juba
mitmendat korda.

Meie tegemised 18.-24. novembril
Anu Tauli kontsert, bioloogia õpikoda, “Lahe koolipäev”, balletietendus “Tulipunane
lilleke”, mälumäng “Pähklipureja”, Jaan Depmani nuputamisvõistlus

Anu Tauli kontsert
18. novembril esines kooli aulas Anu Taul, kes lisaks laulmisele tutvustas lastele mulgi keelt
ja kombeid. Anuga koos musitseeris Tarmo Noormaa, kes tutvustas lisaks ka rahvapille ja
nende ajalugu. Kontserdilt jäi kõlama väide, et mulgi keel on haldjate keel – ilus ja helge. Nii
võib öelda, et kõik, kes selles keeles räägivad või laulavad, on ka justkui haldjad.

Bioloogia õpikoda
18. novembril toimus meie koolis teine Viljandi õpilastele mõeldud bioloogia õpikoda, mida
viivad läbi Tartu Ülikooli tudengid. Seekord oli teemaks

„Loomad“. Saime ülevaate

putukatest ja selgroogsete klassidest, kuulasime linnulaulu, uurisime kana südame ehitust.
Lahkasime kala ja uurisime, mis on kala sees. Huvitav ja lahe oli!
Johanna ja Emilia 8c

Lahe koolipäev
19.

novembril käisime noortekonverentsil „Lahe koolipäev“.

See toimus

Nokia

Kontserdimajas ja selle aasta teema oli „Võimete piir“. Erinevate valdkondade professionaalid
jagasid 1000 noorega oma teadmisi ja kogemusi. Esinejateks olid näiteks Siiri Sisask, Taavi
Teplenkov, Tiit Sukk, Ženja Fokin, Tarmo Tiisler ja teised. Esinejad olid targad ja lõbusad, iga
natukese aja tagant kostis saalist naerupahvakuid. Iga paaritunnise loengu järel oli lõunapaus,
kus sai rikkalikult süüa. Üritus oli väga hästi ja huvitavalt korraldatud. Jäime päevaga ülimalt
rahule.
Vanessa Kärmas, Birgitta Mölder, Johanna Kristiina Jaansoo 9c

Balletietendus „Tulipunane lilleke“
20. detsembril andis balletistuudio Viljandi Kultuurimajas kaks balletietendust „Tulipunane
lilleke“. Lavastuses tantsis 100 balletistuudio õpilast ja kaks õpetajat: Laido Valdvee ja Jaan
Usin. Balleti lavastasid Katrin Hommik ja Marit Neering. Etendust vaatas üle 600 õpilase
Viljandimaa erinevatest koolidest. Kesklinna Kooli neljanda klassi õpilaste arvamusi nähtu
kohta:
•

See oli esimene ballett, mida ma nägin. See oli väga vahva. Koletis oli mu lemmik.
Valgustus oli ka super. (Martin)

•

Nägin balletti esimest korda ning olin vaimustatud, sest etendus oli imeilus ja lõbus.
(Taaja)

•

Mulle meeldisid etenduses ettekandjad. Etendus oli tore ja ilus. (Marili)

•

Ma ei saanud väga midagi aru, aga tore oli. (Robin)

•

Etendus oli väga tore. Mulle meeldis kõige rohkem tüdruk, kes keelas, et see teine
tüdruk lille ei murraks. (Marian)

•

Mulle meeldisid tantsivad nõud ja prints. (Mariliis)

•

Väga ilus oli tulipunase lillekese kostüüm. (Hannele)

•

Mulle meeldisid kõik tantsud ja koduperenaise naeratus. (Katariina)

•

Mulle meeldis, et oli 102 tegelast. (Kalev)

•

Meeldis prints. Minu arvates oli see väga vahva etendus. (Karita)

•

See oli kõige parem etendus, mis ma elus näinud olen. (Rando)

Suur tänu kõigile tegijatele nauditava etenduse eest!
Neljanda klassi juhataja Marika Ilison Kesklinna koolist

Mälumäng „Pähklipureja“
20. novembril osales meie kooli võistkond Viljandimaa põhikoolide õpilaste mälumängus
„Pähklipureja“. Mälumäng
Linnaraamatukogu.

toimub

juba 8.

hooaega ja seda korraldab Viljandi

Mälumängust võtavad osa linna ja maakonna koolide 4-liikmelised

võistkonnad 6.-9. klassidest (igast klassist üks õpilane). Võistkondadele esitatakse 20 küsimust,
neist 10 on koostatud maakonnalehe „Sakala” artiklite põhjal.
Meie kooli võistkond saavutas 1. voorus 14. võistkonna hulgas esimese koha. Võistkonda
kuulusid Liisa-Maria Komissarov 6c, Helena Harriet Tamm 7c, Jakob Univer 8a ja Brenda
Tarn 9c.

Jaan Depmani nuputamisvõistlus
Reedel, 22. novembril toimus Mustla rahvamajas professor Jaan Depmanile pühendatud XIX
nuputamisvõistlus. Põhikoolide arvestuses võistles 17 võistkonda.
Meie kooli I võistkond saavutas 4. koha. Võistkonda kuulusid Jakob Univer 8a, Karl Martin
Kadaja 8a, Sten Siro 9a ja Kristofer Kõss 9d.

Meie tegemised 25. november– 1. detsember
Algklasside kadrikarneval, 7. b klass käis õppereisil Orioni tähetornis, Viljandi linna
põhikoolide kõnevõistlus, esseekonkurss „Kodanik loob ja hoiab kultuuripärandit“, viie
kooli eelvõistluse tulemused matemaatikas, esimese trimestri kiitusega lõpetajad

Algklasside kadrikarneval
25. novembril tähistasime koolis kadripäeva karnevaliga. Kadrisantideks riietunud algklasside
õpilastele tutvustati kadripäeva ajalugu, kombeid ja traditsioone. Õpilasesinduse liikmete
Hedi-Riini ja Erki juhendamisel said õpilased tantsida, mängida ja lihtsatest vahenditest pilli
meisterdada. Loomulikult said kõik lõpuks suu magusaks.

7. b klass käis õppereisil Orioni tähetornis
Käisime oma klassiga 26. novembril Olustveres Orioni tähetornis. Paljud meist olid seal juba
käinud, aga lõbus oli ikka. Kõige rohkem meeldis meile elektrikuul, kuhu pidi oma käe
panema. Tüdrukutele meeldis see eriti, sest nende pikad juuksed moodustasid elektri mõjul
efektseid soenguid, mida ka poistel oli tore vaadata. Merili, kes päeva algul pidi planeetide
liikumist kujutavas rollimängus kehastama päikest, muutuski selle kuuli toel kollaste kiirtega
päikeseks. Tegime üksteisest vahvaid pilte.
Poiste jaoks kujunes põnevaks väljakutseks, kes jõuab jalgrattast vändates välja pigistada nii
palju energiat, et sellega saaks põlema panna elektripirni või keeta vett. Joonasel palus tähetorni
peremees mitte kogu jõudu mängu panna, muidu oleks tema jõud energia ülekandmisel
katseklaasi purustanud. Talle pakkusid konkurentsi visa Kevin ja julge Kristel. Elekter pani
silmad särama Daniel Henril, kes osales huviga kõigis katsetes. Keiu huvi loodusnähtuste vastu
oli silmapaistev. Me saime ka teada, et meie klassijuhataja õpetaja Reet kardab elektrit. See
tegi väga palju nalja. Meile meeldis Olustveres väga, kuna seal sai palju huvitavat ja harivat
teada.
Andrea Ant 7b

Viljandi linna põhikoolide kõnevõistlus
26. novembril toimus Paalalinna koolis Viljandi linna põhikoolide kõnevõistlus. Meie kooli
esindasid kolm 9. c klassi õpilast. Võistlus koosnes kahest osast. Varem oli valmis mõeldud
kolmeminutiline kõne teemal „Pärand minu ümber“. Koha peal loositi võistlejaile valikteema,
millest lähtudes tuli ette valmistada teine kõne. Võistlusel saavutas esikoha meie kooli õpilane
Vanessa Kärmas ja teise koha Brenda Tarn.

Esseekonkurss „Kodanik loob ja hoiab kultuuripärandit“
Kultuuriministeerium ja kodanikuhariduse programm MINU RIIK kuulutasid välja
kodanikupäeva XII esseekonkursi „Kodanik loob ja hoiab kultuuripärandit“. Kokku esitati 141
tööd. Ergutusauhinna sai 9. c klassi õpilane Birgitta Mölder. Kultuuriminister Rein Lang kutsus
Birgitta ning juhendajad Agnes Ümariku ja Eini Ilvese Eesti Ajaloomuuseumi Suurgildi
hoonesse vastuvõtule.

Viie kooli eelvõistluse tulemused matemaatikas
27. novembril käisid meie kooli õpilased Nõo Reaalgümnaasiumis viie kooli eelvõistlusel
matemaatikas.
Paremad individuaalsed tulemused:
6. klass
Bert Siimon

1.-4.koht

Oskar Lepmets

9. koht

Hedi – Riin Kivikas

13.-15. koht

7. klass
Helena Harriet Tamm

1.-7.koht

Marten Laanisto

1.-7.koht

Karolin Kivilaan

15.-16.koht

8. klass
Jakob Univer

2.-3.koht

Alex Jelisejev

13.-15.koht

9. klass
Lisanne Nääb
Johanna Kristiina Jaansoo
Võistkondlikud tulemused:
6. klass
1. Miina Härma Gümnaasium
2. Viljandi Jakobsoni Kool
3. Nõo Põhikool
4. Tartu Kesklinna Kool
5. Tartu Tamme Gümnaasium
7. klass
1. Miina Härma Gümnaasium
2. Viljandi Jakobsoni Kool
3. Nõo Põhikool

4. Tartu Kesklinna Kool
5. Tartu Tamme Gümnaasium
8. klass
1. Miina Härma Gümnaasium
2. Viljandi Jakobsoni Kool
3. Tartu Tamme Gümnaasium
4. Tartu Kesklinna Kool

7.-8.koht
14.-16.koht

5. Nõo Põhikool
9. klass
1. Miina Härma Gümnaasium
2. Viljandi Jakobsoni Kool
3. Tartu Tamme Gümnaasium
4. Nõo Põhikool
5. Tartu Kesklinna Kool

Esimese trimestri kiitusega lõpetajad
29. novembril tegime kokkuvõtteid esimesest trimestrist. Sellest õppeaastast saavad õpilased
tunnistused kolmel korral: novembris, veebruaris ja juunis. Meil on väga palju hästi õppivaid
õpilasi, sealhulgas ainult viitele õpib 67 õpilast.
Direktor avaldas käskkirjaga kiitust järgmistele õpilastele:
Marko K a g o v e r e

2a

Leila R u d e n k o

Elandra P e t e r s o n

Andres S a r a p u u

Elisabeth P õ d e r

Markus Z i r n a s k

Janeli S i l l a o t s

2b

Delia S i l l a r d

Maarja A l l i k
Kertu P i h u
Johanna S a a v a s t e
Lotte S t a r o s t i n
Lily T a m m

2c

2a

Brigitta K i r s m a n

3a

Emma K r u u s m ä e
Emma-Elenor P e t a
Anette R o o s a a r

Keidi K a k k o

3b

Karoliine K ä s p e r

Kaur K i v i l a a n

3c

Elisabeth P i i r i s a l u
Kristiine P u u

Karoliine K a u k v e r e

3d

Martha P i l t
Roby P u k k
Myrtel R u l l

Kaily-Ann K i u r u

4a

Rainer O r a s
Karl-Erik P u u s i l d
Marie Lote S o o m e

Andreas V i l l e m

4b

Lisette A n t

4c

Greta R a u d s e p p

Kevin H u n t

Lisann S a a r

Karl Erik J ü r i s s o n

Karolina S i i m o n

Liisa L e p m e t s

Emma Teresa T a m b e r g

Martin P a a l o

Laura V ä l j a o t s

Liisa I k l a

4c

5b

Paul Aleksander P a i
Keili S u u r

Caroline H o m i k

5c

Sandra S c h i h a l e j e v

Romy-Henrico L õ h m u s

Dana S t e i n

Elisabeth M e r e n d i

Sander Martin V i i t r a

Agris S a v o l a i n e n

Franko D o s u g o v

6a

Hedi-Riin K i v i k a s
Marvin K õ o m ä g i
Mari-Liis M a r t i n

Johanna M ä n g l i

Bert S i i m o n

6b

6c

5c

Marten L a a n i s t o

7a

Hanno T a a l

Rebeca Lotta A a s m ä e

7c

Liisa K i r s
Karolin K i v i l a a n
Saskia Lilli L e h t s a l u
Hetti U s t i m e n k o

Jakob U n i v e r

8a

Ester S u u r

9a

Lisanne N ä ä b

9c

Gerda U s t i m e n k o

Tublimad 2.-3. kl õpilased

Tublimad 4.-6. kl õpilased

Tublimad 7.-9. kl õpilased

Meie tegemised 2.-8. detsembril
Energia nädal, saksa keele olümpiaad, kohtumine politseiga, kodaniku päev, saalihoki
võistlused, TV -10 olümpiastarti I etapp

