Päevaraamat 2015/2016 õppeaastal
Meie tegemised 1.-6. september
Tere hea koolipere!
Jälle on saabunud september ja alanud pikk kooliaasta. Üheksakümne neljale esimese
klassi õpilasele on see päris esimene kooliaasta ja seitsmekümne kahele üheksanda klassi
õpilasele viimane aasta meie koolis. Kokku on meil Jakobsoni koolis sellel õppeaastal 698
õpilast.
On kõik meil uus septembrikuus……. ja meie koolis on uus ka direktor. Ta tutvustas ennast
kooliaasta avaktusel ja ka kogunemistel. Kindlasti olete teda ka näinud lahke näoga koridoris
kõndimas ja vestlemas, tema ongi direktor Tiit Kurvits. Soovime nii talle kui ka kogu
kooliperele head kooliaastat, et me kõik oleksime terved, rõõmsad, tegusad ja abivalmid, siis
läheb kõik hästi.
Suvi möödus kiiresti. Juunis ja juulis ootasime suve ja kui ta lõpuks augustis saabus, oligi juba
kooliks ettevalmistumine. Loodame siiski, et teil oli huvitav ja sündmusterikas suvi ja puhkasite
hästi.
Balletistuudio oli suvel nädal aega Pärnus tantsu harjutamas, Hebe tantsis nädal aega Prahas, 9.
b klass võitis mängu “Üheskoos” ja sai tasuta sõidu ööbimisega Prangli saarele, sportlased
saavutasid häid kohti võistlustel. Palju muudki huvitavat toimus, aga kõigest järgimööda.
Baleriinid ja sportlased Pärnus laagris
Meie kooli balletistuudio tantsijad ja kergejõustiklased veetsid juulikuus imetoreda laagrinädala
Pärnus.
Pärnu laagris käivad meie sportlased ja tantsijad juba kümneid aastaid ja see on väga oodatudigatsetud suvesündmus. Seda enam, et elatakse-tegutsetakse suisa kesklinnas – Sütevaka koolis.
Lisaks igapäevastele treeningutele – mis samuti olid põnevad seetõttu, et kõik treeningud
toimusid väljas ja publikuga – toimus vahvaid üritusi. Lavastati näidendeid, toimus Segasumma
Suvila päev, kus kõik laagrilised valisid endale terveks päevaks rolli Pipi-raamatust, peeti suur
fotojaht, pandi ennast proovile raamatu-viktoriinis, joosti miilijooksu ja sportlastele toimus
heidete mitmevõistlus, päevitati-ujuti nagunii. Toimusid mõnusad grilliõhtud ja küpsisetortide
valmistamine. Traditsiooniks hakkab kujunema öine kvartalijooks.

Laager lõppes nagu ikka vägeva laagri pulmaga – iga kord erinev teema, seekord tondipulm.
Oli ülimalt efektne, kui mitukümmend valget tonti hämaras Pärnu linnas mööda tänavaid
rongkäigutas ja tantsis.
Oli üks mõnus laager!
tantsuõpetaja Katrin Hommik

Festivalireis Prahasse
15.-20. juulil käisid Jakobsoni Kooli ja Viljandi Gümnaasiumi tantsijad Kertu ja Ave Alvre
juhendamisel festivalilreisil Tšehhi Vabariigi pealinnas Prahas
VI kunstifestivalil Praha 2015 osalesid väga erinevad seltskonnad – noorteoskester Hispaaniast,
2 vokaalgruppi ja rahvatantsijad Bulgaariast, bigbänd, mažorettide-, moderntantsu- ja
rahvatantsugrupid Ungarist, moderntantsijad Leedust, õpetajate rahvatantsurühm Kreekast, 2
tantsugruppi Türgist ja meie, sel festivalil ainsad eestlased. Esinemislavad olid keset linna:
Praha rahvusteatri Laterna Magika sisehoovis ja Praha Filharmoonia maja Rudolfinumi ees.
Ikka eeldatakse, et lõunamaade tantsijad ja tantsud on temperamentsed, aga ei ühti. Olime oma
programmi kokku pannud hoogsatest tantsudest ja tundus, et olimegi festivali kõige tempokam
seltskond. Rudolfinumi-esinemisel oli meil tõsine fännklubi lava ees, kes häälekalt kaasa elas.

Praha päevadel oli suureks toeks Praha Eesti saatkond eesotsas suursaadiku Sten Schwede ja
sekretär Piret Pedasega. Piret tutvustas meile Praha vaatamisväärsusi, eesti saatkonna maja ja
tegevust. Kuna parkimine ja suure bussiga Praha madalate sildade tõttu liikumine on tõeline
katsumus, siis oli ka saatkonna autojuht Lukaš rakendatud tegevusse- sõitis bussi ees ja aitas
õigete radade leidmisel. Saatkonnas tegutseb internina Michaela ehk Miša, kes suhtles meiega
vabalt eesti keeles. Neiu oli nimelt hiljuti naasnud möödunud sügisel alustatud eesti keele
õpingutelt Tartu Ülikoolis. Miša on tõeline Eesti fänn, kes armastab näiteks väga meie musta
leiba ja soovib seda ise küpsetama õppida.
Prahaga tutvusime ka laevareisil ning ühel õhtul külastasime imelist Križikovi purskkaevude
veemuusika kontserti.

Prahas viibimise ajal oli Euroopas kuumalaine ja kogu festivali ajal oli ülipalav + 37! Sellise
õhutemperatuuriga rahvariietes 25 minutit tantsida oli päris paras katsumus, aga mitte
ületamatu. Tantsutahe ei kadunud jalgadest ka tagasiteel – Lätimaal seikluspargi parklas
tantsisime veel ühe improviseeritud kontserdi.
Täname reisi toetajaid: Eesti Kultuurkapitali, Kultuurkapitali Viljandimaa ekspertgruppi,
Viljandi linna, Viljandi valda, Suure-Jaani valda, Jakobsoni Kooli, Viljandi Gümnaasiumi.
tantsuõpetaja Ave Alvre

Tasememängu “Üheskoos” võtja 9. b reis Prangli saarele
2014/15 õppeaasta jooksul mängisid paljud klassid Viljandi linna koolides tasememängu
„Üheskoos”. Igal kuul tuli lahendada ülesanne, mille eesmärk oli klassi ühte liita ja koos
tegutsema panna.
Nii näiteks on Jakobsoni kooli raamatukogus meie klassi poiste meisterdatud istumiskastid, mis
teenisid algul näiteringirahvast, käisid isegi Narvas vabariiklikul teatrifestivalil ära. Lõpuks
kaunistasime nad raamatuteemaliste pildipusledega.
Mängu konks oli selles, et kui kasvõi üks klassi liige ülesandeid boikoteerib, langeb kogu klass
võistlusest välja. Meil õnneks selliseid ei olnud. Nii jõudsimegi noortekeskuses peetud
lõppüritusele. Meil oli ka tahtejõuline juht Kristel, kes oli algusest peale pähe võtnud, et meie
võidame selle mängu. Ilmselt on ta selgeltnägija.
Auhind oli ainult ühele klassile algklasside seast ja ühele 5.-12. klassi seast.
Võit tõmmati loosiga. Meil oli õnne. 2-päevasele tasuta reisile Prangli saarele läksime 19.-20.
augustil. Õnn ei pöördunud – lõpuks oli saabunud ka suvi.

Kui olime Prangli saarele jõudnud, istusime kohalikku taksosse: lahtisesse veoautokasti. Keegi
küsis, et kus siin turvavööd on. Ei olnudki, kiivrit ka ei antud. Oligi kaks päeva ja üks öö puhast
vabadust, selget taevast, sinist merd. Tähti on öise Prangli augustitaevas kaugelt rohkem kui
Viljandis. Ei tea, miks see nii on. Ma arvan, et mõni meie seast läheb kindlasti kunagi Pranglile
tagasi. Eks ta siis küsib kohalikelt järele.
9.b ja õpetaja Reet Leets

Andreas Hantson TV 10-olümpiastardi 2015.a. mitmevõistluse võitja
2015. aasta Eesti TV 10 olümpiastardi võistlussarjas meie kool ei osalenud. Olime aga
esindatud poiste noorema vanuserühma (4 -5 kl.) mitmevõistluses finaalis Kuressaares.
Andreas Hantson võitis
Viljandi
maakonna
finaali 4822 punktiga.
Kuressaares õnnestus
Andreasel
võistlus
väga hästi. Võistlus
toimus
küllaltki
keerulistes
oludes:
tugev
tuul
segas
hüppeid
ja
tõkkejooksu, oli jahe.
Andreas kogus 9 alaga
5213 punkti. Üksikalad olid järgmised: kettaheide 25.73; 60 m jooks 9,28; kaugus 4.58;

teivashüpe 2.32; 60 m tõkkejooks 10.41; kõrgushüpe 1.47; pallivise 52.08; kuulitõuge 7.32;
1000 m jooks 3.20,92.
Andreas saab samas grupis võistelda ka järgmisel aastal. Andrease number 555 õigustas igati
oma kandjat ja sai tehtud hindele „5“. Tubli! Läbi aegade on meie kooli õpilastest võitnud
mitmevõistluse Maret Komarova.
Õpetaja Ants Kuusik
Õppenõukogu Kurgjal
Jakobsoni koolil on traditsiooniks iga kahe aasta järel
kooliaastaks sihte seada Jakobsoni talumuuseumis
Kurgjal. Õpetaja Kaia Pihlak tsiteeris Jakobsoni
kalmul tema mõtteid. Hämmastav, kui hästi nad
sobivad ka tänasesse päeva.
Carl Robert Jakobson kirjutas oma tulevasele
abikaasale 1872. aastal: „Üleüldse peaksid sa enesele
reegliks võtma iga päev midagi ilusat lugeda, sest kui
meil õnne ei ole elusate kallimeelsete inimestega läbi
käia, siis peame nende töödest abi otsima, et need
jumaliku sädeme meie vaimus õhutaksid leegiks, mis
selle maailma materiaalseis muredes ja püüdmistes
tihti nii madalaks vajub, et meie põue enam
soojendada ei suuda.“
26. septembril tähistatakse Euroopa keelte päeva. 23
erineva keele seas on eesti keelt esindamas Carl
Robert Jakobsoni mõte: „Keel ja mõistus käivad
käsikäes, sest keel on avalikuks saanud mõistus”.

Meie tegemised 11.-19. septembril
Kodu-uurijate päev Paides, kodutütarde ja noorte kotkaste linnamäng Võhmas,
huviringidest VJK-s, kooli spordipäev, kooli murdmaajooks
Homsest algab siis sügis ja vaheajani on jäänud ainult kolm tervet nädalat. Aeg lendab
linnutiivul ja nii tahaks selle kohta öelda vana ladinakeelse väljendiga carpe diem, mis eesti
keelde tõlgituna tähendaks kasuta päeva. Igaks päevaks võiks olla nimekiri, kus on kirjas, mida

sellel päeval on vaja ära teha. Nii hea on õhtul siis kriips tehtule peale tõmmata. Ja kui sa ei
jõua kõike ära teha, tee vähemalt pool, nagu ütles õpetaja Laur “Kevades”.
Mida huvitavat jõudsime siis meie ära teha?

Kodu-uurijate päev Paides
Paides toimus 11. septembril 5. väikeste kodu-uurijate päev. Meie kooli esindasid 5c klassi
õpilased Rasmus Kipp, Timo Tiido ja Emma Siro. Nad olid oma uurimistööga osa võtnud üleeestilisest kodu-uurijate konkursist “Käbi ei kuku kännust kaugele.“ Õpilased küsitlesid oma
vanavanemaid ja kirjutasid üles nende meenutusi. Tööd olid emotsionaalsed ja huvitavad
lugeda.
Kodu-uurijate päev algas Paide Vallimäel, kus tänati lapsi ja nende juhendajaid tehtud töö eest.
Lapsed läksid koos suurte sõpradega avastama Paide linna ajaloolisi paiku, muuseumi ja
linnaraamatukogu. Juhendajad suunati samal ajal õpilastena 100 aasta tagusesse koolitundi.
Eestimaal oli tsaariaeg ja õpe koolis venekeelne. Kes vastamisega hätta jäi, sellele riputati tol
ajal kaela silt “EESEL“. Õnneks meist keegi seda silti kandma ei pidanud.
Päev oli ajaloohõnguline ja rahulik ning jätkus konverentsiga, kus tutvustati paremaid töid ja
anti osalejatele tänukirjad. Meie kooli õpetaja Virve Kikasest oli koostanud töö tema lapselaps
Britta Smolin. Töö rääkis sugupuust, kus juba 5 sugupõlve on lapsi õpetatud. See oli ka üks
konverentsi ettekannetest.
Meie lõpetasime oma päeva Wittensteini Ajakeskuses, mis asub Paide Vallimäel ja on põnev
muuseum Eesti ajaloost. See küll ei olnud kodu-uurijate päeva programmis, kuid lastele
meeldis väga. Poisid proovisid selga raudrüütlite peakatteid. Need olid rasked ja välja ei näinud
peaaegu midagi. Kuidas sa sellisega veel võitled! Õpetajale tegid nad postitõllas sõitu, tee oli
tõsiselt künklik.
Samuti on keskuses õpetlikud filmid ajaloost. Soovitan põhikooli õpilastel külastada ja vaadata.
Kokkuvõttes oli tore päev. On meeldiv, et laste jõupingutusi märgatakse ja see innustab ka
ajalugu õppima.
Õp Anne Kilk, 5. c klassi uurimistööde juhendaja

Kodutütarde ja noorkotkaste linnamäng Võhmas
19. septembril toimus kodutütarde ja noorkotkaste traditsiooniline linnamäng, seekord Võhmas.
4-liikmelistel võistkondadel tuli kaardi järgi üles leida 8 punkti ja lahendada seal etteantud
ülesanded. Esimene punkt oli näiteks esmaabi, kus tuli aidata prouat, kelle ninast jooksis verd.
Järgmistes punktides pidid noored puulehtede järgi ära arvama puuliigi, segi aetud Eesti linnade
nimede tähed õigesse järjekorda panema, lahendama liiklusalase testi ja muud põnevat. Meie

kooli noorematele kodutütardele oli see esimene võistlus. Nüüd on neil ettekujutus, kuidas üks
kodutütarde võistlusmäng välja näeb. Päev oli põnev ja õnneks oli ka ilmataat meie poolt!
Kodutütarde juhendaja Moonika Pärna

Huviringidest koolis
Sellel õppeaastal on õpilastel võimalus osaleda 27 erinevas huviringis. Meil on tantsu-,
muusika-, spordi- ja näiteringe. Lisaks on võimalik osa võtta robootikast, puutööringist ja
mõttespordiringist. Keda huvitavad matkatarkused ja loodusretked, siis nemad on oodatud
liituma kodutütarde ja noorte kotkastega. Hea meel on selle üle, et meie koolis alustasid
tegevust kolm koolibändi. Nende juhendajaks on Jakobsoni gümnaasiumi vilistlane Henri
Lohk.
Ringidest
saate
kõige
parema
ülevaate
kooli
kodulehelt
aadressil: http://www.vjk.vil.ee/huvitoo/huviringid/. Ringidesse on oodatud ka uued liikmed,
nii et kui tunned, et sooviksid mõne ringi tegevuses osaleda, siis pöördu ringijuhendaja või
huvijuhi poole. Kui aga tunned, et sellist tegevust, milles sina tahaksid osaleda, meie kooli

ringides ei pakuta, siis pöördu jälle huvijuhi poole – tema oskab anda nõu, äkki Viljandi linna
huvikoolides või mujal pakutakse võimalust tegeleda just sind huvitava tegevusega.