Energia nädal
2.-6. detsembrini toimus koolis energia projektinädal. Esmaspäevast neljapäevani toimusid
töötoad 5.-9. klasside õpilastele. Õpitubades käsitleti mitmeid huvitavaid teemasid: nt. sai
valmistada vanast uut. Selles töötoas meisterdati rätinukku ja valmistati kingitusekarp vanadest
plakatitest. Lisaks näitasid töötoa juhendajad veel võimalusi, kuidas juba kasutuses olnud asju
uuel moel kasutada – ajalehed prügikotiks; lõngajupid lilledeks; teeküünla ümbrised –
pildihoidjateks. „Heli energia“ töötoas juhtisid osalejad helianduri abil robotit. Lisaks testiti
kuulmist ja lahendati ristsõna. Töötoas „Taastuvenergia liigid, kodus energia säästmine“
kasutati Eesti Energia kodulehel olevat 3D kodu mudelit. Sama mudelit kasutati ka töötoas
„Ehitise soojuskadu, temperatuuri mõõtmine. Soojuskadude vähendamine“. 3D mudel on

virtuaalne elamine, kus saab ringi vaadata, kui palju eri seadmed energiat tarbivad, kuhu kaob
toasoe ning millised on säästmisvõimalused. Töötoas „Südame töö kergel treeningul“ kasutati
Vernieri mõõtjat ja kahte sensorit: käsi dünamomeetrit ja EKG. Selles töötoas läksid eriti hoogu
9. klassi õpilased. Töötoas „Vooluringi koostamine ja uurimine“ panid õpilased kokku
vooluringi ja siiras rõõm oli nägudel, kui vooluringi lambikesed põlema süttisid. Töötoas
„Sõna energia“ räägiti sõna jõust. Sõnadega saab energiat võtta ja anda. Lood koosnevad
sõnadest, mille ühisest kokkusobitamisest tekib tervik, kus keegi taas jagab energiat või püüab
selle hulka teisel vähendada. Ühistöö, eriti hea tulemus on ikka ja alati energiaallikas.
Kõigil nädalapäevadel toimusid „Energilised vahetunnid“. Esmaspäeval nt. said kõik soovijad
Margit Oksa juhendamisel zumbat tantsida, teisipäeval paberlennukeid meisterdada ja
lennutada, kolmapäeval hüppenööriga hüpata, neljapäeval rõngast keerutada ja reedel läbida
energia ringi.
Neljapäeval said algklasside õpilased kultuuriakadeemia tudengite eestvedamisel mängida ja
tantsida ning samal päeval toimus ka 5.-6. ja 7.-9. klasside liikumiskavade võistlus. 5.-6.
klasside arvestuses võitis 6a, nende kava kandis pealkirja „Liigume energiliselt rütmi poole“
ja 7.-9. klasside arvestuses võitis 9c, nende kava kandis pealkirja „Liigume energiliselt 2020.
aastate poole“, kava oli eriline ka seetõttu, et kaasa tantsis klassijuhataja Eini Ilves. Võitjad
esindavad meie kooli 11. detsembril Paalalinna kooli liikumispäeval.

Saksa keele olümpiaad
4. detsembril toimus Viljandi Kesklinna Koolis 8.-9. klasside võistkondlik saksa keele
olümpiaad. Meie kooli 8. klasside võistkond koosseisus Anett Larm, Kaisa Laar, Helene Maria

Skovgaard saavutas 2. koha. Osalesid veel Paalalinna Kooli, Kesklinna Kooli, Heimtali
Põhikooli ning Tarvastu Gümnaasiumi õpilased, kokku 12 võistkonda.
Olümpiaad

koosnes neljast ülesandest: lugemisülesanne,

lünkharjutus, ristsõna ja

joonistamisülesanne. Eriti suurt elevust tekitas viimane, kus kõigepealt tuli 5 liitnimisõna ära
tõlkida ja seejärel pilt joonistada. Nt „Kamelelefant“ (kaamelelevant), „Krokodigel“
(krokodillsiil) jne. Pildid tulid väga nutikad ning naljakad. Võistluse käigus õpiti juurde palju
uusi sõnu. Samuti treeniti meeskonnatööd.
Kaidi Kullama
saksa keele õpetaja

Kohtumine politseiga
Reedel, 6.detsembril oli meil külas noorsoopolitsei. Arutasime helkuri vajalikkust. Politseinik
selgitas, missugune helkur on sobilik ning kuidas on seda õige kanda. Hea on, kui helkureid on
mitu. Et esineb palju koolivägivalla juhtumeid, rääkis ta meile ka selle erinevatest vormidest.
Vaatasime videofilmi. Saime teada, kuidas sellest hoiduda ning mida teha, kui oled juba
ohvriks langenud. Üks tõsine probleem on vargus. Hoidume sellest: ei võta võõrast vara ega
jäta oma asju lohakile. Oli väga õpetlik kohtumine.
3.d ja õpetaja Urve Mett

Kodanikupäev
Mõned nädalad tagasi tähistati üle riigi kodanikupäeva. Selleks puhuks kirjutasid üheksanda
klassi õpilased esseid ja tegid fotosid igapäevaelu valupunktidest ja nende parandamise
võimalustest. Parimad arvamusloo kirjutajad: Katrin Raigla, Birgitta Mölder, Ott Martens kõik
õpivad 9c.
Parimad fotoseeria koostajad: Marek Napritson, Tanel Kauksi 9 a, Merili Järvik 9 b, Keidi
Põder, Mirell Shmidt 9c.
Kuna kodanik ei olda ainult ühel päeval aastas, vaid iga päev, siis toome ära ühe essee ja ühe
fotoseeria.
Eesti kui demokraatlik riik
Eesti on vabariik ehk demokraatlik riik. See on olnud nii taasiseseisvumisest saadik 1991.
aastal. Enne kui venelased meid alistasid, olime 22 aastat vabariik.
Eestis on demokraatlik valimine, mis tähendab, et rahvas saab hääletades valida poliitikuid
(kes valivad presidendi), erakondasid ja linnapeasid. Igal täiskasvanul Eesti kodanikul on
õigus hääletada. Sellega kaasneb ka kohusetunne ja vastutus.
Eesti vähemusrahvused on venelased, ukrainlased ja soomlased. Nad on siia kolinud ja on
osake Eestist, nad kuuluvad rahva hulka. Eestlased on nende suhtes tolerantsed ja ei eira neid.
Rahvusvaheliselt on demokraatlikes riikides kujunenud inimõigused. Igal inimesel on õigus
nõuda nende reeglite järgimist. Inimõigused peavad tagama soolise võrdõiguslikkuse.
Kodanikul on õigus tunnistada oma usku, väljendada oma seisukohti ja kuuluda

ametiühingusse. Abivajajad saavad toetust paljudest heategevusorganisatsioonidest ja üritustest. Rahvas ei kiusa teisi inimesi rahvuse või usu pärast. Tõeline mees ei lahenda midagi
kätega oma kaasmaalasega, vaid sõnadega.
Eestlaste demokraatlikkuse püsimine on tugev meie vabaduse vajaduse pärast. Inimesed on
olukorraga rahul ja ei nõua teist valitsemisviisi. Pidevad muutused reeglites lisavad küll
pinget, aga me oleme sellega juba harjunud ja saame hakkama.
Eesti demokraatliku riigina on edukas ja imetlemist väärt. Siin on hea ja turvaline elada, sind
ei jäeta hätta, kui vajad abi.
Minu arust on demokraatia Eestile just see õige. Mina eestlasena ei tahaks muud korraldust.
Mina kujundan oma riiki koos kaasmaalastega ainult paremaks ja muud moodi mina oma elu
ette ei kujuta.
Katrin Raigla, 9.c
Saalihoki võistlused
Reedel, 6.detsembril toimunud 4.-6. klasside saalihoki võistlustel osales 12 võistkonda.
Klasside arvestuses võitsid esikoha 4c, 5c ja 6a poisid ja 5c klassi tüdrukud.

TV- 10 olümpiastarti I etapp
Laupäeval, 7. detsembril Võrus toimunud TV-10 olümpiastardi I esimesel etapil üllatas 3b
klassi õpilane KAROLIINE KÄSPER, kes saavutas teivashüppes 5. koha tulemusega 1.90,
parandas oma isiklikku rekordit 30 cm võrra. 5b klassi õpilane ROME NURMEKIVI
kuulitõukes 7.96 9. koht

Meie tegemised 9. – 15. detsembril
7.b õppekäik Tartu, keskajahõngulised jõuluaskeldused, õppekäik Bonifatiuse gildi,
geograafiaolümpiaadi maakonnavoor, päkapikunädal, mõttespordi online olümpiaad
koolidele 2013 / 14 õ.-a.

7. b õppekäik Tartu
Käisime kolmapäeval, 12. detsembril Tartus A. Le Coqi tehases ja Vanemuise teatris, kus
vaatasime Richard Rodgersi muusikali „Helisev muusika“. Paljudel oli enne eelarvamus, et
päev Tartus ei ole midagi erilist, aga see osutus üpris huvitavaks.
Tartusse jõudes külastasime kõigepealt A.Le Coqi tehast, mis oligi nagu loodud selleks, et
inimesed seal ekskursioonidel käiks. Me ei pidanud selga panema valgeid kitleid ega jalga
kilesusse. Me nägime kogu tootmisprotsessi pealt ilma, et me ise oleks sellese sekkunud.
Nägime asju päris lähedalt ja saime detailse ülevaate kogu tehasest, vaatamata sellele, et meid
piiras võre või klaas. Saime teada palju huvitavat, mille peale poleks ise elu sees tulnud: A.Le
Coqi tehas üksi kasutab 2% Eesti energiast; A. Le Coqi tehas toodab kõik oma purgid ja pudelid
ise ja toodab neid ka teistele tehastele; A. Le Coqi tehase ja logistika lao vahel sõidab ainult
üks rekka, mille täislaadimine ja mahalaadimine võtab ainult 20 sekundit. Rekka põrandal on
spetsiaalsed konveierid, mis töötavad mõlemat pidi. Saime degusteerida erinevaid tooteid ja
suveniiriks pudeli toorikuid kaasa võtta.
„Helisev muusika“ oli üllatavalt hea. Peaosas säras Hanna-Liina Võsa. Keegi ei lootnud, et
muusikal osutub nii huvitavaks. Etendus oli küllaltki pikk, lõpp kiskus venima. Tegu oli looga
suure pere lastest ja nende hoidjast. Tegevus toimus Austrias veidi enne 2. maailmasõda.
Peale ettendust oli meil natuke vaba aega, mille jooksul igaüks kõhtu täitis ja toiduvarusid
täiendas. Koju jõudsime kuue paiku.
Mattias Märka 7.b

Keskajahõngulised jõuluaskeldused
Käisime Bonifatiuse Gildis. Meid tervitasid rõõmsameelne Narr ning käsitöö-meistrid. Narr
juhatas meid teisele korrusele õdusasse jõulutuppa. Kõigepealt kirjutas igaüks oma nime
külalisteraamatusse. Nüüd räägiti meile jõulupühade ajaloost ja traditsioonidest keskajast
tänapäevani. Saime teada, et on olemas mitut liiki päkapikke. Selgus, et kõik päkapikud polegi
head. Pärast pidime nimetatud päkapikud piltidelt üles leidma. Meid jaotati viide gruppi. Algas
töö erinevates töötubades, kus meisterdasime klaasist aknakaunistusi, valasime küünlaid,
kaunistasime piparkooke, tegime heinast jõululooma ja valmistasime jõulukaardid, kuhu
kirjutasime jõulusoovid. Nüüd mängisime ja lustisime Narri seltsis, kuni kõht oli päris tühjaks

läinud. Meile pakuti suppi kausist, mille ka ära sööma pidime. Kauss oli, uskuge või mitte,
valmistatud leivast. Magustoiduks oli kuklike teega. Toit oli väga maitsev. Kolm tundi, mis me
seal veetsime, möödusid lausa lennates. Jõulud võivad nüüd tulla. Meie oleme selleks valmis.
3.d klass ja õp.Urve Mett

Õppekäik Bonifatiuse gildi
10 .detsembril oli 3. a klass külas jõuluhõngulises Bonifatiuse gildis. Esmalt räägiti meile
põhjalikult päkapikkudest ja sellest, kuidas neid eristada ja millised nad välja näevad. Seejärel
tegid lapsed edukalt ära päkapikutesti. Edasi jagas rõõmsameelne jõulunarr meid viide
töörühma ja algas hoogne töö: piparkookide tegemine ja kaunistamine, jõulukaardi
valmistamine, heintest jõulukaunistuse meisterdamine, klaasist vitraažehte tegemine ja
küünalde valamine. Jõulunarr õpetas ja juhtis ka mängimist. Lõpuks olid kõhud tühjad ja nüüd
maitses porgandipüreesupp leivast küpsetatud kausikeses oivaliselt. Kausi sai soovi korral ära
süüa.Magustoiduks sõime piparkooke ja jõime magusat piparmünditeed. Lapsed arvasid
üksmeelselt, et kõik kogetu oli huvitav.
Õp Tiiu Mürk

Geograafiaolümpiaadi maakonnavoor
14. detsembril toimus Viljandi Gümnaasiumis geograafiaolümpiaadi maakonnavoor. Meie
kooli esindas 13 õpilast. Väga tublid olid 9c klassi tütarlapsed, kes saavutasid kolm esimest
kohta. Esikohale tuli Brenda Tarn, teist ja kolmandat kohta jäid jagama Lisanne Nääb ja Gerda
Ustimenko. Eriti peab kiitma Brendat, kes on saavutanud maakonnas esikoha juba kolm aastat
järjest ning oli kutsutud 7. ja 8. klassis ka vabariikliku geograafiaolümpiaadi lõppvooru.
7.klassi arvestuses saavutas meie parimana 6. koha Hetti Ustmenko (7c). Tublid olid ka Marten
Laanisto (7a), Laura-Liisa Jaansoo (7c) ja Silver Tõnisson (7c).
8. klassi arvestuses saavutas meie parimana 6. koha Jakob Univer (8a) ja tubli oli ka Alex
Jelisejev (8a).

Geograafiaolümpiaadil osalejatelt nõutakse lisaks ainealastele teadmistele ka laiemat
silmaringi ja huvi maailmas toimuva vastu. Näiteks võiks tuua küsimuse, mis oli mitmete
klasside töös :
Mis riikide esindajad esitlesid Miss Universum 2013 valimisel oma rahvuskostüüme? Tee
loetelust õige valik: Peruu, Soome, Kenya, Kanada, India, Korea, Suurbritannia, Ungari.

Päkapikunädal
3 c klassil oli sellel nädalal päkapikunädal. Kogu klass kehastus terveks nädalaks
päkapikkudeks ja käis ringi päkapikumütsides.
Esmaspäeval olime Bonifatiuse Gildis, kus osalesime erinevates õpitubades. Meisterdasime
kaarte, jõuluehteid, küünlaid, kaelaehteid ja tegime piparkooke. Meile õpetati ka vanu mänge
ja jõulukombeid. Kuna päev oli pikk, pakuti ka meile suppi, mis oli leivast kausi sees, nii et
nõud tuli ka ära süüa. Carolynil oli sünnipäev ja üllatuseks saime torti ka. Teisipäeval olime
kirjanik-päkapikud. Igaüks kirjutas loo ja sellest valmis tore raamat. Kolmapäeval

meisterdasime terve päeva. Tegime päkapikutasku päkapiku ja jõulukaarte. Töö vahepeal
mängisime, kuna ka päris päkapikud lõõgastuvad. Esmaspäeval saime kirja päris päkapikult,
kes andis edasi teate jõuluvana tulekust. Õppisime usinasti luuletusi, et kingilunastamisega
hätta ei jääks. Reedel läheme kõik koos Ugala etendust „Arabella“ vaatama. See nädal oli
koolis selle poolaasta kõige toredam arvas kogu 3 c.
Õpetaja Anne Kilk

Mõttespordi online olümpiaad koolidele 2013 / 14 õ.-a.
Neljast etapist koosneval mõttespordi olümpiaadil osaleb meie kool juba mitmendat aastat.
Eelmisel aastal saavutasime põhikoolide (5.-9. kl.) arvestuses vene kabes II koha. Sel aastal
alustasime samas vanusegrupis esimest etappi esikohaga. Põhikooli arvestuses osales esimesel
etapil 25 kooli. Nooremas vanuseastmes 1.-4. kl. alustasime olümpiaadi 5. kohaga (osaleb 14
kooli).
Individuaalselt 3 parimat tulemust saavutasid:
PK arvestuses (120 osalejat):
3. koht- Alari Hommik, 9c

9. koht- Hedi Riin Kivikas, 6a
23. koht- Kevin Reichenbach, 9c
Algklasside arvestuses (75 osalejat):
10. koht- Kaur Kivilaan, 3c
12. koht- Asser kahro Kadaja, 3d
19. koht- Robert Ira, 3c
Järgmine etapp toimub 21. jaanuar 2014

Rõõmsaid jõule ja uuel aastal kohtume!

Meie tegemised 6.-15. jaanuaril
Meenutusi jõuluüritustest, kogunemised õpilastele, filmiklubi reis
Olemegi jõudnud 2014. aastasse. Õppeaasta lõpuni on jäänud täpselt üheksakümmend
tööpäeva. Siis võib rahulikult hakata suvepuhkus nautima. Kaheksandate klasside õpilased
teevad kevadel üleminekueksami matemaatikas või inglise keeles ja üheksanda klassi õpilastel
on vaja sooritada kolm eksamit, et lõpetada kool. Aga sinna on ikka veel tükk maad – olgu see
töine ja võtame õppetundidest viimast. Jõudu ja jaksu.

Meenutusi jõuluüritustest
Juba detsembri alguses võis koolimaja peal näha õpilasi ja õpetajaid, kes kaunistasid aknaid
lumehelbekestega ja koridoride seinu õpilaste töödega. Nii võis kolmanda korruse koridoris
näha õpilaste ühistööna valminud kuuski ja esimese korruse koridoris õpilaste joonistusi
päkapikkudest. Lisaks kaunistasid koolimaja mitmed kuused erinevatel korrustel. Jõulud võisid
tulla!
Jõuluüritused algasid juba pärast 1. adventi, mil algklasside koridorides loeti ette ilusaid
jõululugusid. Klassid käisid külastamas jõulumaid ja tähistasid jõulude saabumist erinevate

ettevõtmistega. Toimus traditsiooniline jõululaat, kus õpilased müüsid küpsetisi, ehteid,
jõulukaarte jm. Loomulikult toimusid ka jõulupeod. Kui algklasse külastas päris jõuluvana, siis
põhikooli jõulupeole saatis jõuluvana videotervituse. Põhikooli klassidel oli ülesandeks
jõulupeoks valmistada video etteantud teemal. Eriti hästi õnnestus see 9. c klassil, kelle videot
said näha ka nooremad õpilased ja vanemad, külalised jõulukontserdil. Põhikooli õpilaste
õhtuses jõuluprogrammis said klasside esindajad osaleda mängus “Rooside sõda”. Mängu
viisid läbi õpilasesinduse liikmed. Hiljem oli kõigil võimalik tantsida diskol.
Toimus ka jõulukontsert, kus esinesid meie kooli solistid, koorid ja pilliansamblid.
Jõuluaktused toimusid 20. detsembril. Algklassidele esinesid Pärimusmuusika Aida muusikud
ja põhikooli õpilastele solistid ning 9. c esitas jõuluteemalise näidendi, kus tutvustati kolme
jõulutraditsiooni. Tähelepanu väärib, et inglise keelest tõlkis selle eesti keelde 9. c klassi
õpilane Katrin Raigla.
Ja oligi aeg soovida õpilastele toredat jõuluvaheaega!

Õpilased kuuski lahti harutamas

Garderoobi töötaja kaunistas kuuse leitud asjadega.

Jõululaat

“Rooside sõda” põhikooli jõulupeol

Kogunemised õpilastele
Sellel kolmapäeval toimusid kogunemised õpilastele. Veel kord räägiti üle kooli kodukorra
reeglid, et kõik ühte moodi asjadest aru saaksid. Kooli kodukord on kättesaadav kooli
kodulehel dokumentide alt. Juttu oli põhjalikumalt järgmistest punktidest:
5.8. Kui õpilane kooli territooriumil suitsetab (ka e-sigaretti), tarvitab huuletubakat,
alkohoolset jooki või narkootilist ainet või on toime pannud karistusseadustikus ette
nähtud kuriteokoosseisule vastava õigusvastase teo või ei täida koolikohustust
tulenevalt Eesti Vabariigi haridusseaduse § 8, informeerib kool Eesti Vabariigi
õigusaktides sätestatud korras lapsevanemat, politseid ja alaealiste asjade
komisjoni.
5.9. Õpilane tohib õppetunnis ja teistes kooli ruumides fotografeerida,
helisalvestada või filmida ainult õpetajate ja kõigi ruumis viibivate õpilaste või
nende vanemate kirjalikul loal. Vastasel juhul informeerib kool Eesti Vabariigi
õigusaktides sätestatud korras lapsevanemat, politseid ja alaealiste asjade
komisjoni.
1.3. Õppetund on koolis prioriteetne õppetöö vorm. Õpilastel ei ole õigus segada
kaasõpilaste ega õpetajate tööd tunnis. Õpetajad, kooli töötajad ja õpilased austavad
kõigi õpilaste õigust õppida. Vastastikune suhtlemine on lugupidav. Probleemide
esmane lahendaja on aineõpetaja või klassijuhataja;
1.4. Tunnis keskendutakse õppetööle ega tegeleta kõrvaliste asjadega. Õpilasel
pole lubatud kasutada tunnis mobiiltelefoni (ka mitte kalkulaatorina), MP3-e, i-Podi
ega muid auditiivseid ja visuaalseid tehnilisi vahendeid. Antud keelust esmakordse
üleastumise korral võtab aineõpetaja õpilaselt tehnilise vahendi ning tagastab selle
õppetunni lõpus. Korduva keelust üleastumise korral tagastab klassijuhataja või
õppealajuhataja õpilaselt võetud tehnilise vahendi lapsevanemale.

Tuletati meelde veel teretamist, vahetusjalatsite kandmise nõuet ja söögivahetundidest
kinnipidamist. Reeglid on ju kehtestatud selleks, et meil kõigil oleks parem ja turvalisem olla.
Pidagem siis neist kinni.

Filmiklubi väljasõiduistung Tartus
Filmiklubi käis Tartus Cinemoni kinos vaatamas 3 D filmi “Kääbik Smaugi laastatud maa”.
Filmihuvilisi oli suisa 33 ja lisaks veel 8 õpilast gümnaasiumist. Oli väga tore ja huvitav film.
Plaanis on veel teha väljasõite erinevatesse kinodesse.

Meie tegemised 16.-26. jaanuaril
Jakobsoni koolis on mõttemängud au sees, ülemaailmne kallistamise päev, tantsupeo
esimene

ülevaatus,

kodutütarde

ja

noorkotkaste

Kärstna

lahingumäng,

keemiaolümpiaadi koolivoor, 7.-9.klasside maakonna matemaatikaolümpiaad, vene keele
olümpiaadi koolivoor, kooli saalihoki võistlused, hõbemedal Eesti meistrivõistlustelt
sisekergejõustikus

Jakobsoni koolis on mõttemängud au sees
Eelmise aasta novembrikuus toimunud maakonna koolidevahelisel kabeturniiril oli võidukas
Jakobsoni kooli võistkond. Jätkuvalt on kabehuvilistel võimalus ennast proovile panna
mitmetel turniiridel ja võistlustel.
Detsembris algas vabariiklik online mõttemängude olümpiaad, kus Viljandi Jakobsoni Kool on
juba mitmendat aastat osaleja. Kui eelmisel aastal saavutas meie 5.-9. klassi võistkond nelja
etapi kokkuvõttes vene kabes teise koha, siis sel aastal oleme kahe etapi järel juhtimas.
Nooremad (1.-4. klass) on teisel kohal. Online mõttemängud on koolide hulgas populaarsust
võitmas, mida näitab osalejate koolide arvu kasv. Põhikooli astmes osaleb 32 kooli ja algkooli
astmes 16 kooli.

Jakobsoni kooli võistkonda kuuluvad 5.-9. klasside arvestuses: Hedi-Riin Kivikas, 6a; Alari
Hommik, 9c; Kevin Reichenbach, 9c; Stefan Airapetjan, 9c; Ott Martens, 9c; Rome Nurmekivi,
5b; Gen-Horret Rand, 5b; Rivo Kaugeranna, 9c; Karl-Martin Kadaja, 8a; Joonas Annok, 9c;
Elisabeth Merendi, 5c; Anette Prinzmann, 5b ja Kevin Orujärv, 6a. 1.-4. klasside arvestuses:
Kaur Kivilaan, 3c; Asser-Kahro Kadaja, 3d; Georg Klettenberg, 3a; Anete Kitse, 2a; Elisabeth
Põder, 2a; Kaupo Kruusmäe, 3d; Raiko Soe, 3d; Stefan Johanson, 3a; Kevin Jürgen, 2b;
Kristjan Laurits, 3a; Robert Ira, 3c ja Kevin Kasik, 2a.
Lisaks online mängudele tekkis meie õpilastel võimalus kohtuda rahvusvahelise suurmeistri
Arno Uutmaga. Nimelt toimusid äsja Viljandis 2014. aasta vene kabe täiskasvanute
meistrivõistlused. Selle raames pakkus Eesti Kabeliit meile võimaluse kohtuda simultani
vormis Arno Uutmaga. Kui Arno oli ennast ja oma saavutusi õpilastele tutvustanud, istusid
meie kabetajad laudade taha ja suurmeister astus kõigile vastu. Lõpptulemuseks oli 15:0,5.
Viigi mängis välja Kevin Reichenbach.
Järgmine tõsisem nuputõstmine toimub 18. veebruaril, kui toimub online turniiri III etapp.
Aivar Hommik

Ülemaailmne kallistamise päev
21. jaanuaril tähistasime oma koolis ülemaailmset kallistamise päeva. Stendide pealt võis
lugeda, miks on kallistamine kasulik. Kas nt teate, et kallistamine suurendab vaimseid võimeid
ja tugevdab immuunsussüsteemi! Õpilasesinduse liikmed võtsid hommikul kaasõpilasi vastu
„tasuta kallistustega“. Esimese tunni alguses tutvustas 9. kl Birgitta Mölder raadio vahendusel
kallistamise päeva ajalugu ja traditsiooni. Lisaks kuulutas ta välja, et kes kallistab vähemalt
kümmet inimest selle päeva jooksul peab minema huvijuhi ruumi. Juba esimesel vahetunnil
tulid Pille-Riin, Laura ja Anita 4. b klassist. Nemad olid kiiremad kallistajad ja said selle eest
väikesed auhinnad.

Tantsupeo esimene ülevaatus
24. jaanuaril toimus Viljandi Spordihoones suvise tantsupeo esimene ülevaatus 2.-3. kl
rühmadele. Meil läks hästi.
Päeva kõige toredam lause tuli Reti Noorhanilt: “Mulle meeldib sellepärast rahvatants, et siis
saab ilusad rahvariided selga panna”.
Aitäh kõikidele klassijuhatajatele toetuse eest!
Ave ja Kertu Alvre

Kodutütarde ja noorkotkaste Kärstna lahingumäng
25. jaanuaril toimus traditsiooniline kodutütarde ja noorkotkaste Kärstna lahingumäng.
Käredale pakasele vaatamata oli osalejaid üle 60, sh võistlesid ka meie kooli noorkotkad ja
kodutütred. 3-liikmelised võistkonnad pidid kaardi abil leidma punktid, kus tuli lahendada
etteantud ülesanded. Nt. süüdata lõke ja ajada katelokis vesi võimalikult kiiresti keema.
Noorematel õpilastel tuli läbida 5 ja vanematel õpilastel 6 punkti. Meie kooli esindajad olid
väga tublid ja vanemas vanuseastmes võitis meie noorkotkaste võistkond koosseisus Tõnis

Toom, Jüri Uluots ja Gen-Horret Rand. Tubli oli ka Kaisa Linn, kes saavutas oma võistkonnaga
nooremas astmes 2. koha.