Kooli spordipäev
Sügisene spordipäev algas suure vihmasajuga, mille tulemusena 2.-5. klass jäid ilma
traditsioonilisest spordipäevast. Kella üheks planeeritud 6.-7. klassi spordipäev sai aga toimuma
ilusa ja päikeselise ilmaga.
Spordipäeva tugevamad tulemused sündisid poiste 60m jooksus, kus Kardo Karu, 7. a ja Henri
Kärmas, 7. a läbisid distantsi 8,1 sekundiga. Märkimisväärsed tulemused saavutasid ka Raul
Viitmaa, 7. a palliviskes 59m ja Kristjan Auspere, 7. a kaugushüppes 4m 70cm.
Tüdrukutest saavutas tugevaima tulemuse Karol Lota Kinsi, 7. b 60m jooksus 8,5 sek.
Palliviskes näitas head taset Maren Mõrd, 7. c (tulemus 38m) ja kaugushüppes Merli
Harkmann-Naarits, 7. a (tulemus 4.00).

Kooli murdmaajooks
Jooksupäeva saatis kerge vihmasabin, mis ei takistanud 485 õpilasel rõõmsalt jooksudistantsi
läbimist. Osalesid 2.-9. klassi õpilased, kes olid vastavalt sünniajale jagatud nelja vanuserühma:
E-, D-, C- ja B- klass. Jooksudistantside pikkus maastikurajal oli tüdrukutel 550m ja poistel
1100m. Noorema rühma (poisid E-klass) jooksid 550m.

Võitjad:
E – vanuseklass (20062007 sünd.)
Jarek Pilt, 2. b- aeg: 2.11,4
Merili Käsper, 3. c- aeg:
2.10,5

D – vanuseklass (20042005 sünd.)
Andreas Hantson, 5. baeg: 4.03,0
Karmen Kondel, 5. a- aeg:
2.04,9

C – vanuseklass (2002-2003
sünd.)
Robin Joost, 5. b- aeg: 4.06,4
Karol Lota Kinsi, 7. b- aeg.
2.04,0

B – vanuseklass (2000-2001
sünd.)
Rasmus Pihu, 9. c- aeg: 3.44,3
Ragne Randmäe, 9. b- aeg:
1.43,4

Meie tegemised 21.-27. septembril
2. b klass matkapäeval, suvi Lõuna-Koreas, võidukas murdmaateatejooks
Eelmisel nädalal algas sügis. Selleks päevaks valmisid toredad kompositsioonid
koridoridesse. Ilm lubab veel nautida väljas olemist, käia matkal või reisil. Kõigepealt tuleb ära
käia ikka Nuustakul (kes ei tea, siis see on ilus koht Otepää lähedal) ja siis sõita kaugemaid

maid avastama. Kutsume üles kõiki kirjutama oma reisidest, mis on viinud nii kaugele kui
lähedale. Täna teeme algust reisikirjeldustega Siniallikule ja Souli.
2. b klassi matkapäev
Üpris kooliaasta alguses otsustasime matkama minna. Kooli lähedal selliseid kohti pole, kuhu
saaks seljakotiga rännata. Sihtkohaks valisime Sinialliku, kus peale allika on ka linnamägi.
4. septembri hommikul võtsime sööklast saiad ja mahlajoogi ning marssisime bussipeatusesse.
Piret Olivia ja Marteni emad tulid meiega kaasa. Nr 28 buss sai meist päris täis. Peatusest maha
tulles matkasime päris pika maa allikani. Vaatasime sinakat vett, mis mullitas põhjast üles.
Rääkisime siniste silmadega tüdruku legendi ning roomavate männijuurikate vahel tegime
pilti. Tagasiteel ronisime kõrge linnamäe otsa. Arutlesime vanade eestlaste kindluste üle.
Igaüks pakkis toidukoti lahti ja asusime sööma. Kõhud olidki päris tühjad.
Ilm oli suviselt soe. Mängisime palli, pildusime lendavaid taldrikuid ning olime niisama.
Tagasi sõitsime jälle bussiga, aga seekord pikema otsa, teistpidi ringiga Viljandisse tagasi.
Kõigile meeldis päev väga.
õpetaja Rita Kadaja

Suvi Lõuna-Koreas
Veetsin sel suvel kaks kuud Lõuna-Koreas, maal kuhu ma isegi unistustes ei osanud
sattuda. Lõuna-Koreasse viis mindi töö läbi modelliagentuuri. Minu minek sattus aega, mil LK hakkas maad võtma MERS´i epideemia, haigus, mis kõige hullemal juhul võis lõppeda
surmaga.
Otsuse langetamine oli nii minule kui ka minu vanematele väga keeruline, mõned nädalad
hiljem
planeeris
mind
seal
külastada
ka
minu
ema.
Ei saanud kindel olla, et aitab vaid hügieeni pidamisest, et sellest haigusest pääseda.

Lõuna-Korea on jõudnud maailmas arenenumate riikide hulka paljudes valdkondades ja ka
haiguse levik suudeti saada kontrolli alla enne suuremat katastroofi. Tähelepanuväärne ongi ta
just püsima jäänud traditsioonide ja kiire arengu poolest.
Minu elukohaks sai 10 miljoni elanikuga pealinn Soul. Linn koosneb paljudest erinevatest
linnaosadest, mis on jaotunud kahele poole Hani jõge. Gangnam-Gu piirkond, mille nimetus
toob meelde ülimenuka korea hiti Gangnam Style, oli minu koduks kaks kuud.
Gangnam-Gu on
võrdlemisi
uus
linnaosa
Lõuna-Soulis tohutute
kaupluste
ja erinevaid teenuseid pakkuvate salongidega. Igasugused iluteenused on Koreas väga au sees,
inimesed hindavad heledat nahatooni ja euroopalikke silmi väga kõrgelt.
Linna peamised vaatamisväärsused asuvad pigem Põhja-Soulis. Väga suur turistimagnet ja üks
peamisi vaatamisväärsusi on Souli Tower. Samuti on linnas palju erinevaid templeid ning
arhitektuuriline pilt selles piirkonnas on veidi vanamoodsam.
Eelmisel aastal külastasin Tokyot, mis oli samamoodi väga eriline kogemus, kuid pean tõdema,
et mulle sai südamelähedamaks Soul. Sealne õhkkond tundus stressivaba.
Palju oli paarikesi, kes kannavad sarnaseid riideid ja jalanõusid või sokke. Üllatav oli näha,
et peaaegu igal teisel korealasel oli süles või rihma otsas väike taskukoer. See kõik muutis
linnapildi väga rõõmsaks ja jättis sõbraliku mulje.
Kuigi meie tööreziim oli suhteliselt pingeline, jäi siiski ka vaba aega, et tutvuda linnas
pakutavaga. Elu hakkab kihama õhtutundidel, linn on tuledes, tänavad on inimesi täis.
Kauplused ja
ärid
on
avatud
ning
tänavad
tulvil
kauplejaid.
Inimesed naudivad seltskonda, melu ja kõiki võimalusi, mis õhtune linnaelu pakub.
Väikestele tänavatele kogunevad ratastel miniköökidega sajad kodukokad, kelle toitu kohalikud
naudivad. Söömine käib Koreas pulkadega, riisi süüakse vajadusel lusikaga. Toit ise on
ülimaitsev ja
tervislik, erinevad
köögiviljad
on
toidus
tähtsal
kohal.
Üks põhitoite on Kimchi, peamiselt erinevatest köögiviljadest toit, mis varieerub vastavalt
aastaajale. Kimchi on Koeras püha ja selle kohta ei tohi öelda midagi halba, kuna see võrduks
kogu riigi solvamisega. Toiduportsjonid on tohutud ja kunagi ei tellita vaid ühte, vaid ikka mitu
toitu
korraga.
Mitte kunagi ei siseneta ruumi jalanõudes, välijalanõud jäetakse ettenähtud kohta. Paljudes
kohtades
on
selleks
spetsiaalsed
lukustatud
kapid.
Soul on väga puhas linn. Juba lennujaama jõudes ja metroos hakkab silma puhtus. Prügikaste
tänavatel ei ole, samuti ka prügi. Öise elu jäljed on hommikuks tänavatelt kõrvaldatud.
Kindlasti hakkas silma linna rohelus, puud ääristavad tänavaid igal pool.
Välismaalasi ei satu Koreasse väga palju ja seetõttu on suhtumine neisse eriti soe ja
sõbralik. Kuigi tegemist on tagasihoidliku rahvaga, tahetakse ka vaatamata kehvale
keeleoskusele
suhelda
ja
vajadusel
aidata.
Minu meelest on korealased rahvana meile väga sarnased, erandeid on kindlasti igal pool. Eriti
nii
suure
rahva
hulgas
nagu
nemad.
Elama paigutati meid agentuurile kuuluvasse väikesesse kortermajja. Elasime ühes korteris
peamiselt kolme-neljakesi. Samas piirkonnas asus veel teisigi agentuure, kelle modellidega
suhtlesime igapäevaselt. Koos tegime ka erinevaid väljasõite ja koosviibimisi.
Tihti käisime koos söömas ja jõe ääres istumas ning erinevaid õuemänge mängimas. Oli tõesti
huvitav suhelda erinevate inimestega, kuulda nende elust ja kommetest.
Arvan,
et
mõnegagi
jääme
suhtlema
väga
pikaks
ajaks.
See suvi oli kindlasti minu elu siiani üks meeldejäävamaid. Õppisin sellest käigust palju,

sain juurde elukogemust, tutvusin väga erilise maa ja selle kultuuriga. Kunagi tahan kindlasti
sinna tagasi minna!
Rebeca Lotta Aasmäe, 9. c klassist

Võidukas murdmaateatejooks
Meie kooli võistkond koosseisus Eleandra Peterson, Kedi Pitk, Viktoria Tasane, Karmen
Kondel, Karoliine Käsper, Greete-Ly Hausler, Kristella Meremaa, Raven Raidväli, Rome
Veske, Kevin Soitu, Steven Kivistik, Robin Joost, Andreas Hantson, Kaupo Kruusmäe ja
Morten Siht said võidukarika Viljandi maakonna koolide 4.- 5. klasside murdmaateatejooksul.
Teiseks jäi Viljandi Kesklinna Kool ja kolmandaks A. Kitzbergi Gümnaasium. Osales 7
võistkonda.

Meie tegemised 24. – 30. septembril
Eelmine nädal möödus kui lennates. Käidi palju looduses õppekäikudel, toimus Viljandi linna
põhikoolide kaheksandatele klassidele loovtööde konverents Paalalinna koolis, neljandad
klassid ragistasid ajusid viktoriinis ja 6. c klassi võistkond saavutas maakonna õpioskuste
olümpiaadil kolmanda koha. Tublid jooksjad tulid aga maakonna murdmaajooksuvõistlustelt
tagasi esikohaga. Elagu kõik tegijad!

Õppekäik Soomaa rahvusparki
24. septembril käisime oma klassiga Riisa rabas, kus on ca 5 km pikkune laudteest tehtud ring.
Programmi sisuks oli “Elurikkus rabas“. Saime teada, et Eestis on 5 raba. Rabas, ehk kõrgsoos,
leidub väikeseid veekogusid – laukaid ja älveid. Meile tutvustati raba taimestikku ja
loomastikku. Ootamatult põikas meie teele ka rästikupoeg, tekitades palju elevust. Korjasime
rabataimi ja kleepisime need paberile. Hästi vahva oli võrkudega veest putukaid püüda ja neid
anumasse koguda. Aerutaja nimeline putukas tundus tüdrukutele päris võigas, samas mõni
julgem poiss tahtis neid isegi käega katsuda. Sõime kukemarju, sinikaid ja jõhvikaid. Sookail
lõhnas väga hästi, meenutades mulle aroomisauna lõhna. Jalutasime laugaste peal. Jalgealune
oli seal väga vetruv ja pehme.
Lõpetuseks tegime pikniku ja lõbustasime ennast saapa viskamise ning kiigel kiikumisega.
Karoliine Kaukvere 5d klass

Euroopa keelte päev meie koolis
26. september on Euroopa keelte päev. Meie tähistasime seda päeva kogu nädala jooksul.
Vanemate klasside õpilased uurisid erinevaid Euroopa keeli ning tegid nende kohta plakatid.
Näitust plakatitest saab näha 4. korrusel.

Nooremad õpilased uurisid Euroopa kaarti ja märkisid nendele Euroopa keelte nimetused
inglise keeles.
Inglise keele õpetajad

Algklasside viktoriin
Mihklipäeval alustas selle õppeaasta viktoriinisari kooli kõige noorematele. Esimesena
nuputasid 4. klasside õpilased. Kokku 12 võistkonda, igas klassist neli 4-liikmelist seltskonda.
Viktoriin on veebipõhine, kus küsimused kuvatakse ekraanile ning igal küsimusel neli
vastusevarianti. Kokku oli mängus 15 küsimust. Kohe selgus võitja võistkond Päike, kellel 14
õiget vastust.

Mängu jätkasid VJK! ja Flamerruw, neil oli võrdselt 13 punkti. Vaja läks koguni kolme
lisaküsimust. Lõpuks noppis punkti võistkond VJK!. Neile mängu 2. koht ja Flamerruw-le 3.
koht. Kolmele paremale võistkonnale olid auhinnaks šokolaadid, teised said kommi põske
pista.
Oktoobris nuputavad 3. klassid, novembris 2. klassid. Advendiaja saginas jätame viktoriini
vahele.
Jaanuaris teevad algust 1. klasside
võistkonnad. Veebruaris jälle 4.
klassid, märtsis 3. klassid, aprillis 2.
klassid ning maikuu ja 1. klassidega
saab jälle ring peale.
Kõigile head nuputamist!
Rita Kadaja

Jakobsoni Kooli võit maakondlikul murdmaajooksu võistlusel
Jakobsoni Kool osaleb koolidevahelisel murdmaajooksuvõistlusel suuremate põhikoolide (7)
arvestuses aastast 2012.
TULEMUSED:

2014.a. III koht

2012.a. I koht

2015.a. I koht

2013.a. II koht
Viimased aastad toimub koolidevaheline murdmaajooksu võistlus Karksi-Nuia terviserajal. Kui
eelmisel aastal suutsime saavutada 3 medalikohta, siis sel aastal tuli 7 medalit.
Medalivõitjad:
I koht
Rebeca Lotta Aasmäe, 8.-9. klass 2000m- 8.07,7 (2014 I koht)
Kevin Mattias Klasmann, 8.-9. klass 1000m- 3.00,6 (2014 II koht)
II koht
Ragne Randmäe, 8.-9. klass 2000m- 8.13,5 (2014 II koht)
Karol Lota Kinsi, 6.-7. klass 500m- 1.41,8
Johanna Mõtsar, 8.-9. klass 500m- 1.34,9
Braien Reichenbach, 6.-7. klass 1000m- 3.19,2
III koht
Caspar Aru, 6.-7. klass 2000m- 8.11,8
Võidukasse kooli võistkonda kuulusid veel Maren Mõrd, 7c; Birgit Ületoa, 7c; Kristi Orujärv,
7a; Sibell Vidder, 6b; Annaliisa Reimo, 7c; Virgo Lebedev, 7c; Kevin Hunt, 6c; Sander Martin
Viitra, 7c; Raul Viitmaa, 7a; Reigo Veske, 7a; Merili Jõeste, 9b; Andra Lebrett, 9a; EvaJohanna Jürgenson, 8a; Marta Põldur, 8a; Margaret Põldsaar, 9c; Katre-Krit Sallum,9c; Rasmus
Pihu, 9c; Saša Võsa, 9a;
Mihkel
Muri,
9a;
Joosep Lossmann, 9a;
Romet Vinnal, 9b.
Võistkonda juhendasid
Karksi-Nuias õpetajad
Ants Kuusik ja Aivar
Hommik

Meie tegemised 26. september – 8. oktoober
Matemaatika lahtine võistlus, kokkuvõte õpioskuste olümpiaadist, „Otsi Otti“ koolitus,
õpetajate päev, viktoriin loodusajakirjade materjalidest, õppekäik observatooriumisse
Vaheaeg on peaaegu käes! Järgmisel nädalal saame kauem magada ja rohkem ka kindlasti õues
kauneid sügisilmu nautida. Aga enne veel viimased ettevõtmised veerandi lõpust.
Matemaatika lahtine võistlus
26. septembril toimus seitsmes linnas üle Eesti kõigile matemaatikast huvitatud õpilastele
matemaatikaülesannete lahendamise sügisene lahtine võistlus. Tänavusest võistlusest osavõtt
oli rekordiline – kahe rühma peale kokku osales 280 õpilast, mis on märgatavalt enam kui
eelmistel aastatel.
Võistlus toimus kahes rühmas: 10. klassi õpilased ja nooremad ning kõik ülejäänud. Mõlemas
rühmas pidid osalejad viie tunni jooksul lahendama 6 ülesannet, millest kõik eeldasid head
arutlusoskust ja koolis õpitu loomingulist rakendamist.
Kõige rohkem osalejaid (103) oli Tallinnast, järgnes Tartu 76 osalejaga. Koolidest olid
suurimate esindustega väljas Tallinna Reaalkooli (32 õpilast) ja Hugo Treffneri Gümnaasium
(30 õpilast).
Noorema vanuserühma ülesandeid lahendasid ka meie kooli 4 õpilast. Võistlejaid selles
vanuserühmas oli kokku 171. Väga tubli 16. koha saavutas 8.c klassi õpilane Bert
Siimon. Tema juhendaja- õpetaja on Maila Visnap.
Matemaatika õpetajad
Kokkuvõte õpioskuste olümpiaadist
Tere! Mina, Kevin Hunt, käisin 1. oktoobril Viljandi maakonna õpioskuste olümpiaadil
Viljandi Paalalinna koolis. Ma käisin seal koos oma võistkonnaga, kuhu kuulusid Ainar Peedo,
Greta Raudsepp, Liisa Lepmets, Karolina Siimon. Me saavutasime 3. koha.
Oma toreda võistkonnaga külastasime erinavaid tube, iga tuba vastas eraldi teemale. Kokku oli
neli tuba. Esimesena alustasime rohelise ehk looduse toaga, kus olid küsimused seoses looduse,
aatomite, mineraalidega. See oli minu jaoks kõige raskem tuba. Järgmine tuba, millesse
sattusime oli kultuuri tuba, milles meid pandi tegelema võõrsõnade, vanaaja ja mõnede
sünonüümidega. Seal toas said mõned meist nii kiiresti oma ülesandega hakkama, et nad said
aidata teisi, kes olid oma ülesandega hätta jäänud. Peale seda tuba oli meil söögipaus, kus pakuti
suppi. IT-õpitoas
pandi meid arvuti
taha ja igale ühele
anti paberleht, kus
olid
ülesanded.
Mulle meeldis just
see tuba kõige
rohkem, sest ma
isegi
olen
arvutifänn.

Viimane tuba oli Varia tuba, kus meil oli natuke kõike: natuke vanaaega, Eesti kuulsusi ja eesti
keelt. Mina isiklikult jäin just seal kõige lihtsama ülesandega jänni, mille pärast ma praegugi
enda peale pahane olen. Pärast võistlust said kõik šokolaadi ja kui magus jagatud sai, võisid
kõik koju minna.
Kevin Hunt 6.c
Matk kodumaa matkarajal
2. oktoobril käis 8.a klass rändamas kodumaa matkaradadel. Matkatarkustega tutvuti Türi
vallas Saarjõe maastikukaitsealal. Matkal saime teada, millega peab metsas olles arvestama,
mida võib süüa, kuhu peaks tegema ööbimiseks onni, milliseid oksi ehitamiseks valida. Saime
käia ka metsavendade kaevatud maa-aluses punkris. Nägime ka mitmeid kobraste jäetud jälgi.
Päeva lõpus toimus lõkke tegemise ja vee keema ajamise võistlus. Osavamad ja kiiremad olid
poisid, kes said ühe liitri vett kiiremini keema. Keevast veest sai valmistada suppi, putru või
teed. Ilm oli ilus ja kõik saabusid tagasi Viljandisse hea tujuga.
8.a klass

„Otsi Otti“ koolitus
3. oktoobril toimus Lillis kodutütardele, noortele kotkastele ja nende vanematele koolitus „Otsi
Otti“. See on kursus, kus jagatakse teadmisi, kuidas käituda, kui oled metsa eksinud. Kuidas
teha end otsija jaoks nähtavaks ja kuuldavaks ning kuidas elada üle öö metsas. Noored said
teada, et eksimise korral tuleb lähtuda kolmest kuldreeglist:
1. Kallista puud. Et eksinud laps ei jookseks mõttetult ringi, vaid jääks paigale. Puu on talle
kaaslaseks, kuni teda leitakse.

2. Ole kuuldav ja nähtav. Metsa all olevast materjalist teha ohumärke, mida märkaksid juhuslikud
möödujad, otsijad, helikopter ja haistaksid koerad.
3. Hoia sooja. Kuidas istuda ja olla, et oleks soojem ja kuidas ehitada onni.
Kursuse käigus tuli noortel teha ennast nähtavaks erinevaid ohumärke kasutades. Metsa eksinud
inimestel tuleb käepärastest vahenditest meisterdada kolm ühesugust ohumärki: näiteks kolm
lõket, ristid suurtest puuokstest, kolm samblapalli või kolm kilekoti riba puu otsa siduda vms.
Tuleb teha midagi sellist, mis erineb tavaliselt looduses leiduvast. Lisaks ohumärkide
meisterdamisele ehitasid noored metsa alla onnid. Onni ehitamisel tuleb meeles pidada, et onni
põhi peab olema maapinnast kõrgemal. Kasutada võib oksi ja nende peale panna kuuseoksi ning
sammalt. Siis ei tule külm ligi.
Viljandimaal on nüüd 60 kodutütart ja noorkotkast, kes teavad, kuidas käituda metsa eksimise
korral.
Kodutütarde juhendaja Moonika Pärna

Õpetajate päev
5. oktoobril tähistati rahvusvahelist õpetajate päeva. Ka meie koolis oli selleks päevaks ohjad
enda kätte saanud õpilased, kes said sellel päeval oma teadmised ja kannatlikkuse klassi ees
proovile panna. Appi õpetajate eest tunde andma olid tulnud ka Viljandi Gümnaasiumi õpilased.
Ei tea, kas mõnest klassi ees seisvast õpilasest tulevikus ka õpetaja saab. Tahaks loota küll.

Õpetajate päeva aktusel õnnitlesid direktorid kõiki õpetajaid. Erilise tähelepanu said aga meie
kooli õpetajad, kes olid nomineeritud autasustamiseks. Maila Visnap sai Viljandi linna
aastaõpetajaks, Kaja Lõuna oli Viljandi maakonna aastaõpetaja nominent, Helle

Fuks tunnistati Viljandi maakonna aasta suunajaks, MTÜ Taibukate Teaduskool pärjati
maakonna aastateoks ja Kersti Mumm oli inspireeriva haridustöötaja nominent.
Meeleolukas päev jätkus õpetajatel väljasõiduga Võrtsjärvele.

Viktoriin loodusajakirjade materjalidest
8. oktoobril toimus selle õppeaasta esimene viktoriin ajakirjade Looduse Sõber ja Imeline
teadus põhjal. Kohale tuli viis võistkonda 5. ja 6. klassidest. Esimese vooru võitis 6.a klassi
võistkond 13 punktiga. Neile järgnesid 5.a ja 5.d klassi võistkonnad. Küsimused puudutasid
näiteks seakatku, mammutite väljasuremise põhjuseid ja ka superkuud. Küsimused, vastused ja
punktitabel on üleval kolmanda korruse koridoris.
Järgmine viktoriinivoor toimud novembri alguses. Ootame võistkondi juurde. Veel ei ole hilja
liituda. Head ajakirjade lugemist!
Loodusainete õpetajad

Õppekäik observatooriumisse
8. oktoobril käis 9.b klass Tõraveres Tartu Observatooriumis, kus läbiti õppepäev teemal
“Kosmosetehnoloogia”. Kõigepealt jaotati õpilased 5 rühma ja igal rühmal tuli lahendada neli
ülesannet: postriülesanne, arvutiülesanne, ajalooülesanne ja teksülesanne. Rühmatöö lõpuks
tuli teha 5- minutiline ettekanne ja rääkida pidi saama iga rühma liige. Rühmade teemad olid
järgmised: kosmodroomid ja raketid, mis on mis kosmosetehnoloogias, orbitaalid ja
orbitaaljaamad, kosmoseriik Eesti, kosmoseprügi. Pärast ettekandeid toimus ka väike viktoriin.
Päeva lõpuks pidi iga rühm valmistama neli erinevat paberraketti ja siis toimus nende
lennutamise võistlus. Kogu päev oli väga infomahukas ja huvitav.
9.b klass

Meie tegemised 9.-16. oktoober
6.c osales programmis “Elurikkus rabas”, “Vali Vabadus” tuur, Saksa meisterpagar
õpetas saiategu, ettelugemispäev
6.c osales programmis “Elurikkus rabas”
Septembri lõpus osales 6.c klass Soomaal Riisa rabas õppeprogrammis “Elurikkus rabas”. Kell
8.30 startis kooli juurest buss. Kohale jõudes võttis meid vastu giid. Saime teada palju uut ja
huvitavat:
•
•
•
•
•
•
•
•

Pinnast katab turbasammal (Riisa rabas turba paksus u 4 m), selle peal käimine meenutab
batuudil hüppamist;
Soost kaob inimese jalajälg seitsme aastaga;
Kõige ohtlikumad kohad on laukad (punakat värvi);
Rabas ei ole kunagi üleujutust;
Puud on väiksed, enamasti männid;
Taimed – kuremari, hanevits, sinikas, küüvits, sookail;
Saime tunda sookailu uimastavat lõhna;
Raba on koht, kus saab närve puhata.
Lõpetasime oma retke RMK Soomaa rahvuspargi keskuses. Raba on lahe, sest seal on mõnus
kõndida ja loodust nautida. Meie endi tehtud herbaariumid olid lahedad.
6.c klass ja õpetaja Maiga Purgats

“Vali Vabadus” tuur
9. oktoobril oli meie koolis “Vali Vabadus” tuur. See on koolides toimuv noorteürituste sari,
mille eesmärgiks on innustada noori mõtlema ja tegema oma elus positiivseid valikuid. 7.-9.
kasside õpilased osalesid loengutes, kus arutleti seksi ja suhete, inimkaubanduse ning minapildi
teemadel. Loengute pidajateks olid inimesed, kes rääkisid oma isiklikust kogemusest ja
õpilastele läksid nende lood korda.
Eriti meeldis õpilastele Inglismaalt tulnud bänd, kelle meeleolukale esinemisele vahetundides
häälekalt kaasa elati. Ei mäletagi, millal aula põrand viimati niimoodi rappus..

Saksa meisterpagar õpetas saiategu
14. oktoobril osalesid meie kooli 9. c klassi tüdrukud Saara Katri, Grete Liis ja Hetti maakonna
saksa keele ainesektsiooni poolt korraldatud üritusel Vana Võidu Kutseõppekeskuses. Nimelt
õpetas ja juhendas meid Saksamaalt pärit meisterpagar Hermann Hagemann, kuidas Saksa
saiakesi küpsetada. Kolme tunni jooksul valmis mitu ahjutäit erinevaid saiakesi. Kõik said käed
külge lüüa, taignast patse keerutada, saiakesi seesami- ja mooniseemnetes veeretada, valge
glasuuriga katta, munaga läikivaks pintseldada. Loomulikult pidime me need kuldpruunid,
imeliselt lõhnavad saiakesed ise ära sööma. Kuna neid oli kohapeal söömiseks liiga palju, said
kõik lapsed ja ka õpetajad külakosti ka oma perele koju viia. Üritus meeldis kõigile väga. Peale
saiakeste jagas vanameister lahkelt erinevaid nippe ning saia- ja leivaretsepte. Igati kasulik ja
samal ajal väga lõbus koostegutsemine.
Kaidi Kullama, saksa keele õpetaja

Ettelugemispäev
16. oktoobril tähistasime koolis ettelugemispäeva. Mooduseid, kuidas lähendada inimesi
raamatule, on mitmesuguseid. Üks nendest on laialt levima hakanud ettelugemine. See on
vahva ja sisukas koosolemine – väärt aeg, mida veeta üheskoos.
Ettelugemisest saab alguse lapse side raamatuga, tema lugemishuvi ning tee
iselugemiseni. Ühtlasi on see austuseavalduseks meie asendamatule sõbrale –
raamatule. Tänavuseks ettelugemis päeva teemaks oli „Muusika lasteraamatutes“.

Meie kooli raamatukogus lugesid raamatut ette inimesed, kellel on argipäevaselt hoopis
teistsugused töörollid – kooli direktor, õppejuhid, huvijuht, med.õde. Seda ei juhtu iga päev!
Erna Ardel, raamatukogu juhataja

Meie tegemised 16.-30. oktoober
Poistekoori esinemine kontserdil „Topelttuur“
16. oktoobril astusid Mulgi-Jõmmid üles Tallinna Tehnikaülikooli Meeskooriga ühisel
kontserdil “Toppelttuur” Viljandi Kesklinna Koolis. Uhke oli laulda koos Eesti suurima
meeskooriga, kes tähistas oma 70-juubelit. Mulgi-Jõmmid tähistavad sel hooajal 10sünnipäeva.
Kristi Vastsisson,
poistekoori
juhendaja

Ettelugemisvõistluse maakonnavoor
20. oktoobril tähistati Eestis taas ettelugemise päeva. Kuna 2015 on muusika-aasta, otsiti sel
aastal muusikat raamatutest.
Meie kooli 4.c klassi õpilane Rednar
Tamm
võitis
4.
klasside
ettelugemisvõistluse
maakondliku
vooru,
mis
toimus
Viljandi
linnaraamatukogus. Õpilase juhendaja
on draamaõpetaja Kadri Lõhmus. Sellele
järgnes laupäeval, 17. oktoobril võistu
lugemine
Eesti
Lastekirjanduse
Keskuses, kus osalesid kõigi Eesti
maakondade ning Tallinna ja Tartu 4.
klasside parimad ettelugejad. Meie
Rednarit tunnustati ka vabariiklikul
võistlusel.
Muusika-aastale kohaselt astus võistluse
vaheajal üles perkussionist Hele-Riin
Uib. Võistluspäeval oli üle Eesti kohale
sõitnud lastel võimalus koos saatjatega
külastada
Eesti
Teatrija
Muusikamuuseumi.
Ettelugemise
võistlust
toetasid
Hasartmängumaksu Nõukogu ja Rahva
Raamat.
õpetaja Kadri Lõhmus

3. klasside viktoriin
2. veerandi esimesel päeval toimus kolmandike viktoriinimäng. Osales 10 võistkonda. Kohe
alguses asus juhtima võistkond Staarid, kes väärisid igati oma nime. Põhimängu lõppedes oli
neil kogutud 13 punkti 15-st ja esikoht taskus.
Lisaküsimustele vastamist jätkasid võistkonnad Kalender, Koopaoravad ja AK-47, kellel kõigil
9 punkti. Ülejäänutele oli mäng lõppenud, nemad said vaid edasist võistlemist jälgida.
Läks vaja nelja lisaküsimust, mille viimases eksis AK-47. Kalender ja Koopaoravad olin nii
tasavägised, et mängu lõppedes tulid mõlemad võistkonnad 2. kohale.