Keemiaolümpiaadi koolivoor
Neljapäeval, 16. jaanuaril toimus keemiaolümpiaadi koolivoor. 8. klassi õpilasi osales 13 ja
9. klasside õpilasi 8.
Tulemused:
8.klass
1. Jakob Univer 8a
2.-3. Helene Maria Skovgaard 8a
2.-3. Anett Larm 8a
9.klass
•

Lisanne Nääb 9c

•

Joonas Annok 9c

•

Brenda Tarn 9c

7.-9.klasside maakonna matemaatikaolümpiaad
Meie õpilaste paremad tulemused:
7.klass
Saskia Lilli Lehtsalu 11.-12.koht
8.klass
Jakob Univer1.koht
Helene Maria Skovgaard 9.-12.koht
9.klass
Lisanne Nääb 3.koht

Brenda Tarn 8.koht

Vene keele olümpiaadi koolivooru parimad
7. klass
1. Katre-Krit Sallum (7c)
2. Helena Harriet Tamm (7c)

Eriarvestuses:
Inga Ivanova (7b)

3. Jennifer Sikk (7c)
4. Karolin Kivilaan (7c)
5. Kristiina Korvin (7b)
6. Getter Kauts (7c)
8. klass
1. Jakob Univer (8a)

Eriarvestuse:

2. Johanna Jõgisoo (8c)

Kristel Naelso (8d)

3/4. Maarja Pitk (8a)

Markus Prosolkov (8d)

3/4. Merilin Kaljula (8c)

Karina Gorskova (8a)

5/6. Carmen Karma (8a)

Anita Ivanova (8b)

5/6. Anett Pettaig (8a)
9. klass
1. Cathy- Liis Leesment (9a)

Eriarvestuses:

2. Gerda ustimenko (9c)

Stefan Airapetjan (9c)

3. Keidi Põder (9c)

Aleksei Agesin (9a)

4. Karuna Vahtramäe (9b)

Steven-Kristjan Tsoba (9a)

5/6. Brenda Tarn (9c)
5/6. Birgitta Mölder (9c)

7/8. Karl-Eric Alert (9a)
7/8. Dolores Riiner (9a)

Kooli saalihoki võistlused
Klasside vahelised saalihoki võistlused võitis 9. b klass, järgnesid 8. c ja 8. a.

Hõbemedal Eesti meistrivõistlustelt sisekergejõustikus
18.-19 jaanuaril toimusid Tallinnas Eesti meistrivõistlused sisekergejõustikus. Poiste “B”
klassis võitis JAKOB UNIVER teivashüppes tulemusega 3.50 hõbemedali. See oli Jakobi
isiklik rekord. Võistlus võideti 3.55

Meie tegemised 27. jaanuar – 2. veebruar
9. klassid Viljandi Ühendatud Kutsekeskkoolis, stiilinädal, käisime kontserdil, Evald
Lapriku sünnipäev, õpilasvahetusprogramm VeniVidiVici, nädal Tallinna Arte
Gümnaasiumis, bioloogiaolümpiaadi piirkonnavoor, 2. koht fotokonkursil „Minust
algavad lahendused“, saalihoki võistlused

9. klassid Viljandi Ühendatud Kutsekeskkoolis
27.

jaanuari hommikul kell 9.30 sõitsid meie klass ja

9. c klass tutvuma Viljandi

Metallitööstusega. Kõigepealt nägime, millega tegeletakse Loomeinkubaatoris ning pärast
toimus

ekskursioon

tehasehoones.

Seejärel sõitsime bussiga VÜKK-i. Panime riided garderoobi ja kogunesime suurde saali, kus
meile tutvustati päevakava. Meid jaotati neljastesse gruppidesse ja seejärel täitsime
registreerimiselehed oma andmetega. Edasi toimus erinevate töötubade külastus. Esimene oli
autoremondi töötuba, kus värviti ja remonditi autosid. Teine oli puidutöötuba, kus tutvusime
puidust esemete valmistamisega. Veel oli võimalik käia arvuti- ja ehitustöötoas. Siis toimus
lõunapaus VÜKK peamajas. Pärast lõunasööki tutvusime kooli õpilaskoduga. Õpilaskodu oli
moodne ja uus. Seal oli jõusaal, bändiruum, puhketuba ja kohvik. Hiljem oli võimalus tutvuda
veel erinevate õppehoonetega. Saime teada, kuidas toimub õppetöö VÜKK-s. Maja oli uus ja
huvitav.
9. d klassi õpilane Maris Tetsmann

Stiilinädal
27. – 31. jaanuarini toimus koolis stiilinädal. Esmaspäeval tuli selga panna midagi musta. Kuna
sel päeval tähistatakse üle maailma Holokausti ohvrite mälestuspäeva, siis andis see hea
võimaluse õpetajatele ka sellest päevast rääkida. Teisipäev oli huvitavate jalanõude päev – need
olid tõesti põnevad, nt. 5. b klassi õpilasel Romel olid jalas ujumislestad! Kolmapäeva stiil oli
rahvuslik ja koolis võis näha rahvariideseelikuid, sini-must-valgeid riideid, kodutütarde
vormiriideid jmt. Neljapäeva märksõnaks oli „sinine hobune“, sest sel päeval algas Hiina
kalendri järgi sinise hobuse aasta. Reede stiil oli pidulik.
Õpilasesindus valis välja ka kõige stiilsemad klassid. Nendeks on 1c, 2a, 3c, 4c, 5b, 6b ja 9c.
Nemad saavad ka väikesed auhinnad trimestrilõpu kogunemisel.

Käisime kontserdil
30. jaanuaril käisid 44 üheksanda klassi õpilast koos muusikaõpetaja Kersti Soopaga Pärnu
kontserdimajas kuulamas MustonenFesti avakontserti. Esimeses osas oli kavas F. Schuberti

„Lõpetamata sümfoonia“ ja R. Schumanni „Tšellokontsert“, solistiks Mario Brunello Itaaliast.
Teises osas kõlas holokaustiteemaline H. Gorecki „Kurbade laulude sümfoonia“, solistiks
sopran Mhairi Lawson Suurbritanniast.
Mõningaid mõtteid õpilastelt kuuldud kontserdi kohta: hämmastavalt ilus ja mõttekas; mulle
meeldis kõige rohkem tšellomängija – ta oli selles muusikas nii sees ja elas kaasa; need helid,
mis kõlasid, olid nii ilusad ja kaasakiskuvad; mulle meeldis kõik, tahaksin ka ise viiulit õppida,
väga põnev; mulle meeldis kõige rohkem sopranilaulja, väga ilusa häälega; ma sain hea
elamuse, mulle väga meeldis, see oli hämmastav, tahaksin uuesti minna.

Evald Lapriku sünnipäev
30. jaanuaril tähistas Evald Laprik oma 85. sünnipäeva. Evald Laprik oli Jakobsoni kooli
direktor aastatel 1974–1989. Tema juhtimisel valmis Männimäe koolihoone ja kindlasti on nii
mõnegi meie kooli tänase õpilase ema või isa õppinud tema juhitud koolis. Sellel puhul
sõitsime kooli delegatsiooniga teda tervitama, kaasas olid veel Tarmo Loodus, Ardo Agasild,
Avo Soopa ja Avo Palo. Kohvilauas toimus elav arutelu kooliprobleemide üle, kuidas oli siis
ja kuidas on praegu. Soovime juubilarile tugevat tervist ja ikka sama erksat meelt. Palju õnne!

Õpilasvahetusprogramm VeniVidiVici
Meie kool on ühinenud VeniVidiVici Õpilasvahetuse programmiga, mis korraldab Eestisisest
õpilasvahetust 7.-9. klassi õpilastele kestvusega üks või kaks nädalat. Eesmärgiks on
elavdada ning rikastada õpilaste koolielu ning suurendada nende kogemustepagasit.
Uuri täpsemalt õpilasvahetuseprogrammi kohta http://vvvopilasvahetus.eu/.

Nädal Tallinna Arte Gümnaasiumis
Avaldasin soovi minna nädalaks ajaks õppima ühte Tallinna kooli. Organiseerimisega läks
aega umbes poolteist nädalat ja Tallinna Arte Gümnaasium võttis mu ilusasti 9. a klassi
vastu. See klass on kunstiklass. Viibisin seal 6. kuni 10. jaanuarini sellel aastal. Esimesel
päeval tuli mulle vastu kooli õppealajuhataja, kes juhatas mu garderoobi oma uue klassi
juurde. Õppealajuhataja andis ühele tüdrukule ülesande mind juhatada ja aidata. Algul oli
kõik natuke hirmutav.
Esimesel päeval oli ka minu nädala piinlikum hetk, keegi polnud mulle öelnud, et selles
koolis on koolivorm (omal valikul viisakas must, punane või valge pluus) ja nii ma seal siis
olin ainsana teistsuguste riietega. Paljude pilgud peatusid just minu peal …… Teisel päeval
hakkasin rohkemate klassikaaslastega läbi saama. Eriti hästi sain läbi kolme tüdrukuga,
kellega nädala lõpuni koos olin.
Tundides oli mul raske, kuna osades ainetes olid nad kaugemale jõudnud. Kõige raskem tund
oli vene keel. Mulle meeldis kehalise kasvatuse tund, kuna seal sai ujumise ja saali tunni
vahel valida. Kui ujuma ei läinud, pidid saali tundi minema. Minu arust on selline süsteem
väga hea. Veel oli huvitav keraamikatund, kus meisterdasime seest õõnsat savilooma ja
kaunistasime maski.
Soovitan kindlasti sellist õpilasvahetust proovida, sest sealt saab uusi sõpru ja julgust uude
keskkonda minemiseks.
Vanessa Kärmas 9c

Bioloogiaolümpiaadi maakonnavoor
1. veebruaril toimus Viljandi Gümnaasiumis maakondlik bioloogiaolümpiaad. Meie koolist
osales 12 õpilast 7. -9. klassist. Väga tublilt esinesid 8. ja 9. klassi õpilased.

9. klassi arvestuses:
1. Martin Kuusk
3. Brenda Tarn
4. Keidi Põder
5. Gerda ustimenko
8. klassi arvestuses:
2. Jakob Univer
5. Anita Mutso
6. Anett Larm
Veel osalesid: Lisanne Nääb, Kristofer Kõss, Alex Jelisejev, Karmen Rebane ja Laura-Liisa
Jaansoo. Küsimused olid huvitavad ja nõudsid ka programmiväliseid teadmisi. Üks õpilastele
meeldejäänud küsimustest: kumb kala joob rohkem vett, kas tursk või haug? Selgita, miks see
on nii?

2. koht fotokonkursil „Minust algavad lahendused“
Keidi Põder 9. c klassist saavutas 2. koha

Eesti ajaloo – ja ühiskonnaõpetuse seltsi

fotokonkursil „Minust algavad lahendused“. Oma töös käsitleb ta Tohvri küla probleeme.
Tema juhendaja on õpetaja Agnes Ümarik.
Minust algavad lahendused

Saalihoki võistlused
Viljandimaa koolide saalihoki võistlused lõppesid meie kooli tüdrukute ja poiste
võistkondadele III kohaga.

Meie tegemised 3.-16. veebruaril
Rahatarkuse päev, sõbrapäeva üritused, filmiklubi tegemised, vene keele olümpiaadi
maakonnavoor, B-võõrkeelte nädal, keemia olümpiaadi maakonnavoor, füüsikavõistlus
“Kajakas”, füüsika olümpiaadi koolivoor, Nuputa võistlus, “Head Eesti asjad”,
koolidevaheline korvpall

Rahatarkusepäev
7. veebruaril oli meie koolis rahatarkusepäev. SEB panga esindaja Merli Kõrgmaa, kes on
ühtlasi ka Jakobsoni kooli vilistlane, rääkis 9. klassidele mõistlikust rahakasutamisest.
Kõigepealt toimus väike viktoriin, kus õpilased said proovile panna oma teadmised ning hiljem
kontrolliti, kas nende teadmised ka tegelikkusele vastavad. Seejärel moodustati ühiselt üks
perekond, et paika panna kuu eelarve ning vaadata, kas tullakse ots-otsaga kokku, jäädakse
miinusesse või saavutatakse hoopiski tulu. Õpilased said ka koduse ülesande – koostada koos
oma perega kuu eelarve ning otsida kohad, kus nemad saavad aidata vanematel kokku hoida.
Väga väärt kogemus kõigile!

Sõbrapäeva üritused
13. veebruaril toimus kolme Viljandi põhikooli sõbrapäeva moeshow. Meie kooli esindasid
viis gruppi – 4c, 5a, 5b, 6a ja 9c. Kõigil neil olid omanäolised ning huvitavad kollektsioonid.
Nooremas astmes saavutas 4c kolmanda koha ning vanemas astmes tuli 9c teisele kohale.
Mõlemad kollektsioonid pääsesid automaatselt edasi Noore Moelooja võistlusele, mis toimub
Sakala Keskuses 15. märtsil. Nii et sellel päeval tuleb pöialt hoidma minna!
14. veebruaril tähistasime koolis sõbrapäeva. Vahetundides mängis sõbrapäevaraadio meeleolu
loomiseks soovilugusid ning kõigil oli võimalus sõpradele tervitusi edastada. Aulas toimus
sõbrapäeva laat, müüjaid oli peaaegu viiskümmend! Lisaks oli kõigil võimalus aula laval
fotonurgas sõbrapilti teha. Tunda oli tõelist laadamelu ning ost-müük-vahetus käis täies hoos.
Ka fotograafil oli tööd küllaga, sest sõpru leidus kõigil.

Filmiklubi tegemised
Alates jaanuarist toimuvad filmiõhtud ka noorematele 4.-6. klasside õpilastele. Neil on olnud
võimalus vaadata filme: „Forrest Gump“, „Suur maalritöö“, „101 dalmaatsia koera“,
„Pinoccio“.
17. jaanuari filmiklubi kohtumisel vaadati filmi “Forrest Gump”. See oli sügavamõtteline film
madala IQ-ga mehest, kes on oma elu jooksul läbi elanud palju kurbust, surma ja teiste inimeste
halvustamist, kuid on kõigest jagu saanud. Ta on osalenud paljudel ajaloolistel sündmustel.
Filmil oli ka varjatud sõnum: “Kui sa usud sellesse mida sa teed oled sa selleks võimeline, olgu
sul mistahes puue, sest kõik inimesed on võrdsete väärtustega“. Meile meeldis see film väga.
Kendra Kabanen ja Triinu Kaup 6a

Vene keele olümpiaadi maakonnavoor
6. veebruaril 2014.a toimus Viljandi maakonna vene keele olümpiaad. Võistlesid 7, 8. ja 9.
klasside maakonna õpilased. Meie kooli õpilased olid väga tublid ja saavutasid järgmised
kohad:
7.kl.

Katre-Krit Sallum (7c) – 2/3 koht

Helena Harriet Tamm (7c) – 6. koht
8.kl.

Kristel Naelso (8d) – 3/4 koht

9.kl.

Gerda Ustimenko (9c) – 1. koht

Brenda Tarn (9c) – 3. koht
Keidi Põder (9c) – 5. koht
Birgitta Mölder (9c) – 7. koht
Karina Vahtramäe (9b) – 8/9. koht
Häid keeleteadmisi näitasid:
Merylin Kaljula (8c)
Jakob Univer (8a)
Karl-Eric Alert (9a)

Eriarvestuses võistlesid:
Markus Prosalkov (8d) – 1. koht
Inga Ivanova (7b) – 2. koht
Karina Gorskova (8a) – 2. koht
Aleksei Agesin (9a) – 3. koht
Täname kõiki õpilasi, kes hästi esindasid meie kooli.
Vene keele õpetajad

B-võõrkeelte nädal
10.-14. veebruarini toimus koolis B- võõrkeelte nädal. 6., 7., 8. ja 9. klassides valiti kõige
ilusamad vene ja saksa keele vihikuid ja toimus ka käekirja konkurss.
8. ja 9. klasside õpilased tõlkisid vene või saksa keelse laule eesti keelde. Saksa keelt õppivad
õpilased valmistusid maakonna teatripäevaks.
Kõik keele nädalaga seotud üritused toimusid vene ja saksa keele tundide ajal.

Keemia olümpiaadi maakonnavoor
8. veebruaril toimus Viljandi Gümnaasiumis keemia olümpiaadi maakonnavoor. Meie kooli
parimad:
8. klass
1.-2. Jakob Univer
3. Helene Maria Skovgaard
6. Anett Larm
9. klass
2. Joonas Annok
3. Lisanne Nääb

Füüsikavõistlus „Kajakas“
11. detsembril 2013. aastal toimus füüsikavõistlus “Kajakas”, kus osales üle vabariigi 414
õpilast 6. – 12. klassist. Meie õpilastest saavutasid parimad tulemused:
•

Alex Jelisejev 8a klassist, kes sai üldarvestuses 20. koha

•

Kristofer Kõss 9d klassist 31. koha

•

Sten Siro 9a klassist 43. koha

•

Lauri Elur 8c klassist 52. koha.

Alex, Kristofer ja Sten on kutsutud füüsika huvipäevale Tartus.

Füüsikaolümpiaadi koolivoor
10. veebraril toimus füüsikaolümpiaadi koolivoor.
8. klasside arvestuses olid parimad:
I koht Jakob Univer 8a
II koht Karl – Martin Kadaja 8a
III koht Alex Jelisejev 8a
IV koht Kristel Naelso 8d
V koht Karmen Karma 8a
VI koht Anett Larm 8a
9. klasside arvestuses olid parimad:
I koht Johanna Kristiina Jaansoo 9c
II koht Brenda Tarn 9c
III koht Sten Siro 9a
IV koht Lisanne Nääb 9c
V koht Laureen Reier 9c

VI koht Kevin Reichenbach
Õnnitleme võitjaid!

Nuputa võistlus
12.veebruaril toimus Viljandi Paalalinna Koolis maakondlik Nuputa võistlus. Nuputa on
võistkondlik matemaatikaülesannete lahendamise võistlus, mis toimub kahes vanuseastmes.
Matemaatikaalaseid teadmisi panevad proovile 5.-6. klasside neljaliikmelised võistkonnad ja
7. klasside kolmeliikmelised võistkonnad. Võistlus on väga mitmekesine. Tuleb lahendada
nuputamisülesandeid, loovülesandeid, lahendada ristsõna ja arvutada peast.
Meie kooli õpilaste parimad tulemused:
5.-6. klassi II võistkond saavutas 3. koha. (Kaotades teisele kohale ainult 0,1 punkti)
Võistkonda kuulusid: Hedi – Riin Kivikas 6a, Enrico Koormann 6c, Rome Nurmekivi 5b,
Alexander Rink 5a.
5.-6. klassi I võistkond saavutas 4. koha.
Võistkonda kuulusid:

Oskar Lepmets 6c, Bert Siimon 6c, Kristjan Auspere 5a, Paul

Aleksander Pai 5b. Võistlusel osales 19 võistkonda.

Head Eesti asjad
3c klass joonistas kunstiõpetuse tunnis teemal Head Eesti asjad. 7 lapse tööd tulid nii hästi
välja, et saatsime need Vabariigi Presidendi poolt väljakuulutatud joonistusvõistlusele.
Meeldiv üllatus oli see, et president vastas igale lapsele ja hindas töid tänukirjaga. Joonistused
on üleval facebookis ja kõik saavad neid vaadata ning hinnata. Oleme osalenud mitmetel
joonistusvõistlustel, kuid tavaliselt tagasiside puudub. Seda meeldivam oli tõdeda, et lastele
pööratakse meie riigis tõesti tähelepanu. Õpilastele oli see väga tähtis.
Õp Anne Kilk
diplom

Koolidevaheline korvpall
11. veebruaril toimus Viljandimaa põhikoolide vaheline korvpalliturniir. Kokku osales neli
võistkonda ja meie kooli noormehed saavutasid II koha. Võistkonda kuulusid Jan-Erik Sarv,
Stevo Sangernebo, Kenet Oru, Raiko Kalev, Ott Martens, Stefan Airapetjan, Kevin
Reichenbach, Norman Reinberg ja Rivo Tasane.

Meie tegemised 17. veebruar – 2. märts
Vabariigi 96. aastapäeva tähistamine, vene keele nädal, mõttespordi online olümpiaad
koolidele 2013/14 õ.-a., 4.-6. klasside maakonna matemaatikaolümpiaadi tulemused,
füüsikaolümpiaadi piirkonnavoor, kunstiolümpiaadi piirkonnavoor

Vabariigi 96. aastapäeva tähistamine
21. veebruaril toimus võimlas vabariigi 96. aastapäevale pühendatud aktus. Aktuse kõne pidas
riigikogu liige Helmen Kütt, esinesid meie kooli koorid, ansamblid ja rahvatantsukollektiivid
ning külalistena Viljandi Gümnaasiumi rahvatantsijad. Publiku hulgas oli ka üks ootamatu
erikülaline – tuvi, kelle ristisime „rahu tuviks“.
24. veebruaril tähistati vabariigi sünnipäeva Viljandi linnas. Kohtumaja ees toimus
traditsiooniline vabadusmanifesti ettelugemine, Jaani kirikus tänujumalateenistus, kus olid
kohal ka Viljandi koolide esindajad lippudega, sealt liiguti rongkäigus Laidoneri ausamba
juurde, kuhu asetati pärjad. Lauluväljakul võis näha kaitseliidu ja päästeameti tehnikat ning
kõik soovijad said süüa hernesuppi ja kringlit. Kell 14.30 algas pidulik sünnipäeva aktus
Ugalas, kus jagati kätte linna aastapreemiad. Meie kooli kehalise kasvatuse õpetaja Aivar
Hommik sai spordipreemia veteranide maailmameistrivõistlustel teivashüppes võidetud
kuldmedali eest.
Palju õnne!

Vene keele nädal
10. – 14. veebruarini toimus meie koolis vene keele nädal. Kõik 6., 7., 8. ja 9. klasside õpilased
täitsid kirjaliku venekeelse tekstülesande.
Parimateks tunnistati:
•

Eli Paul (6c)

•

Janne Jegorkina (7b)

•

Karolin Kivilaan (7c)

•

Maarja Pitk (8a)

•

Teesi Tuul (8a)

•

Kerli Kingsepp (9a)

•

Dolores Riiner (9a)

•

Martin Kabanen (9a)

•

Merilin Leius (9a)

•

Gerda Ustimenko (9c)

•

Keidi Põder (9c)

8. ja 9. klasside õpilased tõlkisid venekeelse laulu eesti keelde.
Parimad tõlkijad:
•

Marleen Zurihhina (8a)

•

Martin Allikalt (8a)

•

Karina Gorskova (8a)

•

Aleksei Agesin (9a)

•

Mirell Smidt (9c)

•

Merilin Jurisson (9c)

5. märtsil kabinetis 250 saab näha kõige ilusamaid 6., 7. ja 8. kl. õpilaste vene keele vihikuid.
•

Mari-Liis Martin (6a)

•

Cäroli Kõss (6b)

•

Veronika Sadkevits (6b)

•

Anelle Suviste (6b)

•

Enrico Koormann (6c)

•

Oskar Lepmets (6c)

•

Eli Paul (6c)

•

Franko Dosugov (6c)

•

Laura Kupper (7a)

•

Sasha Võsa (7a)

•

Janne Jegorkina (7b)

•

Kristel Kraun (7b)

•

Karolin Kivilaan (7c)

•

Anita Mutso (8a)

•

Targo Pakassaar (8a)

•

Lisann Adamson (8b)

•

Rivo Tasane (8b)

•

Emilia Kagovere (8c)

Suur tänu kõigile osalejatele.
Vene keele õpetajad

Mõttespordi online olümpiaad koolidele 2013/14 õ.-a.
Neljast etapist koosneval mõttespordi olümpiaadil osaleb meie kool mitmendat aastat. Eelmisel
aastal jäi meie parimaks PK (5.-9.kl.) arvestuses vene kabes II koht. Sel aastal alustasime samas
vanusegrupis esimest etappi esikohaga ja hoiame esikohta ka pärast kolmandat etappi.
Põhikooli arvestuses osaleb 32 kooli. Nooremas vanuseastmes 1.-4. kl. alustasime olümpiaadi
5. kohaga (osaleb 16 kooli) ja tõusime pärast teist etappi teisele kohale, mida õnnestus hoida
ka kolmandal etapil. Lõplik paremusjärjestus selgub pärast viimast etappi 1. aprillil 2014.
Individuaalselt 3 parimat tulemust esimesel etapil saavutasid:
PK arvestuses (120 osalejat):
3. koht- Alari Hommik, 9c
9. koht- Hedi Riin Kivikas, 6a
23. koht- Kevin Reichenbach, 9c
Algklasside arvestuses (75 osalejat):

10. koht- Kaur Kivilaan, 3c
12. koht- Asser Kahro Kadaja, 3d
19. koht- Robert Ira, 3c

Punktiseis pärast kolmandat etappi:
Põhikooli arvestuses (172 osalejat):
1088 punkti Viljandi Jakobsoni Kool
1018 punkti Kanbja Põhikool
1011 Aruküla Põhikool
Algklasside arvestuses (125 osalejat):
1202 Kahtla Lasteaed PK
1141 Viljandi Jakobsoni Kool
1115 Tallinna Reaalkool

Individuaalselt 3 parimat pärast kolmandat etappi:
PK arvestuses:
6. koht- Alari Hommik, 9c (238 p.)
7. koht- Kevin Reichenbach, 9c (232 p.)
12. koht- Hedi Riin Kivikas, 6a (217 p.)
Algklasside arvestuses:
8. koht- Kaur Kivilaan, 3c (230 p.)
9. koht- Kristjan Laurits, 3a (210 p.)
10. koht- Asser Kahro Kadaja, 3d (209 p.)

4.-6. klasside maakonna matemaatikaolümpiaadi tulemused
Meie õpilaste paremad tulemused:
4.klass (osavõtjaid 53)
Lisette Ant

9. koht

5.klass (osavõtjaid 35)
Alexander Rink
Paul Aleksander Pai

2.-4. koht
9.-12. koht

6.klass (osavõtjaid 39)
Hedi-Riin Kivikas

7. koht

Püüa ka sina lahendada ülesanded:
•

5. klassi ülesanne – Kärt küpsetas kapsa- porgandi- ja lihapirukaid. Pooled pirukatest
olid kapsapirukad. Porgandipirukaid oli 14 võrra vähem kui kapsapirukaid.
Lihapirukaid oli kaks korda vähem kui kapsa- ja porgandipirukaid kokku. Mitu igat
liiki pirukat Kärt küpsetas?

•

6. klassi ülesanne – Tahvlile olid kirjutatud kõik naturaalarvud 1 kuni 2014. Ühe
käiguna kustutati kõik nullist erinevad arvuga 100 jaguvad arvud ja igast nullist
erinevast arvuga 100 mittejaguvast arvust lahutati arv 1. a) mitu arvu kustutati esimese
käiguga? b) mitu nullist erinevat arvu oli tahvlil pärast 60. käiku?

Füüsikaolümpiaadi piirkonnavoor
1. märtsil toimus Jakobsoni koolis Eesti koolinoorte 61. füüsikaolümpiaadi piirkonnavoor.
Meie kooli esindanud kaheksanda ja üheksanda klassi õpilased olid väga, väga edukad.
8. klassi arvestuses saavutati järgmised kohad:
1. Jakob Univer 8a
3. Alex Jelisejev 8a
5. Karl Martin Kadaja 8a ja Anett Larm 8a
7. Kristel Naelso 8d
10. Carmen Karma 8a
Võistles 15 õpilast tervest maakonnast

9. klassi arvestuses:
2. Sten Siro 9a
4. Kristofer Kõss 9d
5. Johanna Kristiina Jaansoo 9c
6. Lisanne Nääb 9c
9. Brenda Tarn 9c
11. Kevin Reichenbach 9c
12. Laureen Reier 9c
13. Hanna Kristin Kavak 9b

13. Jüri Uluots 9b
Võistles 16 õpilast
Proovi lahendada järgmine ülesanne:
Paat sõitis üle jõe, mille laius oli d=120 m, nii, et paadi siht oli kogu aeg risti jõega. Kui suur
pidi olema paadi keskmine kiirus jõevoolu suhtes, kui on teada, et paadi maabumiskoht teisel
kaldal asetses s=12 m lähtekohast allavoolu? Vee voolukiirus jões oli u=0,8 m/s?