Jagasime šokolaade ja komme ning kõigil sai suu magusaks.
Natuke aega hiljem koridoris kiitsid mõned tüdrukud vahvat viktoriini. Tore igatahes!
Kolmandad klassid saavad uuesti nuputada märtsikuus.
Novembris toimub viktoriin 2. klassidele.
Nutikust kõigile!
õpetaja Rita Kadaja

Rahatarkuse tunnid 9. klassidele
27. oktoobril andis 9. klassidele ühiskonnaõpetuse tundi SEB panga juhatuse esimees meie
kooli vilistlane Allan Parik.

Tundides räägiti investeerimisest, raha säästmisest ja pere eelarve koostamisest. Külalistunde
kajastas
ka
maakonnaleht
Sakala.
Artiklit
saab
lugeda: http://www.sakala.ajaleht.ee/3377343/last-opetab-koige-paremini-raha-planeerima-jasaastma-perekond.

6.b klass Pärnus
29. oktoobri hommikul sõitis meie kooli ette sinine buss. Varem oli kokkulepitud, et tüdrukud
sisenevad enne bussi ja saavad valida endale sobivad kohad. Selleks olid muidugi tagumised
kohad. Sõitsime Pärnusse, kus külastasime Pernova keskust. Vastu võttis meid keskuses õpetaja
Aarne, kes on astronoomia õpetaja. Kõigepealt läksime planetaariumisse, mis kujutas
amfiteatrit, toolide rida oli tõusvas joones. Oli padjad, et tunda end seal mugavalt nagu õpetaja
Aarne ütles. Saime vaadelda taevast reaalajas ja ka varaseimaid asju nagu oktoobri alguse
virmalisi. Saime vaadelda tähtkujusid ja kõike huvitavat, mida taevas näha saab.
Planetaariumist liikusime edasi taimemaailma, kus saime tunda ka seda kui vihmustusseade
tööle läks. Veel saime teada, kuidas istudada lilli ümber, mürgistest lilledest ja palju muud
huvitavat. Edasi liikusime loomamaailma. Saime kuulata lindude ja loomade häälitsusi ja
pidime neid ära arvama. Edasi liikusime loomadest filme vaatama. Vaatasime filme metsseast
ja mägrast. Veel pidime tundma loomi nende karvade järgi. Loomade karvad oli puupakul.
Tunnid möödusid huvitavalt ja kiiresti.
Päeva teise poole veetsime veekeskuses, kus saime suure sportliku koormuse ja pärast
veekeskust oli söömine keskuse restoranis, kus meile pakuti täidetud pannkooke ja morssi.
Oli väga huvitav ja tore päe.! Soovitame ka teistele koolikaaslastele sellist õppekäigupaketti!
Marleen, Kertu, Mirjam 6.b

8.b ja 9.b õppekäik Tallinnasse
Eelmisel nädalal sõitsime koos 9. b klassi õpilastega Tallinnasse. Tallinna jõudes läks üheksas
klass riigikogusse ja meie suundusime Kadriorgu KUMU-sse. Seal oli meil väga huvitav
ringkäik ja saime teada väga palju huvitavat ja põnevat eesti kunsti kohta. Me kõik jäime väga
rahule ja mina isiklikult tahaksin veel sinna tagasi minna. Siis tuli aeg teatrisse minna, see oli
midagi väga teistsugust kui tavaliselt oleme harjunud teatris nägema. Etendus rääkis
sõltuvustest ja kuidas neist lahti saada. Tõeliselt võimas etendus. See oli nii emotsionaalne ja
mõtlemapanev, et kõikidele väga meeldis. Jäime väga, väga rahule selle reisiga ja loodame, et
selliseid tuleb veel. Pealegi bussisõit oli ka väga vahva.
Veronika Sadkevitš 8. b klass
Halloween kooliraamatukogus
30. oktoobril tähistati kooliraamatukogus halloweeni. Sündmuse võtab kenasti kokku
raamatukogujuhataja Erna koostatud haiku:

Sai kolli ja pulli,
oli tantsu ja pajatäis rõõmu.
Ja kõike seda just paraja sõõmu!

Andres Anvelti külalistund
30.oktoobril käis 8.klassidel külas Andres Anvelt, kes rääkis meile oma tööst ja elust. Saime
teada palju huvitavat.

Andres Anvelt on
hetkel poliitik ja
riigikogu liige. Ta
on olnud ka Eesti
justiitsminister.
Anvelt on olnud
kriminaalpolitseinik
ja Politseikolledži
direktor.

On kirjutanud raamatu „Punane elavhõbe“. Tegi kaasa ka teleseriaalis „Kättemaksukontor“, kus
kehastas Põhja Politsei prefektuuri peadirektorit. Tal on vedanud nii palju, et terve selle aja, kui
ta politseiametit pidas, oli tema suurim vigastus varbaluumurd. Tema kõige meeldejäävam päev
politseiametis on olnud 1. jaanuar, kui nad läksid oma paarimehega röövitud tüdrukut LõunaEesti metsa, kus pidi olema väike metsamaja, otsima. Sellel ajal oli olemas muidugi ka Kkomando kuid oli 1. jaanuar ja eelmine õhtu olid toimunud pidustused, siis otsustasid Anvelt
koos paarimehega üksi minna. Tollel päeval oli õnn tema poolel, kuna ta seisis silmitsi surmaga.
Röövija tahtis teda isetehtud püstolist tulistada, aga õnneks lakkas püstol töötamast. Tüdrukud
päästeti ja kõik lõppes hästi!
Joel Uustalu, 8.c klass

Kooli rahvastepallivõistlused
30. oktoobril toimusid rahvastepallivõistlused 4.-5. klassidele.
Võistluse tulemused

Poisid:
I koht 5.b
II koht 5.c
III koht 4.c
4.-7.
koht
5.a, 5.d, 4.a,
4.b

Tüdrukud:
I koht 5.b
II koht 4.c
III koht 5.a
4.-7. koht 5.c, 5.d, 4.a,
4.b

Meie tegemised 2.-12. novembril
Tänast päevaraamatu postitust peame alustama murelikult. Teise tunni alguses mälestas kogu
koolipere leinaseisakuga Pariisis terrorirünnakus hukkunuid. Maailm ei ole enam endine.
Aga nüüd eelmiste nädalate rõõmsamatest sündmustest.
Lauri Pedaja külalistund
2. novembril külastas meie kooli Lauri Pedaja. Karjäärinädala raames olime kuulanud
mitmeid loenguid, kuid Lauri Pedaja oma jäi meile kõige rohkem meelde, sest ta oli väga elav
ja tundus, et ta tundis ennast kõige mugavamalt. Ta kirjeldas oma elu väga noortepärase
kõnekasutusega ja põnevalt. Ise on ta pärit Viljandimaalt Hallistest. Elukutselt on ta juuksur.
Tema harrastuseks on näitlemine ja ta on osalenud mitmes teleseriaalis. Lauri on väga
otsekohese ütlemisega ja talle ei näi sobivat rutiine elu. Ta planeerib ise oma tööd. Nii mõnigi
elutarkus tema jutust sai kõrva taha pandud.
Eva Johanna Jürgenson ja Kaisa Allikoja 8.a klass

7.c ja Print Best
Käisime kolmapäeval, 4. novembril karjäärinädala raames Print Bestis. Seal tegi meile
asutuse juhataja ekskursiooni. Ta rääkis, kuidas paberist saab raamat ning näitas erinevaid
masinaid. Firma kuulub Eesti kolme suurima trükikoja hulka. Print Bestis on kõige uuema
tehnoloogiaga masinad. Firma turustab peamiselt kaheksasse erinevasse riiki, Eestisse jääb
toodangust väga vähe.
Mõned huvitavad faktid:
•
•
•
•
•
•

Aastakäive on 9 miljonit eurot
Iga teose keskmine tiraaž on 5 000 – 15 000
Print Best sai alguse 20 aastat tagasi garaažis
Loodusesõbralik firma
Töö toimub 24/7
Toormaterjal Soomest ja Rootsist
Raamatu tegemine:

•
•
•
•
•
•

Idee – vormistamine arvutis
Metallplaat
Trükimasin
Poogna kokkuvoltimine
Selja õmblemine
Kaas
Iris Olivia Tamm ja Laura-Liisa Sell 7.c

2.b klass külas politseimajas
Ametite nädalal, 3. novembril, käis 2.b klass politseimajas uurimas, mismoodi korravalvurite
töö välja näeb. Meid võtsid vastu Gerto ema Piret Kass, patrulltalituse juht Alar Sadam ja
noorsoopolitseinik Karin Aare.

Kõigepealt viidi meid arestikambreid uurima. Seal oli kole olla, eriti siis, kui kongiuks kinni
keerati ja õpilased seal sees olid.
Käisime ruumis, kus olid näha kõik linna paigutatud kaamerad. Meie kooli skate-park oli ka
näha. Pärast proovisime käeraudu ja nägime teisi vahendeid, mida politseinikud kasutavad.
Õues uurisime, mis politseiauto sisaldab ja kuulasime kõrvulukustavat sireeni.
Politseimajas oli väga huvitav. Peaaegu kõik tahavad politseinikuks saada.
õpetaja Rita Kadaja

Balletistuudio ringreis
5. ja 6. novembril oli meie kooli balletistuudio ringreisil Viljandi-ja Pärnumaal. Balletti
“Tuhkatriinu” tantsiti Karksi-Nuias, Abjas, Kilingi-Nõmmes, Vändras ja Suure-Jaanis. Oli
üks tore reis – saalides palju rahvast, tugevaid aplause, lilli ja maiustusi tantsijatele…
Hoolimata sellest, et esimesel päeval tuli tantsida 3 etendust, olid kõik tantsijad energiast
tulvil ja andsid endast parima. Pärnusse ööbimiskohta jõudes ei tahtnud melu vaibuda ja juttu
ja mänge jätkus kauemaks.
Ringreis sai teoks tänu meie armsale koolile ja Kultuurkapitali Viljandimaa ekspertgrupile.
Aitäh!
Järgmine “Tuhkatriinu” tantsitakse 26.novembril Viljandi Kesklinna Koolile.

Loodusajakirjade viktoriini 2. voor
5. novembril toimus loodusajakirjade viktoriini II voor. Seekord osales juba 7 võistkonda. II
vooru võitis viktoriiniga liitunud 5.c klassi võistkond. Teise koha sai 6.a klassi ja kolmanda
koha 5.a klassi võistkonnad. Kahe vooru kokkuvõttes juhib 6.a klassi võistkond 5.a ja 5.c
klassi ees. Tublid olid kõik osalejad.
Õnnitleme võitjaid ja kohtume detsembri esimesel nädalal.
Head loodusajakirjade lugemist!
Kas sina tead vastuseid nendele küsimustele?
•
•
•

Miks hõljub jää vee pinnal?
Nimeta kuu, mida rahvas nimetab kooljakuuks?
Kui kiiresti sõitis maailma esimene auto?
Loodusainete õpetajad
3.c klassi käik kiirabisse
2. novembril joonistasime pilte elukutsetest. 5. novembril sõitsime bussiga Viljandi kiirabi
jaama vaatama, mida seal tehakse.
Kõigepealt uurisime, mis on kiirabiautos. Keset autot on raam, kuhu peale kannatanu pikali
pannakse. Kõik vajalik on käepäraselt pandud ja kinnitatud. Et kui auto järsult pidurdab, siis
kraam ei lendaks laiali. Meil mõõdeti vererõhku. Väikese sõrmeotsa pandava näpitsaga
kontrolliti pulssi. Ja pulss oli kõigil natuke liiga kõrge – olime üsna ärevil.
Majas sees saime mannekeenil harjutada inimese elustamist, tegime südame massaaži. See oli
päris raske. Tuli hoida käed sirged ja vajutada rinnakule kogu oma keha raskusega.
Saime maitsta soolalahust, mida tilgutitest verre lastakse. Oligi soolane, ei olnud eriti
hea.Arutasime käitumisest tulekahju puhul. Aknast ei tohi mingil juhul välja hüpata ega kappi
peitu minna, kinnitas meile onu Marek.
Vahepeal oli väljakutse ja Liselle ema pidi haiget aitama minema. Oleksime veel edasigi
jutustanud, aga arstid pidid oma tööd tegema. Mälestuseks jätsime Liya tehtud pildi, mis
kujutas kätt. Arvame, et arstidel on abistavad soojad käed. Oli tore ja huvitav ja õpetlik.
3.c klassi õpilaste jutu kirja pannud õp Rita Moor
3.a karjäärinädalal
Karjäärinädalal külastas 3.a klass Männimäe loomakliinikut, kus töötab Oti ema. Nägime,
kuidas toimub loomade ravimine ja operatsioonid. Vaatasime protseduuride ruume ja korve
Viljandi loomade varjupaiga kassidega, kes ootasid operatsioone. Saime teada palju huvitavat
veterinaaride töö kohta.
Samal nädalal käisime ka Viljandi kiirabis, kus meid võtsid vastu Karl Mathiase vanemad.
Seal oli tõesti põnev! Saime istuda kiirabiautodes, mõõta vererõhku ja proovida inimese

mudelil elustamist. Kuulsime palju õpetlikku ja eluks vajalikku, saime vaadata ja katsuda
kiirabitöötajate töövahendeid.
Sel nädalal oleme kutsutud külla Viljandi politseimajja. Usume, et ka seal saame palju uut
teada. Kõik need ametid on väga tähtsad ja selleks, et saada arstiks või politseinikuks, on vaja
koolis väga hästi õppida!
õp. Pille Maidessoo

Õppepäev muuseumis
4.a klass osales neljapäeval, 12. nov,
Viljandi muuseumis õppeprogrammil
„Tutvume putukate maailmaga“.
Meid võttis muuseumis vastu
programmijuht Tiina Viir. Peale
õppepäeva tutvustust pidime võtma
rühmadesse ja töö võis alata. Iga laps
sai töölehe, mida tuli päeva jooksul
täita.
Meie jaoks oli valmis pandud kuus suurt
alust väga paljude putukalistega. Iga
aluse juures uuris rühm põnevat
väljapanekut ja pidi „Putukamääraja“
abil tuvastama oma aluselt vähemalt
neli putukalist. Rühmatöö vaatas
juhendaja üle.