Kunstiolümpiaadi piirkonnavoor
2. märtsil toimus kunstiolümpiaadi piirkonnavoor, kus võtsid üksteiselt mõõtu Viljandi
maakonna 7.-9. klassi õpilased. 1.-2. kohta jäi jagama 8. a klassi õpilane Helene Maria
Skovgaard. Kodutööna tegi Helene Maria värvipliiatsitehnikas pildi “Minu pere lugu”.
Kohapeal tuli vastata kümnele teooriaküsimusele, milles ta saavutas kõige rohkem punkte ja
lõpuks valmistada loovtööna makett õpilaste istekohtadest oma kooli koridoris. Kujundatud
iste pidi olema originaalne kuju ja värvi poolest, ergonoomiline ja moodulitest koosnev.
Palju õnne ja edu!

Meie tegemised 3.-16. märtsil
Loodusteadushuvidega 7. – 9. klassi õpilaste õppepäev Tõraveres, uisutamisvõistluse
tulemused, maakonna inglise keele viktoriin 8. klassidele, V kolme kooli kohtumine
kabes, elava ajaloo päev 7. klassidele, A. Maramaa nimeline matemaatika ülesannete
lahendamise võistlus

Loodusteadushuvidega 7. – 9. klassi õpilaste õppepäev Tõraveres
4. märtsil käisime Tõraveres Tartu observatooriumis õppepäeval. Meie õppepäev kulges
rühmatööna, igas rühmas oli õpilasi nii 7. kui ka 8. ja 9. klassist. Lahendasime põnevaid
ülesandeid, tegime enda valmistatud plakatite abil ettekandeid, osalesime viktoriinis,
meisterdasime spektromeetreid ja mõõtsime erinevaid spektreid. Saime teada palju huvitavat

kaugseire ja selle kasutamise kohta eri valdkondades (põllumajandus, metsandus, hüdroloogia,
geoloogia, kliima). Meile meeldis see päev väga.
Loodushuvilised 8a-st

Maakonna inglise keele viktoriin 8. klassidele

7. märtsil toimus Jakobsoni kooli inglise keele õpetajate eestvedamisel traditsiooniline
maakonna inglise keele viktoriin 8. klasside võistkondadele, teemaks oli sel aastal Wales.
Viktoriini eesmärgiks on laiendada õpilaste teadmisi inglise keelt kõnelevatest maadest ja
ärgitada neid iseseisvalt informatsiooni otsima. Lisaks küsimustele oli neljaliikmelistel
võistkondadel kodune ülesanne, mille teema oli määratud loosi teel. Koduste ülesannete
esitamine vaheldus küsimustega ja muutis ürituse vaheldusrikkaks. Õpilased said kaasa elada
oma eakaaslaste esinemistele ja samas täiendada oma teadmiste pagasit Walesist.
Üritusel valitses mõnus meeleolu ja lõpuks selgusid ka võitjad. Teadmiste ja kogemuste osas
võitsid kindlasti kõik osalejad.

V kolme kooli kohtumine kabes 07.03.2014 Suure-Jaanis
Viiendat korda kohtusid kolme kooli 8 liikmelised segavõistkonnad vene kabes. Juhendi järgi
võivad mängida 1.-9. klassi õpilased. Kuna Jakobsoni kooli 9. klassi õpilased olid samal päeval
Tallinnas kutsekoolide messil- oli väljas noorem esindus. Lisaks muutus kolmas kool. Tallinna
32. KK asemel osaleb kabeheitluses nüüd Peetri Lasteaed-Põhikool. Individuaalselt saavutas
Jakobsoni kooli parimana Alari Hommik 21 punktiga 3. koha. Võitis Mark Basarev Peetri
koolist ja teisena lõpetas Suure-Jaani esindaja Margus Soosaar, kes kogus kolmandaga võrdsed
21 punkti. Parimaks tüdrukuks osutus Jakobsoni kooli esindaja Hedi-Riin Kivikas 12,5

punktiga. Hästi tõstis nuppe Kaupo Kruusmaa (VJK), kes kolmanda klassi õpilasena saavutas
24 mängija hulgas 6. koha.
Koolide kokkuvõte:
•

95,5 punkti – Suure-Jaani Gümnaasium

•

80,5 punkti Viljandi Jakobsoni Kool

•

80,5 punkti Peetri Lasteaed-Põhikool

Elava ajaloo päev 7. klassidele
12. märtsil toimus Jakobsoni kooli 7. klassidele Viljandis elava ajaloo päev. Kõigepealt rääkis
Mati Nuut meile Marjamaa ristisõdadest ning Jüriöö ülestõusust, näitas slaide ning viis 1260.
aastate meeleollu. Päeva põhiliseks osaks oli ajalooline rollimäng. Saime oma oskusi proovile
panna sõjataktikate ning mõõkadega, mis paljude meelehärmiks polnud küll päris. Seejärel
jagati meid gruppidesse, mis hiljem jagunesid kolmeks peamiseks: Rüütliordu koos nunnade
ning kaupmeestega ja kolm eesti talu, kes olid ordu vastu. Ordu peamine eesmärk oli tuua
kristliku usku paganatele ja neid enda poolele meelitada. Kõlas starti kuulutav „Läks!“ ning
kõik jooksid kaevumäel endale tagalat otsima. Järgnev tund oli täidetud läbirääkimiste,
pantvangide ning jooksmisega, meil kõigil tuli unustada 2014. aasta ja siseneda 1260. aasta
segasesse pöörisesse. Kaevumäe täitsid hõiked, karjed ning naer. Kuigi mõned sõdalased end
igavusest juba mõõkadega vastu pead tagusid oli surmasaanute hulk siiski minimaalne. Nagu

Murphi seadusele kohane kõlas mängu lõpetav „Stop!“ ikka siis kui asi lõbusaks muutus.
Saime veel oma tegevustele tagasisidet ning läksime kõik oma teed adrenaliin endiselt soontes
pumpamas ning põsed õhetamas.
Kuigi mul olid päevaga seoses omad eelarvamused oli tegu tõeliselt põneva seiklusega.

Saskia Lilli Lehtsalu

A. Maramaa nimeline matamaatikaülesannete lahendamise võistlus
28.veebruaril

toimus

matemaatikaülesannete

Viljandi

Kesklinna

lahendamise

Koolis

võistlus.

XXIII

Võistlus

A.

Maramaa

korraldatakse

nimeline

legendaarse

matemaatikaõpetaja, matemaatikaõpikute autori ja Viljandi linnapea aastatel 1919-1921 ja
1927-1939 August Maramaa nime jäädvustamiseks ning matemaatikaülesannete paremate
lahendajate ja nende õpetajate ergutamiseks. Võistlusest osavõtu õiguse tagas tulek esimese
kuue hulka maakonna matemaatikaolümpiaadil. Võistlus toimus kolmes vanuseastmes:
7.-8.klassi õpilastele
9.-10.klassi õpilastele
11.-12.klassi õpilastele

Meie kooli parimad:
7.-8.klass
2.koht Jakob Univer (8.kl)
9.-10.klass
7.koht Lisanne Nääb (9.kl)

Järgmisel nädalal on koolivaheaeg, puhake hästi ja kohtume juba 24. märtisl!

Meie tegemised 17. märtsil – 5. aprillil
Noor Meister 2014, loodusteaduste olümpiaadi piirkonnavoor, Oskaja võistlus,
kooliteatrite riigifestivali Viljandimaa eelvoor, naljapäev, C. R. Jakobsoni nimeline
füüsikavõistlus, mõttespordi online olümpiaad koolidele 2013/14 õ.-a., laulukarusselli
koolivoor

Noor Meister 2014
Reedel 7. märtsil kell 8.00 sõitsid meie kooli 9. klasside õpilased Tallinnasse
kutseharidusmessile „Noor Meister 2014“. Reede oli messi esimene võistluspäev. Kahel päeval
kokku toimusid kutsemeistrivõistlused 24. alal. Omavahel võtsid mõõtu nii ehitusviimistlejad,
kui müürsepad, kelle jaoks olid spetsiaalsed boksid, kus nad pidid müüri laduma ja tapeeti
seinale panema. Kondiitrid pidid teatud aja jooksul valmis saama tordi. Floristid tegid aja peale
lillepärga, juuksurid võistlesid erinevate soengute tegemises. Müüjad pidid mikrofon peas žürii
ees oma müümisoskusi proovile panema. Hooldustöötajad näitasid oma võimeid ja oskusi ühe
haige vanainimese eest hoolitsedes. Messil olid erinevate koolide boksid, kus tutvustati
ameteid, mida vastavas koolis õpitakse. Viljandi maakonda esindasid Viljandi Ühendatud
Kutsekeskkool ning Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool. Peale selle sai osa võtta
erinevatest töötubadest. Neid oli kokku kümme. Mina külastasin neist kahte: juuksuri- ja
tervise töötuba. Tervise töötoas sain proovida, kuidas tunnevad ennast kiirabi patsiendid, keda
transporditakse õhumadratsil. Veel käisin karjäärikohvikus, kus pidin tegema teste ning siis

rääkis karjäärinõustaja minu võimalustest ja ametitest, mis testi järgi mulle sobiks. Päeva
Tallinnas Messikeskuses tegi lõbusaks meelelahutusprogramm, milles osalesid erinevad
tantsutrupid ning omavahel võistlesid DJ-d, kes mängisid meeldivat muusikat. Oli tore ning
meeldejääv päev.
Helina Nurme 9c

Loodusteaduste olümpiaadi piirkonnavoor
8. märtsil toimus loodusteaduste olümpiaadi piirkonnavoor, kus meie kooli õpilased olid väga
edukad. Jakob Univer 8a klassist saavutas maakonnas esimese koha, vabariigis 16. koht, Alex
Jelisejev 8a klassist maakonnas 3. koht ja vabariigis 36. koht. Nemad on ka kutsutud
vabariikliku vooru Tartusse, kus toimuvad praktilised katsed. Maakonnas neljanda koha
saavutas seitsmenda klassi õpilane Saskia Lilli Lehtsalu 7c klassist.

Oskaja võistlus
Kolmapäeval, 12. märtsil käisime Viljandi Avatud Noortetoas Oskaja võistlusel.
Meie koolist oli peale minu, Brenda ja Joonase (Jakobsoni 3. võistkond) veel võistkonnad 9a,9b
ja 9d poolt. Võistlus oli jagatud eelvoorudeks ning finaaliks. Eelvooru esimene ülesanne oli
meil puuviljade lõikamiseks kasutatud vahendite määramine, mis meil hästi õnnestus.
Järgmisteks olid värvide leidmine värvinäidiste pakist, rattakummi pumpamine kindlale
rõhule, metalliga seonduvate sõnade leidmine ristsõnast, ürtide määramine, erinevate
viljasaaduste määramine, õige looma jälje leidmine ning kottide kaalu järgi eristamise ning
umbkaudse kaalu määramine. Kuna meil õnnestusid seitse ülesannet kaheksast edukalt ning
ülejäänutes saavutasime väga hea aja, jõudsime finaali. Finaali ülesanneteks oli leida igale
mutrile õige bolt, teine ülesanne oli kasutada puuviljalõikamisvahendeid, et valmistada täpne
koopia puuviljavaagnast meile antud pildil ning kolmas ülesanne VÜKK-i sildi kaunistamine
kruvidega. Üldkokkuvõttes saavutasime teise koha ning saime huvitava kogemuse.
Johanna Kristiina Jaansoo

Kooliteatrite riigifestivali Viljandimaa eelvoor
27. märtsil, rahvusvahelisel teatripäeval osalesid põhikooli-ja gümnaasiumiastme noored
“Kooliteatrite riigifestival” Viljandimaa eelvoorul Mustlas. Põhikooli kategoorias osales
Viljandi linna koolidest ainsana Jakobsoni kooli 5.-9. klassi näitering.
Näiteringi kuuluvad Kristel Kraun, Andrea Ant, Keiu Tetsmann, Merit Vettik, Melissa Pani,
Janne Jegorkina, Ragne Randmäe. Tüdrukud esitasid vana prantsuse muinasjutu “Pika ninaga
printsess” tänapäevases võtmes. Edasipääsu üleeestilisele festivalile ei tulnud, kuid meie kooli
näiteringist valiti põhikooliastme parim naisnäitleja – Janne Jegorkina.
Liis Peedosk, juhendaja

Naljapäev
1. aprillil tähistasime koolis naljapäeva. Päeva riietumisstiil oli „Ebaharilik“. Raamatukogus
sai vahetundide ajal vaadata naljakaid lühifilme ja videoid ning lisaks valiti juba teist aastat
Jakobsoni Kuldsuud, osalejad pidid rääkima kaks anekdooti või naljajuttu, võistlejaid hindasid
õpilasesinduse liikmed ja kaks õpilast 9b klassist. 1.-3. klassi arvestuses tuli võitjaks Sten
Kraun, 4.-6. klassi arvestuses Rome Nurmekivi ja 7.-9. klassi arvestuses andsime välja kaks
esikohta, need läksid Marten Laanistole ja Joonas Annokile.
Õpilasesinduse liikmed Karl ja Liis käisid klassist klassi ja jälgisid õpilaste riietust ning leidsid,
et kõige rohkem osalejaid ja kõige „Ebaharilikumad“ sel päeval olid 2a, 5a ja 9c, õpetajatest
Lilian Tambek. Nemad saavad tubliduse eest „õige toredad“ auhinnad!

C. R. Jakobsoni nimeline füüsikavõistlus
25. märtsil toimunud C. R. Jakobsoni nimelise füüsikavõistluse tulemused

8. klass
1. koht Jakob Univer

2. koht Alex Jelisejev
5. koht Karl Martin Kadaja

9. – 10. klass
2. -3. koht Lisanne Nääb
5. koht Kristofer Kõss
6. koht Sten Siro

Füüsikavõistluse pidulik lõpetamine toimub 16. aprillil Viljandi Raekojas.

Mõttespordi online olümpiaad koolidele 2013 / 14 õ.-a.
Neljast etapist koosneval mõttespordi olümpiaadil osaleb meie kool mitmendat aastat. Eelmisel
aastal saime põhikoolide arvestuses vene kabes II koha. Sel aastal alustasime samas
vanusegrupis esikohaga ja hoidsime tihedas konkurentsis (osales 32 kooli!) esikohta sarja
lõpuni. Nooremas vanuseastmes 1.-4. kl. alustasime olümpiaadi 5. kohaga (16 kooli) ja tõusime
pärast teist etappi teisele kohale, mida õnnestus hoida ka kolmandal etapil. Finaaletapil tuli
loovutada II koht Tallinna Reaalkooli võistkonnale. Jakobsoni kooli võistkond oli esindatud
nii põhikooli kui algklasside osas 12 õpilasega.

Koolide järjestus (5 paremat):
•

Põhikooli arvestuses (32 kooli)

•

1491 punkti- Viljandi Jakobsoni Kool

•

1381 punkti- Kambja Põhikool

•

1362 punkti- Aruküla Põhikool

•

1292 punkti- Kahtla Lasteaed-Põhikool

•

1105 punkti- Muhu Põhikool

•

Algklasside arvestuses (16 kooli)

•

1600 punkti- Kahtla Lasteaed PK

•

1523 punkti- Tallinna Reaalkool

•

1517 punkti- Viljandi Jakobsoni Kool

•

1342 punkti- Tallinna 32. KK

•

1216 punkti- Aruküla Põhikool

Individuaalselt 5 parimat:
PK arvestuses(173 osalejat):
6. koht- Alari Hommik, 9c (325 p.)
9. koht- Kevin Reichenbach, 9c (313 p.)
11. koht- Hedi Riin Kivikas, 6a (289 p.)
22. koht- Stefan Airapetjan, 9c (255 p.)
43. koht- Rome Nurmekivi, 5b (163 p.)
Algklasside arvestuses(136 osalejat):
8. koht- Kaur Kivilaan, 3c (302 p.)
16. koht- Georg Klettenberg, 3a (251 p.)
18. koht- Asser Kahro Kadaja, 3d (249 p.)
19. koht- Kristjan Laurits, 3a (248 p.)

25. koht- Robert Ira, 3c (229 p.)

Laulukarusselli koolivoor
3. aprillil toimus laulukarusselli koolivoor. Osales 48 õpilast 1.-9. klassini. Koolivooru
parimad:
1.-2. klassi arvestuses:
I koht Silver Erm
II koht Lotte Starostin
III koht Reti Noorhani
Eripreemia hea muusikalise tunnetuse eest Artjom Jaskevitš
Eripreemia julge pealehakkamise eest Kevin Jürgen
3.-4. klassi arvestuses:
I koht Martin Paalo
II koht Greta Raudsepp
III koht Keido Kessel
Eripreemia parima kiirendusega laulu eest Kristiina Tšõtsin
Eripreemia artistliku esituse eest Carolyn Mardim
Eripreemia südamliku esituse eest Regina Univer
Eripreemia stiilipuhtuse eest Marek Kink

5.-6. klassi arvestuses:
I koht Triinu Kaup
II koht Anelle Suviste
III koht Anette Prinzmann
Eripreemia artistliku esituse eest Triinu Kaup
Eripreemia emotsionaalse esituse eest Anette Prinzmann
7.-9. klassi arvestuses:
I koht Saara Katri Laan
II –III koht Helina Nurme
II-III koht Brenda Tarn

Meie tegemised 7.-13. aprillil
Naljapäev raamatukogus, rahvusvaheline lasteraamatute päev, filmiöö, kodutütarde
erialalaager, 9. klasside õppekäik Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooli, VJK
kooride kontsert

Naljapäev raamatukogus
„Pauku peab tegema ja nalja peab saama, muidu mina ei mängi …“. Selliste sõnadega oleks
tutvustanud 1. aprilli naljapäeva kooli raamatukogus Karlsson Astrid Lindgreni raamatust
„Väikevend ja Karlsson katuselt.“. Selle üritusega raamatukogus kaasnes lõbus tuju ja keelatud
oli morni näoga sisenemine. Vahetundide ajal sai vaadata suurelt ekraanilt lõbusaid filmilõike
ja näitust naljajuttudest.

Rahvusvaheline lasteraamatute päev
2. aprillil tähistab kogu maailm, sh ka meie kooli raamatukogu rahvusvahelist lasteraamatute
päeva. Selle aasta motoks on „Igal rahval oma lood“. Laste poole pöördus oma sõnumiga
tuntud iiri kirjanik Siobhan Parkinson, kes ütles, et igal lool on ainult üks kirjanik, aga lugejaid
on sadu või tuhandeid või isegi miljoneid. Terve nädal toimus erinevaid ettevõtmisi: kirjanike
tutvustamist, viktoriine, ettelugemisi jm. Iga laps, kes soovis, leidis tee kooli raamatukokku.
Erna Ardel, raamatukogu juhataja

Filmiöö
4. aprillil toimus meie kooli aulas filmiöö. Õpilased said vaadata kuut filmi: „Suur maalritöö“,
„Müürililleks olemise iseärasused“, „Mina, supervaras“, „Õnne otsingul“, „Nagu öö ja päev“,
„Oma õe hoidja“ ja „Hommikusöögi klubi“.
Filmiööl osalesid õpilased 6.- 9. klassini, filmid olid valitud õpilaste poolt hääletuse teel.
Filmidele eelnesid õpilaste poolt esitlused, mis tutvustasid lühidalt filmi sisu, selle näitlejaid ja
filmi tegemise telgitaguseid. Filmiöö lõppes hommikul kell 8.30 ühise hommikusöögiga.

Kodutütarde erialalaager
4.-5. aprillil toimus Paistu Koolis maakondlik kodutütarde ja noorkotkaste erialalaager.
Tüdrukud ja poisid osalesid huvitavates töötubades ning tublimad said endale kas loomatarga,
taimetarga või tantsija erialamärgi. Nt tantsija erialamärgi saamiseks pidid osalejad õpetama
teistele selgeks ühe tantsumängu. Lisaks tuli teistele näidata kodus ettevalmistatud
tsirkusekava. Oli väga põnev ja lõbus laager!

9. klasside õppekäik Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooli
Käisime 9. aprillil Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskoolis tutvumas sealsete erialadega.
Õpilasi, kes soovisid tutvuda Olustvere koolis õpitavaga, oli igast 9. klassist.
Kohale jõudes jätsime oma üleriided klassi ja panime selga sanitaarriided, milleks olid valge
kittel ja müts ning sinised kilesussid. Nende riiete selgapanemine oli väga lõbus, kuna me
nägime nendes naljakad välja. Kõigepealt jagunesime nelja rühma ja läksime erinevatesse
õppeköökidesse.
Meie rühm läks esmalt vorstitööstusesse. Tegime seal hakklihast ja maitseainetest toorvorstid,
mis hiljem küpsetati ja mida saime kuumana süüa. Edasi olime piimaköögis, kus saime oma
kätega jogurti valmis segada. Pidime välja arvutama kogused, kui palju midagi panna. Lõpuks
segasime kõik vajalikud ained kokku ja jogurt tuli väga hea. Selle 400- grammise enda segatud
jogurti saime koju viia. Seal tutvustati ka lisaks, kuidas juustu ja võid tehakse. Kolmandana
läksime jookide valmistamise õppekööki, kus tegime omale limonaadi. Juhendaja õpetas, mida
ja kui palju on vaja ühe limonaadi tegemiseks. Laual olid kaks erinevat siirupit, Tutti Frutti
maitseaine ja värv, mis limonaadi kollaseks tegi. Pidime need kõik täpselt mõõdetud koguses
pudelisse panema ja lõpuks lisama gaseeritud vee, mis oli spetsiaalses aparaadis. Kõige lõpuks
asetasime pudeli korgiaparaadi alla, mis hirmsa pauguga korgi peale pani, nii et gaas ja aroomid
välja ei pääseks. Viimasena külastasime pagar-kondiitrite õppekööki. Seal panime
südamekujuliste magusate korvikeste sisse kahte sorti kreemi ning kaunistasime puuviljadega.
Need korvikesed oli meil võimalik samuti koju viia.
Peale õppeköökidega tutvumist saime minna vaatama viimase kursuse kokkade toidutegemise
eksamit. Seda hindasid Olustvere kooli õpetajad, kes olid n-ö toidukriitikud. Kui selle ära
vaatasime, saime võtta sanitaarrõivad seljast ja läksime Olustvere Teenindus- ja
Maamajanduskooli ringkäigule ja nägime õpperuume, kus toimuvad igapäevaselt tunnid. See
oli ilus ja hiljuti renoveeritud uhke ning moodne maja.
Selle kooli õppealajuhataja Helle Aunap rääkis meile suundadest, kuhu saab õppima minna
peale põhikooli lõpetamist ja missuguseid erialasid täiskasvanud õpivad. Nägime ka
õpilaskodu ja ühte sealset tuba, mis tundus hubane ja mõnus. Peale seda sai meie tutvumiskäik
Olustvere kooliga läbi ja sõitsime koju, kaasas limonaad, jogurt ja head muljed.
Kerli Kislõi 9b klass

VJK kooride kontsert
10. aprillil toimus aulas meie kooli kooride kontsert. Lugusid laulupeo repertuaarist esitasid
mudilaskoor Kirilinnud, poistekoor Mulgi-Jõmmid ja lastekoor. Kõik kolm koori soovivad
osaleda suvel toimuval üldlaulupeol ja kontsert oli eelprooviks viimasteks kooride
ülevaatusteks. Laulude vahepeal lugesid Rome ja Vanessa ette kooriliikmete meenutusi
ühistest ettevõtmistest, esinemistest ja proovidest. Nt lastekoori lauljad kirjutasid:
– esimeses laululaagris kutsusime öösel nii öelda vaime välja. Üks tüdruk liigutas taldrikut,
aga keegi teine seda ei teadnud. Jooksime röökides koridori …. Oi kui kuri õpetaja Soopa oli!
– mäletan, et kui laulupeo rongkäik algas, siis olin nii rõõmus, aga natukese aja pärast
hakkasid mul jalad kohutavalt valutama ja mul olid ka natuke väikesed kingad. See rongkäik
läks mulle maksma 6 plaastrit!
Soovime kooridele palju edu ettelaulmistel!

Meie tegemised 14. aprill – 2. mai
Südamenädal, röövikust liblikaks, Känguru võistlus, Pärnakivi jooks, mälumäng
“Pähklipureja”, aritmeetika konkurss

Südamenädal
14.-17. aprillini tähistasime koolis üleriigilist südamenädalat. Pöörasime rohkem rõhku
tervislikule toitumisele ja liikumisele. Tahame ju kõik olla terved!
Iga päev toimusid õpilasesinduse eestvedamisel aktiivsed vahetunnid õpilastele. Sai osaleda
teatevõistlustes, limbo tantsus, hüppamise võistluses ja munajooksus. Osalejatel oli lõbus ja
pealtvaatajatel veel lõbusam!

Röövikust liblikaks
Kolmandate klasside õpetajad osalesid aprillis-mais avastusõppe koolitusel Tartus. Koolituse
üks teema oli liblika elutsükkel. Iga õpetaja sai koolituselt kaasa ohakaliblika rööviku. Röövik
reisis meile kooli topsis koos juba valmis toiduga.