Teatud aja möödudes tuli liikuda uue aluse juurde. Nii pidigi iga rühm töötama kõigi kuue
erineva väljapaneku juures. Oli põnev ja igav ei hakanud. Aeg lendas kiiresti.
Juhendaja Tiina Viir rääkis huvitavalt paljudest tuntud ja tundmatutest putukalistest. Kui palju
sellest meile meelde jäi? Natuke ikka teame ja suudame nüüd ka meie putukatest huvitavat
jutustada.
4.a klass ja õpetaja Aune

Meie tegemised 12.-16. november
Kooli sünnipäev, aabitsatund, lugemispesa kooliraamatukogus,
koolidevaheline kabevõistlus Suure-Jaanis, mõttespordiolümpiaad

kitarrikontsert,

Selle nädalaga saab november otsa ja algab advendiaeg. November on kooli sünnipäevakuu.
Traditsiooniliselt joostakse sünnipäeva eelõhtul taskulampidega ümber koolimaja ja järgmisel
päeval on aktus ja kringlisöömine. Meie kool sai tänavu 107 aastat vanaks. Direktor oma kõnes
ütles, et parim kingitus koolile sünnipäevaks on tublid õpilased ja nende saavutused. Nii et palju
õnne meile kõigile!
Taskulampidega teatejooks
Juba 31. korda toimus kooli sünnipäeva auks taskulampidega teatejooks ümber armsa
koolimaja. Osalejaid oli rekordilselt palju, sest sel aastal võtsid jooksust osa ka 1. – 4. klasside
õpilased. Nemad jooksid oma jooksu natukene varem ära , kui suuremad klassid. Võidutordid
said sel aastal 1.c, 2.c, 3.a ja 4.a klass. Võidukarikas läks üldvõitjale ehk 4. a klassile ja
klassijuhataja Aune Hanschmidti nimi graveeritakse karikale.

Klasside arvestuses kohad on järgmised:
I koht 1.c II koht 1.a III koht 1.d ja 4. koht 1.b
I 2.c II 2.a
I 3.a II 3.c III 3.b
I 4.a II 4.c
Õhtuhämaruses toimunud 5.- 9. klasside jooks oli väga tasavägine ja lõpuaegu vaadates olid
vahed väga väikesed. Üldjärjestus: esimesena finišeeris 8.a klassi võistkond, teise koha jooksid
välja 9.b klassi õpilased ja kolmandana jõudis finišisse 7. a klassi võistkond. Võidukarikas
läks üldvõitjale ehk 8.a klassile ja palju õnne klassijuhataja Maila Visnapile, ka tema nimi
graveeritakse karikale.
Klasside arvestuses kohad on järgmised:
I 5.b (12.32) II 5.a (13.19) III 5.c (13.24) 4. 5.d (14.16)
I 6.b (12.43) II 6.c (12.51) III 6.a 13.41)
I 7.a (11.09) II 7.c (11.11) III 7.b (11.54)
I 8.a (11.01) II 8.c (11.46)
I 9.b( 11.05) II 9.a (11.58)
Loodame, et järgmisel aastal on jooksjaid veelgi rohkem ja jooksu finiš sama pingeline nagu
sel aastal.
Kehalise kasvatuse õpetajad

Aabitsatund
4. novembril kogunesid esimeste klasside õpilased teise tunni algul kooli raamatukokku.
Raamatukogu juhataja oli õpilaste jaoks valmis pannud näituse erinevatest aabitsatest. Neid oli
vanemaid ja uuemaid erinevatest teemadest.
Seejärel kuulasid lapsed katkendit raamatust „Raamatukogu nõid Rosalie”.
Ühiselt vaadati lõiku saatest Lastetuba „Lugemispesa”, mis jutustas tähenärijast, kes tekitas
palju segadust oma tegevusega. Lõpuks said õpilased kätte töölehed ülesannetega ja kingiks
veel järjehoidjaid. Viimaseid oli hea nüüd raamatutesse järje leidmiseks sättida.
Aitäh toreda tunni eest raamatukogus!
Esimeste klasside nimel õpetaja Tiiu Mürk

Lugemispesa kooli raamatukogus
Kooli raamatukogus on alates novembrikuust avatud LUGEMISPESA
Mis on lugemispesa?
See on koht, kus lapsed saavad olla VAIKSELT omaette,
Kus
•
•
•

lapsele meeldib olla, mõelda oma mõtteid ja tegutseda
tunda end mõnusalt ja turvaliselt
on erinevaid raamatud, ajakirju, mänguasju JA PALJU MUUD HUVITAVAT

KÜLASTA MEID JA PEA KINNI REEGLITEST!

Kitarrikontsert
16. novembril käis 9.a klass tasuta kitarrikontserdil Viljandi Paalalinna koolis. Esinejateks olid
ühed parimad kitarristid Andre Maaker ja Ain Agan. Kontsert kestis 45 minutit ja kordagi ei
hakanud igav. Kõlasid muusikateosed üle kogu maailma, esitati džassi, rokki kui ka kantrit.
Muusika vahepeal tutvustati meile erinevaid pille ja esitati küsimusi. Parimale vastajale kinkis
Ain Agan oma plaadi. See oli väga huvitav ja maailmavaadet avardav kontsert ja usun, et kõik
jäid sellega rahule.
Karmen Rebane 9.a
Koolidevaheline kabevõistlus Suure-Jaanis
Kolmandat aastat Suure-Jaanis toimunud Viljandimaa noorte ja koolide karikavõistlustel kabes
tuli seekord leppida teise kohaga (2012-2014 I koht). Esikohast jäi lahutama 1,5 punkti. Samale
päevale sattus Tartus toimunud 5-kooli matemaatika olümpiaad, mis nõrgendas meie
kabekoondist kahe esinumbri (Hedi-Riin Kivikas, Joel Uustal) võrra. Individuaalselt saavutasid
esikoha Liya Rogolevskaja, 3.c ja Kaupo Kruusmäe, 5.a
Tulemused (7 vooru):
I koht- Liya Rogolevskaja, 3.c (7 punkti)
I koht- Kaupo Kruusmäe, 5.a (7 punkti)
II koht- Eliise Siimon, 3.c (6 punkti)
II koht- Kevin Jürgen, 4.b (6,5 punkti)
III koht- Stefan Johanson, 5.a (4 punkti)

4. koht- Kevin Orujärv, 8.a (4,5 punkti)
4.-6. koht- Georg Klettenberg, 5.a (4
punkti)
4.-7. koht- Kauri Jürine, 3.c (4 punkti)
4.-7. koht- Laura-Liisa Rand, 6.a (4
punkti)
4.-7. koht- Elisabeth Põder, 4.a (4
punkti)
5.-8. koht- Keili Suur, 7.b (3 punkti)
5.-8. koht- Sarah Elizabeth Soitu, 7.b (3 punkti)
5.-8. koht- Katriin Kabanov, 7.b (3 punkti)
7.-11. koht- Kevin Kasik, 4.a (3,5 punkti)
7.-11. koht- Marko Kagovere, 4.a (3,5 punkti)
9. koht- Kaarel Kauts, 3.c (3 punkti)
10.-13. koht- Kaily-Ann Kiuru, 6.a (3 punkti)
10.-13. koht- Myrtel Rull, 5.d (3 punkti)
10.-13. koht- Anete Kitse, 4.a (3 punkti)
12.-13. koht- Kristjan Laurits, 5.a (3 punkti)

Mõttespordi olümpiaad
Jakobsoni Kool osaleb mõttespordi olümpiaadil neljandat aastat. Õpilased on jaotatud kahte
vanuserühma: 1.-4. klass ja 5.-9. klass. Seni on edukaim olnud 5.-9. klassi kabevõistkond, kes
saavutas 2013/14 aastal üldkokkuvõttes I koha.
Olümpiaad on korraldatud nelja etapilisena, kus õpilased mängivad 11 vooru ja kooli
võistkonna punktiarvestusse lähevad viie parima punktid.
Osavõtjate arv on aastatega kasvanud. Avaetapil osales 5.-9. klasside arvestuses 35 kooli (224
õpilast) ja 1.-4. klasside arvestuses 30 kooli (150 õpilast).
Aasta
2013
2014
2015
2016 (1.etapp)

1.-4. klass
6. koht
3. koht
2. koht
3. koht

5.-9. klass
2. koht
1. koht
9. koht
3. koht

Esimesel etapil olid parimad Joel Uustal, 8.c põhikooli arvestuses ja Kevin Jürgen, 4.b algkooli
arvestuses, kes saavutasid tihedas ja rohkearvulises konkurentsis kõrge kuuenda koha.
Individuaalselt olid 1. etapil edukamad:
1.-4. klass (30 kooli /150 õpilast)
6. Kevin Jürgen, 4.b

5.-9. klass (35 kooli / 224 õpilast)
6. Joel Uustal, 8c

23. Kevin Kasik, 4.a

24. Hedi-Riin Kivikas, 8a

24. Elisabeth Põder, 4.a

27. Georg Klettenberg, 5a

Koolide arvestuses 5.-9. klass (35 kooli):
Kool
1.
Peetri Lasteaed-Põhikool
2.
Kambja Põhikool
3.
Viljandi Jakobsoni Kool
4.
Narva Kesklinna Gümnaasium
5.
Muhu Põhikool
6.
Aruküla Põhikool
Koolide arvestuses 1.-4. klass (30 kooli):
1.
Tallinna Reaalkool
2.
Tallinna Pääsküla Gümnaasium
3.
Viljandi Jakobsoni Kool
4.
Muhu Põhikool
5.
Aruküla Põhikool
6.
Tallinna 32. Keskkool

Meie tegemised 17.-27. novembril

Punktid
344
339
308
294
271
262

osalejaid
13
13
7
6
8
6

420
398
330
322
297
267

12
5
7
6
10
10

Lahe Koolipäev Tallinnas, lugesime luulet, 8. klasside saksa keele olümpiaadi
maakonnavoor, kolme kooli playback „Tähed laval“, Võrkpalli Pallilahing
Saigi läbi esimene trimester ja reedel jagati tunnistused. Kuidas töö, nõnda palk. Tulemuste üle
võib rõõmu ja rahulolu tunda. Meie koolis õpib 694 õpilast. 1. klassi õpilasi veel ei hinnatud,
neid on koolis 93. Hinnati 601 õpilast, neist 71-l olid tunnistusel ainult “5”. Neljad-viied olid
tunnistusel 277 õpilasel. Seega üle poolte õpilastest õpib väga hästi.
Tublid olete! Kahjuks oli 12 õpilasel tunnistusel puudulik. Loodame, et neilgi jagub jõudu ja
tahtmist paremini õppida.

Lahe Koolipäev Tallinnas
Käisin paari klassiõega 19. novembril Tallinnas, Lahedal Koolipäeval Nordea kontserdimajas.
Üritusel osalesid õpilased üle kogu Eesti. Kõik oli väga hästi korraldatud, majja saabudes
tervitasid meid erinevad maskotid ja registreerimisel sai igaüks isikliku Laheda Koolipäeva
õlakoti, kus sees olid erinevad pastakad, märkmik, natuke näksimist ja muud nänni.
Tegevus toimus kolmes jaos. Esimesena esinesid meile suures saalis erinevad kuulsused ja
suured tegijad, kes jutustasid meile oma edulugusid ja jagasid õpetussõnu. Näiteks rääkis Evert
Sundja, kuidas tema bänd kuulsaks sai ja kuidas ta üldse laule kirjutama õppis. Pärast seda
tegi Jaan Aru põhjaliku esitluse inimese aju kohta, igal saalisviibijal oli sellest midagi õppida.
Siis räägiti meile viha valitsemisest, tähelepanelikkusest ja keskendumisvõimest.
Publiku lemmikuks sai sel päeval kindlasti Mart Müürsepp, kes laulis, näitemängu tegi ja
tarkuseteri jagas. Peale Mardi esinesid veel Jüri Pootsman ja erinevad tantsustuudiod.
Tegevuste vahel olid terve päev pikemad pausid. Siis käisime majas ringi, ajasime juttu uute
tuttavatega ja saime süüa.
Majas olid ülesse pandud erinevate asutuste reklaamid (nt RMK, Maaülikool, CV Keskus jne).
Reklaamide juures sai lahendada ülesandeid ja jagati kleepse, pastakaid ja helkureid.
Kokkuvõttes oli see päev väga õpetlik. Suur pluss ürituse juures oli ka see, et kogu tegevus
järgis väga täpselt ajakava.
Kõik, keda tean, jäid Laheda Koolipäevaga väga rahule. Oli millest õppida.
Helena Harriet Tamm
Lugesime luulet
Teisipäeval, 24. novembril tuli raamatukokku seltskond noori, keda ühendab oskus väga hästi
luulet lugeda. Iga osaleja esitas peast kaks luuletust. Žürii kuulutas 5.-6. klassi lugejate seast
parimaks Lotta Laureen Loo 6c klassist, teiseks Karl Erik Jürissoni (6.c) ja kolmandaks
tuli Sten Kraun 5a klassist.
Vanematest õpilastest (7.-9. klass) saavutas I koha Triinu Kaup (8.a), II koha Saskia Lilli
Lehtsalu (9.c) ja III koha Margaret Põldsaar (9.c).

Tublid luulelugejad olid veel Ott Org (5.b), Madis Mäe, Henri Särev ja Oliver Puks (5.c), Myrtel
Rull, Agnes Kruusmäe, Martha Pilt ja Karoliine Kaukvere (5.d), Keido Kessel (6.c), Liisa Kirs
(9.c), Hedi-Riin Kivikas (8.a), Liisa Ikla (7.b) ning Sandra Kartsev, Triinu Kohanenkov ja Grete
Roostik (7.a).
Aasta pärast kohtume taas, loeme ja kuulame kelmikaid, mõtlikke ning sügavasisulisi värsse,
just neid, mis kedagi meist tol hetkel kõnetavad.

8.
klasside saksa keele olümpiaadi maakonnavoor
25. novembril toimus Jakobsoni koolis saksa keele olümpiaad. Võistlusest võtsid osa kuus
kolmeliikmelist võistkonda. Osalejad olid Jakobsoni, Paalalinna, Kesklinna koolist, Heimtali
põhikoolist ja Tarvastu gümnaasiumist.

Esimene ülesanne nõudis interneti kasutamise oskust, et vajalik informatsioon üles leida.
Ülejäänud viis ülesannet muid erinevaid osaoskusi nagu sõnavara tundmist, grammatika
teadmiste rakendamist.
Esimesele kohale tuli Kesklinna kooli võistkond, teiseks jäi Jakobsoni kooli võistkond
koosseisus Hedi-Riin Kivikas, Bert Siimon, Karl Georg Mumm ning kolmas koht kuulub
Heimtali põhikooli võistkonnale. Muide, teist kohta esimesest lahutas kõigest 0,5 punkti!
Õpilased olid kõik väga tublid ning nautisid üritust. Olümpiaadi aitas korraldada ja läbi viia
Heimtali põhikooli saksa keele õpetaja Urve Mukk.
Kaidi Kullama
Saksa keele õpetaja
Kolme kooli playback „Tähed laval“
27. novembril toimus lennukitehases playback show, kus osalesid Jakobsoni, Kesklinna ja
Paalalinna kooli õpilased ja vaheesinejatena kolme kooli õpetajad. Üritusele eelnesid eelvoorud
koolides ja lõppvõistlusele pääses igast koolist kuus numbrit. Koolide eelvoorudes osales lausa
58 gruppi, mis näitab, et õpilastele selline üritus meeldib. Meie kooli esindasid 3.b, 4.c, 5.a, 5.b,
VJK poisid ja 8.b.
Kavad, mis tulid esitlemisele lennukitehases olid kõik läbimõeldud ja huvitavad vaadata. Oli
mõeldud kostüümidele, liikumisele ja tundus, et kõigil esinejatel olid ka sõnad peas! Žürii
hindas võistlejaid kolmes kategoorias: 3.-4. klass; 5.-6. klass ja 7.-9. klass.