3. a sai rööviku 21. aprillil. Enne rääkisime, mida me üldse röövikutest teame ja teada tahame.
Seejärel saime töölehtede kaudu teada, kuidas rööviku eest hoolitseda: mida ta sööb, millised
on tema kehaosad, millise arengu ta läbi teeb. Õpilased töötasid rühmades. Peale teadmiste
omandamise paberilt algas elusa rööviku vaatlus ja jälgimine luubiga. Huvitav oli näha, kuidas
röövik toimetas, sõi ja ronis. Kolmandal päeval hakkas toit otsa saama ja tekkis väike hirm, et
isukas tegelane jääb nälga.
24. aprilli hommikul avastasid esimesed õpilased, et röövik on roninud topsi kaaneni ja võtnud
kena j-tähe kuju. Saime aru, et meie priske tegelane valmistub nukkuma. Päev hiljem ta oligi
endale nukukesta ümber ehitanud ja jäi nüüd pea kümneks päevaks paigale. Selle aja jooksul
vaatasime koos mitut filmilõiku, kuidas röövikust saab imeilus liblikas ja täitsime
vaatluspäevikut edasi. Õpetajad valmistasid nukkuvale tegelasele terraariumi ja tõstsid nukud
ettevaatlikult oma uutesse kodudesse.
5. mai hommikuks oli meie kauaoodatud liblikas meid juba tervitamas. Küll nüüd oli vaatamist
ja pildistamist! Karvasest röövikust oligi saanud imeline liblikas. Jälgime oma sõpra nüüd veel
mõne päeva ja seejärel jätame temaga hüvasti ning saadame ta vabasse loodusesse.
Lõpetuseks võiks öelda nii: oma silm on kuningas. Selline õpetus jääb ikka hästi meelde.
Tiiu Mürk ja 3. a klass

Känguru võistlus
Känguru on maailma populaarseim matemaatikavõistlus, mille eesmärgiks on mänguliste
ülesannete kaudu populariseerida matemaatikat. Võistlusel osalevad õpilased viies
vanuserühmas.
Meie kooli parimad
1.-2. klass pre-ekolierid (osavõtjaid Eestis 3976) maksimum 120 p.
1. Kertu Pihu 2c (282. koht)

81 punkti

2. Lotte Starostin 2c (360. koht)

78 punkti

3. Eliise Siimon 1c (602. koht)

72 punkti

3.-4. klass ekolierid (osavõtjaid Eestis 4576) maksimum 120p.
1. Liisa Lepmets 4c (52.koht)

105 punkti

2. Kertu Vaher 4b (157.koht)

97 punkti

3. Robert Ira 3c (245.koht)

91 punkti

5.-6. klass benjaminid (osavõtjaid Eestis 3994) maksimum 150p.
1. Bert Siimon 6c (34. koht)

129 punkti

2. Oskar Lepmets 6c (511. koht)

93 punkti

3. Hedi-Riin Kivikas 6a (665. koht)

88 punkti

7.-8. klass kadetid (osavõtjaid Eestis 3054) maksimum 150p.
1. Jakob Univer 8a (57. koht)

117 punkti

2. Karl Martin Kadaja 8a (172. koht)

101 punkti

3. Anett Larm 8a (300. koht)

93 punkti

9.-10. klass juuniorid (osavõtjaid Eestis 2040) maksimum 150p.
1. Lisanne Nääb 9c (203. koht)

76 punkti

2. Johanna Kristiina Jaansoo 9c (262. koht)

73 punkti

3. Gerda Ustimenko 9c (454. koht)

65 punkti

Pärnakivi jooks
23. aprillil taaselustas Jakobsoni kool õpilaste krossijooksu legendaarse sportlase Hubert
Pärnakivi mälestuseks. H. Pärnakivi oli eesti kergejõustiklane, ta võitis 11 korda järjest
Viljandi ümber järve jooksu. 1982. aastal pani ta Viljandi 2. Keskkooli (endine Valuoja kool)
vilistlasena aluse kooli igaaastastele jooksuvõistlustele, mille korraldamist jätkati ka pärast
tema surma. Viljandisse Ranna puiesteele on püstitatud tema ausammas „Jooksja“, mille
autoriks on skulptor Riho Kuld.
Krossijooks algas ausamba „Jooksja“ juures ja lõppes Jakobsoni kooli staadionil. Stardis ja
finišis oli kohal ka Hubert Pärnakivi abikaasa Aime Pärnakivi, kes rääkis lastele Pärnakivi
sportlaskarjäärist ja tema elust. Lisaks meie kooli õpilastele võtsid jooksust osa Tääksi
Põhikool, Viljandi Kesklinna Kool, Viljandi Gümnaasium ja Viljandi Paalalinna Kool.
Meie kooli parimad:
1.-5. klassi poiste arvestuses
1. koht Andreas Hantson
2. koht Reigo Veske
6.-9. klassi poiste arvestuses
1. koht Markkus Toom

2. koht Alko Laanoja
3. koht Tõnis Toom
6.-9. klassi tüdrukute arvestuses
2. koht Teesi Tuul
3. koht Eva-Johanna Jürgenson

Koolide arvestuses oli parim põhikool Viljandi Jakobsoni Kool ja gümnaasiumide arvestuses
Viljandi Gümnaasium.
Protokoll on leitav aadressil www.vjk.vil.ee/koolielu/sport

Mälumäng „Pähklipureja“
24. aprillil toimus mälumängu „Pähklipureja“ viimane 3. voor. Meie kooli võistkond, kuhu
kuulusid Brenda Tarn 9c, Jakob Univer 8a, Helena Harriet Tamm 7c ja Liisa-Maria
Komissarov saavutasid 14. võistkonna hulgas tubli 2. koha. Palju õnne!

Aritmeetikakonkurss
30. aprillil toimus 5.-9. klasside aritmeetikakonkurss.
Võistluse parimad

5. klass
1. Kristjan Auspere 5a
2. Agris Savolainen 5c
3. Alexander Rink 5a
6. klass
1. Franko Dosugov 6a
2. Karl Raudmäe

6c

3. Marvin Kõomägi 6a
7. klass
1. Janne Jegorkina
2. Heiko Lige

7b
7c

3. Katre Krit Sallum 7c
8. klass
1. Jakob Univer

8a

2. Karl Martin Kadaja 8a
3. Anita Mutso

8a

9. klass
1. Kätlin Kallas

9c

2. Lisanne Nääb

9c

3. Gerda Ustimenko

9c

Meie tegemised 5. mai – 5. juuni
Raamatu ja roosi päev, Skype projekt, üleriigiline vene keele võistlus Ida-Virumaal,
Männimäe päev, projektinädal “Vesi”, Viljandimaa tervist edendavate koolide
olümpiamängud

Raamatu ja roosi päev 23. aprillil
1930. aastatel tuli ühele Barcelona raamatukaupmehele romantiline idee, mille abil suurendada
raamatumüüki ja parandada kirjanduse tundmist. Kataloonia kaitsepühaku Püha Jüri päeval
hakati tähistama raamatu ja roosi päeva, mil mees kingib naisele roosi ja naine mehele raamatu.
See osutus suurepäraseks ideeks ja ning muutus traditsiooniks paljudes maades.
Päeva tähistatakse väga erinevalt. Rootsis kingib Kirjastuste Liit koolidele raamatuid, Soomes
viiakse kirjanike mälestussammastele ja kalmudele lilli, paljudes maades korjatakse uusi ja
vanu raamatuid, et täiendada raamatukogude fonde.
Meie kooli raamatukogus toimus sel päeval mitmeid ettevõtmisi: loeti ja kingiti raamatuid,
vaadati raamatunäitust „ Kauneid raamatuid kooli raamatukogus“, kuulati ja joonistati H.C.
Anderseni muinasjuttu „ Vankumatu tinasõdur“, valmistati õp. Mürgi juhendamisel paberist
roose ja vaadati multifilme.
Päev õnnestus ,

tõi

juurde uusi

kirjandushuvilisi ja raamatukogu

täienes

uue

lastekirjandusega.
AVALDAN TÄNU KÕIGILE RAAMATUTE KINKIJATELE!
Erna Ardel, raamatukogu juhataja

Skype projekt
Viljandi Jakobsoni kooli ja Vantaa Vierumäen kooli omavahelised keeleõppe tunnid
veebivahenduse said alguse peaaegu kaks õppeaastat tagasi, kui eestlannast Soome
kooliõpetaja Mari Liis Hendrikson pakkus Viljandi õpilastele välja idee, et võiks vene keelt
õppida hoopis uutmoodi – videotunnid läbi Skype programmi. Jakobsoni kooli vene keele
õpetaja Zoja Põder oli pakkumisega kohe nõus. Idee meeldis kõikidele õpilastele väga ning
üsna pea alustati esimeste tundide jaoks ettevalmistustega. Selleks valisid õpetajad Mari Liis
ja Zoja välja igaks veebitunniks erineva teema. Pikemalt projektist saab lugeda alljärgnevalt
lingilt.
Skype projekt (3)
Helena Harriet Tamm 7c

Üleriigiline vene keele võistlus Ida-Viirumaal
9. mail käisime Kohtla-Järvel vene keele võistlusel.
Ülesanded olid üsna rasked ja nõudsid teadmisi Kohtla-Järve kohta. Ürituse võitja peab
järgmisel aastal korraldama viktoriini oma linna kohta. Viljandi MK võistkonnas oli 6 õpilast,

kolm neist meie koolist: Kristel Naelso, Vanessa Kärmas ja Birgitta Mölder. Viljandimaa
võistkond jäi kokkuvõttes kuuendaks. Päev oli hästi korraldatud, sõime lõunat ja vaatasime
esinemisi.
Koduteel külastasime Kuremäe kloostrit, mis avaldas sügavat muljet. Kohtusime nunnadega,
kes olid väga sõbralikud.
Birgitta Mölder 9c

KOHTLA-JÄRVE pildid

Männimäe päev
25. mail toimus esimest korda Männimäe linnaosa päev, mille peakorraldaja oli Jakobsoni kool.
Kõigil huvilistel oli võimalik osaleda orienteerumismängus, mille käigus tuli üles leida kaardil
etteantud asutused ja kohapeal vastata küsimustele. Lisaks orienteerumismängule toimusid
Mängupesa ja Männimäe Lasteaedade ning Jakobsoni kooli õpilaste kontserdid ning sai
osaleda väga erinevates töötubades. Väiksematele olid mõeldud muinasjututuba, joonistamine,
avastusõpe, näputöö ja kõige pisematele beebikool. Koolilastel oli võimalus osaleda puutöös,
meisterdamises, viltimises, kabesimultaanis jm. Täiskasvanud said osaleda võistkondlikus
mälumängus, Männimäe arhitektuuri loengul ja vesiaeroobikas. Tegevust jätkus kogu perele.
Kõigile pakuti tasuta suppi ja orienteerumismängus osalejate vahel loositi välja auhindu, mille
olid välja pannud Männimäe ettevõtted. Loodame, et samalaadne üritus toimub ka järgmisel
aastal ja siis juba mõne teise Männimäel asuva asutuse eestvedamisel.

Projektinädal „Vesi“
26. – 30. maini toimus koolis projektinädal „Vesi“. Ainetundides räägiti vee tähtsusest elus,
terve nädala kestis veeteemaline viktoriin, kus õpilastel oli vaja stendidelt üles leida küsimused
ja vastused. Viktoriini võitsid 5. klassi tüdrukud Grete Roostik ja Sandra Schihalejev.
Veenädala kolmapäeval toimus kogu kooli õuesõppepäev. Algklassidele korraldasid tegevusi
8a klassi õpilased. Kooli ümbruses olid punktid, kus õpilased pidid lahendama ülesandeid:
koolimaja ees tuli klassidel leida sõnarägastikust üles 27 veega seotud sõna; ridaelamu taga
pidid õpilased läbima labürindi; lasteaia taga tuli teha meeskonnatööd ja rennis palli veeretada
nii, et pall maha ei kukuks ning staadioni peal toimus veekandmisvõistlus. 5.-8. klassi õpilased
pidid läbima viis punkti: matemaatika, keeled, loodusained, ajalugu ja loominguline punkt.
Õpetajad olid koostanud erinevad ülesanded ja nii tuli eesti keele punktis täita lüngad õigete
sõnadega laulus „Viljandi paadimees“ ning hiljem see ka ette laulda; loodusainete punktis said
õpilased mõõta vee hägusust, soolasust, voolukiirust ja temperatuuri; viimases loomingulises
punktis pidid õpilased kirjutama luuletuse veest.
5. a ja 7.b ühine luuletus
Vesi on märg,
seal elab särg.
Vesi on lahe
vahel täitsa jahe.

Ma sain koolis kahe,
sest tahtsin olla lahe.
Ma võtsin kaasa ämbri vett,
kuid õpetaja tahtis mett!

Viljandimaa tervist edendavate koolide olümpiamängud
2. juunil toimusid Viljandimaa tervist edendavate koolide olümpiamängud. Osales umbes 800
õpilast ja õpetajat Viiratsi Koolist, Suure-Jaani ja Võhma Gümnaasiumist, Viljandi Kesklinna,
Paalalinna ja Jakobsoni Koolist.
Hommikul koguneti Viljandi lauluväljakule ja kell 9.30 alustas rongkäik liikumist järveäärsele
staadionile. Olümpiamängude avakõne pidas Viljandi maavanem Lembit Kruuse.
Võistlused olid meeskondlikud ja lõbusad, nt. kotisjooks, „nuudli heide”, punumine,
„kopsuproov”, robotimäng jmt.
Eelüritused algasid juba aprillikuus, mil toimus olümpiamängude logo konkurss ja koolides
valmistati suveolümpiamänge tutvustavad plakatid. Rändnäitus plakatitest oli üleval kõigis
koolides ja nende põhjal korraldati kohapeal viktoriine.
Olümpiamängude korraldamist toetavad Eesti Olümpiaakadeemia, Viljandi Omavalitsuste
Liit, MTÜ Viltek, Viljandimaa Tervisetuba ja osavõtvad koolid.

Õppeaasta kokkuvõtteks
Direktori vastuvõtt parimatele õpilastele koos vanematega, 9. klassi lõpetajad, üldlaulu
ja tantsupidu 2014

Tibusid loetakse tavaliselt sügisel aga meie võime Jakobsoni kooli teisele kooliaastale joone
alla tõmmata juba praegu. Aasta oli huvitav ja teguderohke. Sellel aastal said alguse mitmedki
pikaajalisemad ettevõtmised, näiteks Männimäe päeva korraldamine, Viljandimaa tervist
edendavate koolide olümpiamängud, vee- ja energianädalad ja palju muudki.
Aga kõigest siis pikemalt

Direktori vastuvõtt parimatele õpilastele
13. ja 14. mail toimus direktori vastuvõtt tublidele õpilastele, nende vanematele ja
juhendajatele. Kutsutute hulgas oli nii spordivõistluste ja loominguliste konkurside võitjaid kui
ka olümpiaadidel häid kohti saavutanud õpilasi.
Direktori vastuvõtt 2014

Õpetajad direktori vastuvõtul 2014

9. klassi lõpetajad
15. juunil lõpetas Jakobsoni kooli 2. lend.
9. klasside lõpetajate nimekiri

XVII laulu- ja XIX tantsupidu
Meie kooli esindasid peol mudilaskoor Kirilinnud, poistekoor Mulgi-Jõmmid ja lastekoor.
Neid juhendasid õpetajad Kersti Soopa, Kristi Vastisson. Suur suur tänu teile kõigile. Te
pakkusite meile kõigile fantastilise elamuse, mis jääb meid saatma veel kauaks.

Ja lõpetuseks soovime kõigile ilusat suve. Puhake hästi. Kohtumiseni taas sügisel!