Meie kooli gruppidel õnnestus võita kolm eripreemiat: 3.b klass võitis eripreemia kõige
detailsema kava eest; VJK poisid (Henri, Franco ja Kevin) võitsid parima jäljendaja preemia ja
8.b parima tantsulise kava preemia.
Palju õnne!

Võrkpalli Pallilahing
25. novembril toimus Abja Gümnaasiumi võimlas võrkpalli Pallilahing, mida eelmisel aastal
hakati aktiivsemalt mängima. Meie maakonnas peeti sel aastal esimest korda koolidevahelised
võistlused. Pallilahing on 1 -3 klassi lastele kohandatud lihtne ja lõbus mäng. Sobib nii
tüdrukutele kui ka poistele kuna mängus puudub füüsiline kontakt ja otsustab osavus ning
täpsus. Mängu eesmärgiks on saata pall ülalt sööduga üle võrgu nii, et see maanduks vastase
väljakupoolele ning takistada püüdes palli maandumist oma väljakupoolele. Mängitakse
võrkpalliväljakul, väljakul korraga 6 mängijat.

Meie kooli tüdrukute võistkond võitis esikoha ja sai õiguse esindada Viljandi maakonda
vabariigis
Võistkonda kuulusid HANNA KOKS, BRITT MARTIN, EMMA VILBERG, LIYA
ROGOLEVSKAJA, MIA PALANEN, LIISI JÄNES , MARIA KUURA, MERILI KÄSPER,
HELIN BRIKIS.
Õpetaja Kadri Kuusik

Meie tegemised 30. november – 6. detsember
Õppekäik Tartu Observatooriumisse, 2. klasside viktoriin, 9.c klass Estonias, HITSA
õpilaskonkursi maakondlik voor, loodusajakirjade viktoriin, Jakobsoni Kool startis TV
10 olümpiastarti võistlussarjas, ujumisvõistluse tulemused
Õppekäik Tartu Observatooriumisse
30. novembril sõitsid 27 Jakobsoni kooli õpilast Tartu Observatooriumisse Tõraveres, et võtta
osa satelliitide aktiivõppeprogrammist. Satelliitideks nimetatakse objekte, mis tiirlevad ümber
mõne teise objekti. Esimesena maalähedastele orbiitidele viidud satelliidilt Sputnik 1-lt
saabusid raadiosignaalid 4. oktoobril 1957. Tänapäeval satelliiditööstus jõudsalt kasvab ning
muutub üha tähtsamaks osaks meie elust.
Õpilased tegid tööd viies rühmas, kus tuli lahendada ülesanded ja teha ettekanne järgmistel
teemadel: satelliidid, satelliitide testimine, ESTCube, navigatsioon ja satelliitside ning
kaugseire ja astronoomia. Teada saime kuidas ehitada ja testida, et oma asukoha kindlaks
määramiseks on vaja 4 satelliiti. Õppepäeva lõpuks panid kõik rühmad kokku elektronskeemi,
mis edastas morsekoodi ja dekodeerisid saadus morse koodi.
Aktiiveõppe vaheajal leidsid robootikavõistluseks valmistuvad õpilased teadlase Heli Lätti,
kellega nad arutlesid kosmoseprügi teemadel ning said häid mõtteid oma roboti täiendamiseks.
Päeva saab kokku võtta õpilase Mailika Isperti sõnadega „ Mulle meeldis tiimitöö info otsimisel
esitluse jaoks ja ka viktoriinile vastamise ajal. Meeldis ka viimane ülesanne ehitada
robotimoodi pisike ehitis, mis piiksus ja vilkus morse koodi. Me pidime ka selle morsekoodi
ära mõistatama“.

2. klasside viktoriin
Algklasside viktoriinisari jõudis novembrikuu viimasel päeval 2. klasside võistkondadeni.
Auditooriumisse kogunes 12 võistkonda, igas neli liiget. Mäng toimus jällegi Miljoni-mängu
formaadi järgi. Kui põhimängu 15 küsimust oli küsitud-vastatud, selgusid kohe 1. ja 2. koha
saanud võistkonnad. Kolmandale kohale hakkasid mängima võistkonnad Neli supertüdrukut,
Nutikad inimesed, Teemant ja Ämblik. Neil kõigil oli kokku 10 punkti. Läks vaja nelja
lisaküsimust, et selguks 3. koha võitja.
Tulemused said järgmised:
I koht võistkond Superstaar
II koht võistkond Pärl
III koht võistkond Teemant
Auhinnatud said šokolaadid, ülejäänud kommi põske. Viktoriini lõplik tabel ripub 1. korruse
seinal.
Aprillis toimub 2. klasside teine viktoriini-mäng.
Rita Kadaja

9.c klass Estonias
Käisime klassiga Tallinnas „Estonias“ kuulamas Eesti Riiklikku sümfooniaorkestrit. Muusika
oli meile tuttav, kuna lood olid pärit tuntud filmidest. Näiteks „Superman“, „Harry Potter“,
„Peeter Paan“. Saime uue ja toreda elamuse ning oleme jälle grammi võrra kultuursemad.
Karolin ja Getter
9.c klassist
HITSA õpilaskonkursi maakondlik voor

4. detsembril toimus
meie koolis HITSA
digiloovtööde
õpilaskonkursi
maakondlik voor.
Selle aasta teema
on
„Maailmariik
Eesti“.

Võistlejad esitlesid omaloomingulisi animatsioone ja arvutimänge, mis olid loodud kasutades
programmeerimiskeskkonda Scratch. Teistest eristus meie kooli õpilase Liisa-Maria
Komissarovi animatsioon „ITtee“, mis seisneb parallax-stiilis veebilehes, kus on toodud
interaktiivsete vahenditega välja viis olulist probleemi koos lahendustega Eesti digiriigis. LiisaMaria loob oma animatsiooni Javascripti kasutades, kõik illustratsioonid on ta ise joonistanud.
Liisa-Maria tööga saab tutvuda blogis liisakomissarov.blogspot.com.
Loodusajakirjade viktoriin
3. detsembril toimus looduajakirjade “Looduse sõber” ja “Imeline Teadus” viktoriini III voor.
Seekord võitis 6a klassis võistkond 11 punktiga. Kõik teised kohale tulnud võistkonnad said 7
punkti. Õnnitleme võitjaid ja kohtume jaanuaris!

Jakobsoni Kool startis TV 10 olümpiastarti võistlussarjas
Kui sari alustas oma 45. hooaega, siis Jakobsoni kooli võistkond asus võistlustulle 23-ndat
korda. Kergejõustikusari on populaarseim noortevõistlus Eestis, kus osaleb sel aastal 32 kooli
võistkonda ja lisaks hulka tugevaid individuaalvõistlejaid. Jakobsoni kool on läbi aegade tulnud
kahel korral sarja üldvõitjaks, korra saavutanud teise koha ja kahel korral olnud kolmas.
10 olümpiastarti koosneb neljast etapist ja finaaletapist kus võistlusaladeks on 9
kergejõustikuala. Esimene etapp toimus 5. detsembril Võru spordikeskuses ja oli meie noortele
edukas. Jakobsoni Kool asub võistkondlikus arvestuses esimese etapi järel kõrgel kolmandal
kohal (1. 4249 punkti Rakvere G; 2. 4181 punkti Rakvere RG ja 3. 4126 punkti Jakobsoni
Kool). Individuaalselt saavutas parima koha tüdrukutest Karoliine Käsper nooremas (TN) 1112 a vanusegrupi teivashüppes tulemusega 2.31 (4. koht) ja poistest Virgo Lebedev (PV) 13-14
a vanusegrupi kaugushüppes tulemusega 5.06 (7. koht).

Pildil: Karoliine Käsper

Jakobsoni kooli võistkonna tulemused:
Elandra Peterson TN 60m jooks 9,15 sek (11.); Andreas Hantson PN kuulitõuge 7.90 (12.),
60m jooks 9,51 (40.); Karol Lota Kinsi TV 60m jooks 8,66 (16.); Merili Käsper TN teivashüpe
1.41 (17.); Henri Kärmas PV 60m jooks 8,50 (23.); Sander-Martin Viitra PV 60m jooks 8,51
(24.); Rome Nurmekivi PV kaugushüpe 4.44 (29.); Karoliine Käsper TN 60m jooks 9,72 (43.);
Oliver Puks PN 60m jooks 10,07 (67.).
Järgmine 2. etapp toimub 30. jaanuaril 2016 Tallinnas Lasnamäe kergejõustikuhallis, kus kavas
tõkkejooksud, kõrgushüpe nooremale vanuserühmale, teivashüpe poiste vanemale
vanuseklassile ja kaugushüpe tüdrukute vanemale vanuseklassile.

Pildil: Andreas Hantson

Ujumisvõistluse tulemused
JAKOBSONI KOOLI UJUMISVÕISTLUS 02.-03.12.2015
PROTOKOLL:
2
KLASS
VABAUJUMINE

/

25m

1

Martin Tasane

2a 27,3 1 Liis Põder

1

Martti Põder

2c 27,3

2b 22,7

3 KLASS / 25m VABAUJUMINE
1

Rasmus Ronin Jõgi

3b 19,4 1 MATHILDE KALLASTE

3c 21,4

4c 17,6 1 Maria Allik

4c 19,7

5c 40,8 1 ELIS VELDEMANN

5b 37,6

5a 62,7 1 EMMA ELENOR PETA

5a 56,0

6c 39,6 1 Laura Silde

6b 41,0

4 KLASS / 25m KROOLI
1

Robin Liinsoo
5 KLASS / 50m KROOLI

1

Oliver Puks
5 KLASS / 50m KONNA

1

KAUPO KRUUSMÄE
6 KLASS / 50m KROOLI

1

Ainar Peedo
6 KLASS / 50m KONNA

1 SANDRA ALLIK

6a 52,8

Paremusjärjestus 7.-9. klass
poisid 50m krooli
I

Kristjan Auspere
poisid 50m konna

I

Kristjan Auspere

TEATEUJUMINE 6x25 M

tüdrukud 50m krooli
7a 28,3 I Mari-Liis Martin

8a 35,2

tüdrukud 50m konna
7a 36,9 I Johanna Mõtsar

8c 48,5

I KOHT

2C

3.22,4

I KOHT

6C

2.08,3

I KOHT

3C

2.44,0

I KOHT

7A

1.40,7

I KOHT

4C

2.09,6

I KOHT

8C

I KOHT

5C

2.10,9

I KOHT

9C

Meie tegemised 7.-22. detsembril
Füüsika lahtine võistlus, 8. klassid õppekäigul Tallinnas, geograafiaolümpiaadi
maakonnavoor, 4.c klassi jõulupäev Tallinnas, jõululaat, 1.a, 5.c ja 9.c ühine jõulupidu,
jõuluüritused koolis, 3. koht maakonna rahvastepalli võistlusel

Meil kõigil peab olema ikka väga hea fantaasia, et kujutada ette kaunist talveilma. Sooja on
kümme plusskraadi ja rohi haljendab. Aga ega jõulud ja uus aasta pidamata jää. Algaval
talvevaheajal suusatamise asemel minge uisutama ja jooksma. Lugege raamatuid ja igasse
päeva võiks mahtuda millegi kasuliku tegemine.
Ilusat vaheaega!
Kaunist jõuluaega!

Head vana aasta lõppu!

Füüsika lahtine võistlus
28. novembril toimus füüsika lahtine võistlus, kus üle vabariigi lahendas keerukamaid
füüsikaülesandeid 274 õpilast. Meie kooli õpilastest olid seekorda edukamad Bert Siimon 8.c
klassist, kes sai 8. klasside arvestuses 13. koha (61 võistlejat), Andre Anijärv 9.c klassist, kes
sai 9. klasside arvestuses 15. koha ja Saskia Lilli Lehtsalu 9.c klassist sai 24. koha (66
võistlejat). Tublid olid ka kõik teised. Ülesannete, nende lahenduste ja tulemustega saab
tutvuda http://efo.fyysika.ee/
Õpetaja Maila Visnap
8. klassid õppekäigul Tallinnas
9. detsembril käisime õppekäigul Tallinnas. Tutvusime Estonia konsertimajaga ja
orkestriga ERSO . Meile tutvustati ERSO ajalugu ja orkestri pille. Saime tuttavaks
külalis dirigendiga Hispaaniast. Kuulasime tipptasemel orkestrit, jälgides nende proovi. Saime
sealt vägeva elamuse ja kindlasti meeldejääva kogemuse.
Päeva teisel poolel külastasime Patarei vanglat, mis oli väga huvitav. Meile tehti vanglas põnev
ringkäik ja räägiti vangla ajaloost. Oli väga põnev ja teadmisterohke ekskursioon.
Triinu Kaup 8a ja Grete Rahnel 8c

Geograafiaolümpiaadi maakonnavoor
11. detsembril toimus geograafiaolümpiaadi maakonnavoor Viljandi gümnaasiumis ja
kesklinna koolis. Sellel aastal toimus see esimest korda kõigis vanuseastmetes arvutipõhiselt,
varem on arvutis ülesandeid lahendanud vaid gümnasistid. Meie kooli esindasid 12 seitsmenda,
kaheksanda ja üheksanda klassi õpilast. 7. klassi arvestuses oli meie parim Laura-Liisa Sell, kes
sai kaheksanda koha. 8. klassi arvestuses tuli Bert Siimon esimesele kohale . Väga tubli
tulemus! Hurraa! Hurraa!Üheksanda klassi õpilased esinesid samuti väga tublilt. Teise ja
kolmanda koha said vastavalt Andre Anijärv ja Saskia Lilli Lehtsalu. Hurraa! Kuuendal ja
seitsmendal kohal olid Marten Laanisto ja Hetti Ustimenko. Ülesanded olid koostatud
huvitavalt ja nõudsid õpilastelt loogilist mõtlemist, seoste loomist ja avarat silmaringi.
Õpetaja Silvja Nesser

4.c klassi jõulupäev Tallinnas
Meie klassi jõulupidu toimus sellel aastal Tallinnas. Kõigepealt suundusime Raekoja platsi, kus
seisis kaunis jõuluehtes suur kuusk, mille ümber kirendasid igasugused jõululaada majakesed.
Enim pakkusid meile huvi päris põhjapõdrad, kes olid samuti platsile majutatud. Ilmselt
Jõuluvana saani eest… Nüüd see kõige oodatum hetk – jõuluvana, kes ootas meid oma
majakeses. Jõulumees kõneles meiega, kuulas laulukesi ning jagas komme. Kingituseks saime

kõik endale raamatukaupluse kinkekaardid. Ei tea kust Jõuluvana teadis, et meile meeldib
lugeda ja veel uusi lasteraamatuid.
Raekoja platsilt tõttasime Salme Kultuurikeskusesse, kus vaatasime muusikalavastust „Tooma
jõululegend“ Elina Borni ja Jüri Pootsmanniga peaosas. Koju sõites oli hinges soe igatsetud
jõulutunne.
Lotte Starostin 4.c klassist

Jõululaat
14. detsembril toimus koolis traditsiooniline jõululaat. Noored müüjad olid tõsiselt vaeva
näinud ja oli näha, et tööle olid pandud ka pereliikmed. Müüdi piparkooke, jõulukaarte, ehteid,
küpsetisi, tasse, taldrikuid, heegeldatud päkapikke, müügilettidelt ei puudunud ka jook. Rahule
jäid nii müüjad kui ka ostjad.

1.a, 5.c ja 9.c ühine jõulupidu
14. detsembril pidasid meie kooli aulas üheskoos jõulupidu kolm klassi: 1.a, 5.c ja 9.c. Üritus,
kuhu olid kutsutud ka kõikide kohalviibivate õpilaste lapsevanemad, oli pühendatud õpetaja
Anne Kilgile, kes on 1.a klassijuhataja ning on varem õpetanud ka 5. ja 9. klassi.
Kavas olid mitmed vahvad etteasted, lauldi ja tantsiti nii laval kui ka rahva seas. Mõned
õpilased esinesid kaunite koorilauludega, teised aga tegid oma bändiga vinge etteaste. Tore ning
samas ka nostalgiline tunne oli vaadata pisikesi esimese klassi lapsi ning meenutada, millised
me
ise
samas
vanuses
olime.
Jõulupeo ametliku kava lõpetas ürituse korraldamisele kaasa aidanud õpetajate tänamine. Neile
kingiti suur piparkoogimaja, mille taigna valmistasid üheksandikud ning glasuurisid
viiendikud. Tänatud sai muidugi ka peo idee autor, õpetaja Merle Ütt.

Pärast seda oli igaühel võimalus proovida maitsvat kooki, süüa mandariine ning teiste

pidulistega vestelda. Peolt lahkuti hea tuju ning värskelt meenutatud mälestustega. Usun, et
kõik jäid selle armsa ning südamliku üritusega väga rahule.
Helena Harriet Tamm, 9.c
Jõuluüritused koolis
Jõulupeod said hoo sisse 16. detsembril, mil toimus 5.-9. klassi jõulupidu. Kõikidel klassidel
tuli peoks ette valmistada esinemisnumber jõuluvanale lähtuvalt märksõnast “jõulufilmid”.
Paljud klassid tegid ise väga põnevad filmid, nt. 8.c klassi jõulufilmi pealkirjaks oli “Jõulud
filmides ja jõulud reaalsuses”. Nende filmis sai näha kuuse toomist, kelgutamist, lumesõda,
kingituste pakkimist ja piparkookide valmistamist nii nagu see filmides on ja nii nagu see
reaalsuses on.

17. detsembril toimus balletistuudio jõulupidu, 18. detsembril algklasside jõulupeod.
Algklassidele esinesid Hebe tantsulapsed tantsulavastusega “Aastaajad”. Loomulikult ei
puudunud jõulupidudelt ka jõuluvana. Pakkide lunastamiseks pidid kõik klassid esinema.

21. detsembril toimus jõulukontsert ja 22. detsembril said kõik nautida jõuluetendusi.
Algklassidele esines 6.c klass jõulunäidendiga “Jõulud raamaturiiulis” ja vanematele õpilastele
esinesid näidendiga 9. klassid. Kooli vanimate õpilaste näidend viimasel päeval enne
jõuluvaheajale minekut on traditsioon ja seda oodatakse nooremate õpilaste ja õpetajate poolt
pikalt. Kui tavaliselt aitab näidendit lavale seada õpetaja, siis sel korral oli lavastajaks Helena
Harriet Tamm 9.c klassist. Teda aitas väga palju õpetaja Enna Audova. Lavastus oli
professionaalne ja väga tore, et kasutati ära õpilaste oskusi: hästi laulvad õpilased said laulda;
tantsida oskavad õpilased said tantsida ja foto ning videotöötlusega sina peal olevate õpilaste
poolt oli kokku pandud jõulunäidendis olev video. Väga tublid on meie 9. klasside õpilased!
Aitäh teile!

5.b klassi esinemine

7.a
klassi esinemine

3.a klassi esinemine

Lustikoori esinemine jõulukontserdil (koori saadab 5. kl pilliansambel)

Maakonna rahvastepalli võistlusel 3. koht
11. detsembril toimus Viljandimaa suurte koolide rahvastepallivõistlus. Meie kooli
võistkondadel läks väga hästi. Nii poisid kui ka tüdrukud võitsid 3. koha. Palju õnne!

Meie tegemised 9.-17. jaanuaril
Olemegi jõudnud aastasse 2016. Ilmataat sai ka lõpuks aru, et talv on väljas ja korraldas
mõnusa talveilma, et saaksime suusatada ja uisutada.
Nädala lõpus vahetub tunniplaan, selle järgi toimuvad tunnid kevadeni. Siht on kõigil silme
ees – lõpetada kooliaasta võimalikult hästi. Nii et jõudu ja vastupidavust!
Kultuurkapitali ja Viljandimaa rahvakultuuri preemiad, FLL Lõuna-Eesti poolfinaal,
2.c klassi matk talvisel Soomaal, loodusajakirjade viktoriin, Viljandimaa c- vanuseklassi
sisekergejõustiku meistrivõistlused, Eesti Koolispordi Liidu ujumisvõistlused
Kultuurkapitali ja Viljandimaa rahvakultuuri preemiad
8. jaanuaril toimus Sakala Keskuses pärlipidu, kus anti üle Kultuurkapitali Viljandimaa
ekspertgrupi aasta tunnustused ja stipendiumid. On väga rõõmustav, et meie koolist on
mitmed tunnustuse saajaid.
Kultuurkapitali Viljandimaa ekspertgrupi aasta tunnustused ja stipendiumid:
•
•
•

Emotsionaalse ja õnnestunud laulu- ja tantsupeo lavastamise eest tunnustati Viljandimaa laulu- ja
tantsupeo loovmeeskonda, kuhu kuulus ka meie kooli muusikaõpetaja Kristi Vastisson
Edukate etenduste eest tunnustati Viljandi Jakobsoni Kooli balletistuudiot
Stipendiumi “Loo ja sära” preemia sai balletistuudio õpetaja Marit Neering

•

Viljandimaa rahvakultuuri auhinnaga tunnustati meie kooli rahvatantsu ringide ja Hebe tantsijate
juhendajat Ave Alvret.

Palju õnne!

FLL Lõuna-Eesti poolfinaal
9. jaanuaril toimus Tartus AHHAA keskuses rahvusvahelise robootikavõistluse FIRST LEGO
League Lõuna – Eesti poolfinaal, kus osalesid kaks võistkonda Jakobsoni koolist. Meeskonda
VJKRobot, kes on FLL võistlusel teist hooaega, kuuluvad 5.-9. klassi õpilased Andre Anijärv,
Kaur Kivilaan, Marten Laanisto, Hegert Leevit, Bert Siimon ja Silver Tõnisson. Esimest
korda FLL-il olev võistkonda ROBOTIIM kuuluvad 5.d klassi õpilased Agnes Kruusmäe,
Myrtel Rull, Kaspar Tire, Roby Pukk, Raiko Soe.
Neli kuud, kohtudes igal nädalal kaks korda, valmistusid nad hoolsalt kolmeosaliseks
robootikavõistluseks. Õpilased ehitasid ja programmeerisid omaloomingulise roboti
robotimängu jaoks.
Võistluse teise osa jaoks uurisid õpilased prügiga seotud probleeme ning pakkusid välja oma
lahenduse. VJKRoboti uurimisteemaks oli kosmoseprügi probleem. Lisaks internetist info
hankimisele kohtusid nad Tartu Tähetorni teadlasega, tegid animatsiooni kosmoseprügi
ohtlikkusest ja 3D mudeli omaloodud kosmosesatelliidist, mis peaks kosmoseprügi kokku
koguma. ROBOTIIM pani tähele, et inimesed ei oska prügi sorteerida. Selle probleemi

lahendamiseks kavandasid nad nutika prügikasti, mis andurite abil sorteeriks prügi. Oma
mõtte tutvustuseks kirjutasid nad näidendi. Võistluse kolmas osa hindas meeskonnatööd.
VJKRobot võitis I koha projektis (kosmoseprügi koguv satelliit) ja pääses edasi finaali, mis
toimub märtsi kuus.
Õpetaja Kaja Lõuna

2.c klassi matk talvisel Soomaal
14. jaanuaril käis 2.c klass Soomaal ja osales programmis „Kes elab metsa sees?“ Ilm oli
fantastiliselt ilus. Külmakraade oli parajalt ja krudisev lumi jalgade all ning kerge kohev lumi
puudel andsid õige talveilma tunde.
Programm tutvustas meie metsades elavaid loomi ja linde. Loomad ise ennast ei näidanud,
kuid meil vedas, sest nägime rebase, ilvese ja orava jälgi. Lindude sädistamine saatis meid
aga küll. Pärast mõnusat metsaringi jõime sooja teed ja vaatasime külastuskeskuses lühifilme
loomade eluviisi kohta ning lahendasime põnevaid ülesandeid.
Õpetaja Sirje Lõssov

Loodusajakirjade viktoriin
18. jaanuaril toimus loodusajakirjade “Imeline teadus” ja “Loodusesõber” viktoriini IV
voor. Võitis 6.a klassi võistkond “1+1=4”, kes on ka üldliidrid nelja etapi järel. Selle vooru

teine koht kuulub 5.c klassi võistkonnale “Torm” ja kolmanda koha saavutas 5.a klassi
võistkond “Hübriidsead”. Üldjärjestuses on teisel kohal 5.a klassi võistkond ja kolmandal
kohal 5.c klassi noored võistlejad. Küsimusi, vastuseid ja tulemuste tabelit näeb kolmanda
korruse stendil.
Loodusainete õpetajad

Viljandimaa c- vanuseklassi sisekergejõustiku meistrivõistlused
Noorte sisekergejõustiku meistrivõistlustel 13. jaanuaril Paala viilhallis selgitati cvanuseklassi kuuluvate laste meistrid kuuel alal. Võistlejaid jagus aladele kuni 20 õpilast.
Jakobsoni kooli parimana esines Andreas Hantson 5.b klassist. Andreas võitis 50m
tõkkejooksu ajaga 8,8 sek., kõrgushüppe tulemusega 1m50cm ja teivashüppe 2m31cm. Lisaks
saavutas II koha kaugushüppes (4.18) ja kolmanda kuulitõukes (8.08).
Tüdrukutest parimana saavutas II koha Karoliine Käsper kõrgushüppes tulemusega 1m35cm.
Auhinnalised kohad võistles välja veel Ander Järvsoo 5.a klassist, olles tõkkejooksus 9,5
sekundiga kolmas ja teivashüppes tulemusega 2m11cm samuti kolmas.
Õpetaja Aivar Hommik

Eesti Koolispordi Liidu ujumisvõistlused
15. jaanuaril toimusid Loksal Eesti Koolispordi Liidu ujumisvõistlused, kus osales sel aastal
12 kooli ligi 200 õpilasega üle Eesti. Meie koolist võttis ujumisvõistlusest osa 15 õpilast. Üle
pika aja õnnestus Jakobsoni Kooli õpilasel ujumises võita koht esikolmikus. Noormeeste 6-7.

klasside õpilaste seas saavutas Kristjan Auspere 3. koha 50m selili ujumises ajaga 34.07.
Kuigi esikolmiku kohti rohkem ei tulnud, olid teised ka väga tublid ja püstitasid isiklikke
rekordeid. Hästi esinesid Henri Kärmas 10. koht, Paul Aleksander Pai 13. koht, Carl-Richard
Pukk 14. koht, Sandra Allik 14. koht ja Laura Silde 15. koht.
Järgmine ujumisvõistlus toimub aprilli kuus Karksi-Nuias. Seniks aga harjutame tublilt edasi!
Õpetaja Tanel Heli

Meie tegemised 18.-29. jaanuar
2.b Soomaal, 1. klasside viktoriin, keemiaolümpiaadid, mõttespordi olümpiaadi 2. etapp,
kooli uisuvõistlus, võrkpalli „Pallilahing“ Tartus, maakonna saalihokivõistlused

2.b Soomaal
19. jaanuaril sõitsime Soomaale. Meie projekti nimi oli „Kes meil metsas elavad?“ Bussisõit
oli pikk. Meiega tulid ka Kenerti, Piret Olivia ja Marteni ema. Selgus, et nemad pole ka Soomaal
käinud.
Kohale jõudes olid meil vastas rõõmsad projektijuhid Triin ja Urve. Panime kompsud peamajja
ja asusime Koprarajale. Poisid läksid Urvega, tüdrukud Triinuga.
Metsarajal oli huvitav jälgi uurida, kuuskedelt lund raputada, vaikust kuulata. Saime palju teada
ning igale küsimusele vastuse.

Tagasi tulles jõime pärnaõitest teed ja sõime kõike seda, mis emad kotti olid pakkinud. Triin
näitas filmi meie metsades elavatest loomadest ja saime nii mõndagi veel lisaks teada.
Teisel korrusel uudistasime loomanahkade nagi ja jalanõusid ehk loomajalgu. Palju oli loomade
ja lindude topiseid. Põnevaks kujunes klotside kokkupanemise võistlus, mille napilt võitsid
tüdrukud.
Bussi minnes lubasime kindlasti tagasi tulla.
Rita Kadaja

1. klasside viktoriin
Jaanuarikuus oli kõige nooremate nuputamise kord. 20. jaanuaril olid kõikide klasside
võistlejad auditooriumis valmis.

Võistkonnad said kohe esimese näiteküsimuse põhjal aru, kuidas mäng käib.
Vahepeal tahtsime kõik punktiarvestust teada ja nuputamine kestis hoogsalt edasi.
Kui põhimängu 15 küsimust oli esitatud, oli kolmel võistkonnal samapalju ehk 11 punkti:
Välgusähvatus, Välk ja Parimad Sõbrad.
Mäng läks nende vahel edasi. Teised mõtlesid vaikselt kaasa ja hoidsid omadele pöialt.
Läks vaja kolme lisaküsimust ja võitja oli selgunud.
Lõpptulemus sai järgmine:
I koht Välgusähvatus 14 punkti
II koht Parimad sõbrad 13 punkti
III koht Välk 12 punkti.
Auhinnatutele olid šokolaadid. Kõikidele nuputajatele komm pihku.
Veebruaris mängivad 4. klasside võistkonnad.
Rita Kadaja

Keemiaolümpiaadid
Eelmine nädal algas ja lõppes keemiaolümpiaadiga. Esmaspäeval, 18. jaanuaril toimus
koolivoor. Osales 12 õpilast. Küsimused ja ülesanded olid põnevad. 9. klass näiteks otsis ühes
ülesandes Viljandi Jaani kiriku tornikellade nn kellametalli sulami koostist. Sulam koosneb
vasest (78%) ja tinast (22%). Teises ülesandes mao ülihappesust ja rennie tablettide toimet jm.

Koolivooru parimad:
8. klass
I koht Bert Siimon 8.c
II koht Hedi-Riin Kivikas 8.a
III-IV koht Enrico Koormann 8.c; Mari-Liis Martin 8.a
9. klass
I koht Andre Anijärv 9.c
II koht Marten Laanisto 9.a
III koht Kristel Kraun 9.b
Laupäeval, 23. jaanuaril toimus meie koolis keemiaolümpiaadi piirkonnavoor. Meie esindajate
parimad tulemused:
8. klass
I koht Bert Siimon 8.c
III koht Enrico Koormann 8.c
9. klass
IV koht Andre Anijärv 9.c
9. klassi ühes ülesandes oli peategelaseks “seljakotiga” lehm, tema toodetav metaan ja selle
kasutamine energiaallikana. Eestis on umbes 92 000 lehma ja nende poolt päevas toodetavast
metaanist saaks rahuldada 84 majapidamise energiavajaduse aastas. Vaja oli kasutada väga
erinevaid teadmisi keemiast, matemaatikast ja füüsikast.
Aitäh olümpiaadidel osalenutele!
Keemiaõpetaja Age Usin
Mõttespordi olümpiaadi 2. etapp
Vabariiklik mõttespordi olümpiaad on leidnud kindla koha kooliõpilaste hulgas. Põhikoolide
arvestuses on konkurentsis ligi 40 kooli. Õpilased jaotuvad kahte gruppi: 1.-4. klass ja 5.-9.
klass. Jakobsoni kooli võistkond (21 õpilast) osaleb mõlemas grupis vene kabes ja noorema
grupiga esimest aastat gomoku turniiril.
Teisel etapil saavutas parima 17. koha Kevin Kasik 4.a nooremas grupis. 5.-9. klasside
arvestuses saavutas tubli 18. koha 285 õpilase konkurentsis Joel Uustal 8.a, olles kahe etapi
kokkuvõttes seitsmendal positsioonil. Joelile järgnevad Hedi-Riin Kivikas 8.a- 18. koht ja
Kristjan Laurits 5.a- 51. koht.

1.-4. klasside arvestuses on 172 konkurendi hulgas kahe etapi kokkuvõttes parimal kohal Kevin
Jürgen 4.b (9. koht). Järgnevad Kevin Kasik 4.a (15. koht) ja Markus Zirnask 4.a (27. koht).
Koolide arvestuses oleme mõlemas grupis pärast teist etappi neljandal positsioonil.

Kooli uisuvõistlus
Traditsiooniks on saanud kooli uisutunnid lõpetada uisuvõistlusega, kuhu on kutsutud kooli
kiireimad uisutajad. Kiiremale noormehele ja neiule on pr. Evelin Ilves rändama pannud
klaasist karikad, kuhu graveeritakse parima uisutaja nimi, klass ja tulemus. Karikad on
vaatamiseks väljas aula ees olevas vitriinkapis. Sel aastal osutusid plusskraadises ilmas
kiiremateks Kristina Kivistik 9.c ja Hanno Taal 9.a klassist. Kuna uisuvõistlus sattus ajale, mil
koolis olid vahetusõpilased, osales võistlusel 9. klassi õpilane Robin Koovit Paalalinna koolist,
kelle põhialaks on tegelikult suusatamine ja kes sõitis välja 1500m distantsil läbi aegade
kiireima aja 3.26,9
VÕITJATE TULEMUSED:
3. klass (750m)
2.51,1 Kaarel Kauts 3.c
2.31,1 Maria Kuura 3.b
4. klass (750m)
2.24,5 Silver Erm 4.c
2.25,9 Kedi Pitk 4.c
5. klass (750m)

2.02,4 Stefan Johanson 5.a
2.13,3 Emma-Elenor Peta 5.a
6. klass (750m)
2.03,6 Karl Erik Jürisson 6.c
2.22,2 Catlin Räni 6.a
7. klass (poisid 1500m, tüdrukud 750m)
4.17,7 Caspar Aru 7.c
2.05,6 Karol Lota Kinsi 7.b
8. klass (poisid 1500m, tüdrukud 750m)
4.12,9 Kevin Mattias Klasman 8.a
2.14,9 Johanna Mõtsar 8.c
9. klass (poisid 1500m, tüdrukud 750m)
4.01,2 Hanno Taal 9.a
2.01,3 Kristiina Kivistik 9.c

Võrkpalli „Pallilahing“ Tartus
„Pallilahingu“ finaalturniir toimus Tartus, kuhu pääsesid maakondade võistlustel esimese ja
teise koha saavutanud võistkonnad. Kokku pidas pallilahingut 18 tüdrukute võistkonda. Kõik
meie võistkonna poolt peetud lahingud olid pingelised ja tasavägised. Lõpetasime võistluse
Peetri kooli järel teisena, kolmanda koha sai Paide ÜG. Võistkonnas mängisid Brit Martin,
Hanna Koks, Emma Vilberg, Helin Brikis, Maria Kuura, Liisi Jänes, Liya Rogolevskaja, Miia
Palanen ja Merili Käsper. Tublid!
Õpetaja Kadri Kuusik

Maakonna saalihoki võistlused

Viljandi
maakonna
saalihoki
võistlustel
osalesid meie kooli
poiste ja tüdrukute
võistkonnad. Mõlemal
võistkonnal
olid
pingelised
mängud
karikate
võitmise
pärast.
Lõpptulemus
poistel teine koht Leie
kooli järel ja Kesklinna
kooli ees. Tüdrukud
võitlesid
välja
kolmanda koha karika
Paalalinna kooli ja
Heimtali kooli järel.

Poiste võistkonna mängisid Marten Laanisto, Virgo Lebedev, Oskar Lepmets, Joel Uustal,
Henri Kärmas, Ike-Loo Ilves, Karl Erik Jürisson, Kevin Hunt, Raul Viitmaa. Poisid pääsesid
vabariigi koolide võistlusele, mis peetakse 19. veebruaril Valgas.
Tüdrukute võistkonnas mängisid Johanna Mõtsar, Karol Lota Kinsi, Katriin Kabanov, Katariina
Põldur, Ragne Randmäe, Merili Jõeste, Amanda Merendi, Maren Mõrd ja Keiu Tetsmann
Õpetaja Ants Kuusik

Meie tegemised 29. jaanuar – 5. veebruar
VJK emakeeleolümpiaad ehk Parem pool muna kui terve kotlet, teaduslahingu
maakondlik voor, matemaatikaolümpiaadi piirkondliku vooru tulemused, Kärstna
lahingumäng, Andreas Hantson võitis TV 10 olümpiastarti kõrgushüppe
VJK emakeeleolümpiaad ehk Parem pool muna kui terve kotlet
14. jaanuaril toimus meie koolis traditsiooniline emakeeleolümpiaad. Pealkirjas naljaks
pööratud vanasõna on humoristlik leid (aga võib-olla õige toitumise seisukohalt sulatõsi) ühe
olümpiaadil osalenu tööst.
5.-6. klassi õpilased pidid tundma vanasõnu, leidma anagrammidest eesti lastekirjanike
nimesid, vormistama ümbrikku, tundma õigekirja.
5. klasside parimad
I Sten Kraun 5.a
II Berit Ületoa 5.c
III Birgitta Kirsman 5.a
6. klasside parimad
I Liisa Lepmets 6.c
II Margitta Kupper 6.b
III Elina Anijärv 6.b
7.-9. klassi keelehuvilised pidid lisaks algustähe õigekirjale oskama samuti vormistada
ümbrikku, teadma tuntud eestlaste pseudonüüme ja kuude rahvapäraseid nimetusi, leidma
nimesid, mis langevad kokku mõne sõnavormiga, oskama lauses nime õigesti kasutada, nimest
tuletisi moodustada.

7. klasside parimad
I Birgit Ületoa 7.c
II Grete Roostik 7.a
III Laura-Liisa Sell 7.c
8. klasside parimad
I Hedi-Riin Kivikas 8.a
II Johanna Mängli 8.b
III Enrico Koormann 8.c
9. klasside parimad
I Liisa Kirs 9.c
II Helena Harriet Tamm 9.c
III Karolin Kivilaan 9.c
Maakondlikul emakeeleolümpiaadil sai meie kooli õpilastest parima koha
Helena- Harriet Tamm, kes saavutas 9.-10. klasside arvestuses 4. koha.
Väike test selle loo lugejale.
1. Kelle pseudonüüm on Linnutaja, Emajõe Ööbik, Jüri Üdi?
2. Reval, Wesenberg, Fellin, Odenpe, Ormsö – missugust nime kannavad need Eesti
kohad praegu?
3. Kas lehekuu on mai või oktoober?
4. Kas suhtlemiseks kasutad Skypei või Skype´i; Facebooki või Facebook´i?
5. Milline tuntud lastekirjanik on peidetud anagrammi TANEL LOUGEL?
Kui muidu ei oska, siis enne Google´i avamist küsige neilt, kes olümpiaadil osalesid!
Teaduslahingu maakondlik voor
29. jaanuaril toimus Viljandi Kesklinna Koolis teaduslahingu maakonna voor, kus osales 11
võistkonda kaheksast erinevast koolist. Koolide kolmeliikmelised võistkonnad pidid lahendama
5 ülesannet. Näiteks tuli teha kirurgiline õmblus pesukäsna peal, ära tunda erinevad teraviljad
ja nende saadused (helbed, kliid ja jahud), programmeerida toimiv arvutimäng Scratch
programmeerimiskeskkonnas, järjestada soolaseid vedelikke maitse intensiivsuse alusel ja
eraldada banaani DNA. Iga ülesande lahendamiseks oli aega 20 minutit.
Meie kooli võistkonnal, kuhu kuulusid Saskia Lilli Lehtsalu, Andre Anijärv ja Silver
Tõnisson, läks väga hästi ja saime maakonnas esimese koha. Nüüd ootab ees vabariiklik finaal.
Võistkonna juhendaja Maila Visnap

Matemaatikaolümpiaadi piirkondliku vooru tulemused
30. jaanuaril toimus Kesklinna koolis matemaatikaolümpiaadi piirkondlik voor 7.- 12. klasside
õpilastele. See on matemaatikaasta üks tähtsamaid võistlusi, sest selle parimad (1.- 6. koht)
saavad kutse osaleda A. Maramaa nimelisel võistlusel ning kolme maakonna vahelisel
võistlusel „ Nutikad matemaatikud“.
Meie kooli parimad:
7. klass
II koht Paul Aleksander Pai
IV koht Alexander Rink
Juhendaja õp. Aivi Pent
8. klass
I koht Bert Siimon
V koht Hedi-Riin Kivikas
Juhendajad õp. Eva Loodus ja õp. Maila Visnap
9. klass
III koht Andre Anijärv
V-VI koht Saskia Lilli Lehtsalu
Juhendaja õp. Tiina Vilberg.
Kärstna lahingumäng
30. jaanuaril toimus kodutütarde ja noorte kotkaste traditsiooniline Kärstna lahingumäng.
Matkamäng oli 5 kilomeetrit pikk. Kokku tuli läbida seitse kontrollpunkti. Punktides olid
tegevused, mida peavad kodutütred oskama, et sooritada 5. järk. Näiteks oli vaja kompassi järgi
määrata ilmakaari, tunda toiduaineid, vanasõnu ja kuulsamaid inimesi. Kõik oli hästi ainult rada
oleks võinud pikem olla. Mina ja Katarina saavutasime 2. koha.
Lotta Laureen Loo
Andreas Hantson võitis TV 10 olümpiastarti kõrgushüppe
Detsembris 2015 alanud 45. kergejõustikusari sai jätku Tallinnas Lasnamäe kergejõustikuhallis,
kus toimus võistluse teine etapp. Oodatult, kuid läbi raskuste õnnestus alavõit teenida 5. klassi
õpilasel Andreas Hantsonil, kes ületas poiste nooremas vanuserühmas kõrguse 1m 52cm.
Andrease võit on Jakobsoni kooli õpilastele läbi aegade 24-s alavõit ja kõrgushüppes 5-s võit.

ESIKOHAD KÕRGUSHÜPPES:
1995 (TV) 1.59 Maret Komarova
1996 (TV) 1.50 Egle Ispert
2000 (PN) 1.50 Kristjan Kull
2002 (PN) 1.45 Meelis Kivisild
2016 (PN) 1.52 Andreas Hantson
(N-noorem vanuserühm 11-12a ja V-vanem rühm 13-14a)
Paremuselt teise tulemuse saavutas Rome Nurmekivi vanemas rühmas. Rome ületas
teivashüppes 3.01 ja saavutas sellega 5. koha.
Koolide (I grupp 24 kooli) punktiarvestuses oleme pärast teist etappi kolmandal kohal.
1.
2.
3.
4.

9937 punkti – Rakvare RG
9834 punkti – Rakvere G
9776 punkti – Viljandi Jakobsoni Kool
9556 punkti – Viljandi Kesklinna Kool
(12. 8496 p. Viljandi Paalalinna K; 21. 7521 p. A.Kitzbergi nim.G)
Teise etapi kokkuvõtteks võib öelda, et hinne 4+. Võistkonnas oli eneseületamisi ja rida uusi
isiklikke rekordeid.

TULEMUSED:
Karoliine Käsper (TN) kõrgushüpe 1.31(10.), 60m tõkkejooks 11,12(18.)
Elandra Peterson (TN) kõrgushüpe 1.26(13.), 60m tõkkejooks 10,79(12.)
Rome Veske (PN) kõrgushüpe 1.16(37.), 60m tõkkejooks 10,48(13.)

Andreas Hantson (PN) 60m tõkkejooks 10,53(14.)
Virgo Lebedev (PV) 60m tõkkejooks 10,44(22.)
Karol Lota Kinsi (TV) kaugushüpe 4.05(33.), 60m tõkkejooks 10,99(26.)
Henri Kärmas (PV) 60m tõkkejooks 11,00(31.)
Katriin Kabanov (TV) kaugushüpe 3.93(41.), 60m tõkkejooks 13,57(53.)
Võistlussarja kolmas etapp toimub 2. aprillil Tartu Ülikooli spordihoones.

Meie tegemised 6.-14. veebruaril
Küünlajaht 2.b klassi moodi, kunstinädal algklassides, bioloogiaolümpiaadi
maakonnavoor, vastlapäeva tähistamine, 7.b käis Kuutsemäel, kolme kooli moeshow
Sakala keskuses, XIII Viljandimaa koolipillipäev, sõbrapäeva tähistamine, üleriigilise
füüsikavõistluse „Kajakas“ tulemused, Mr Pritt´i minikäsipall

Küünlajaht 2.b klassi moodi
Novembrikuu lõpus otsustasime oma klassiga, et osaleme Kuusakoski kampaanias. Nii
kogutakse kokku alumiiniumist küünlaümbrised, mis lähevad uuesti taastootmisse. Peaaegu
kõik õpilased ja lapsevanemad olid kogumisega nõus. Hakkasime hoolega pihta, jõulude ajal
põletatakse ju küünlaid palju. Kogumise lõpp-tähtaeg oli 31. jaanuar. Peale pikka
koolivaheaega hakati küünlakotte tooma. Leppisime kokku, et koti sees on lapse nimesilt ja
küünlaümbriste arv.
Suurimad kogused tõid:
Luisa Kasuk – 3505 tk
Kenert Linde – 2331 tk
Jarek Pilt – 1860 tk
Piret Olivia Vuntus – 1198 tk
Pappkaste saime kooli sööklast ja raamatukogust. Nendesse valasime küünlaümbrised kokku.
Meie kogumistuhinas lõid kaasa ka õpetajad. Klassi tagaseinas kõrgusid kastitornid.
Vahepeal kuulutati välja loovtööde konkurss „Küünal küll, aga kas ujub ka?“. Selle foto
tegemisega sai palju nalja. Panime küünlad klaasanumasse ujuma. Nende süütamisega nägime
hullu vaeva. Lõpptulemus sai lahe!
Saabus päev, mil tuli kogutud küünlaümbrised ära viia. Tegime koos ühispildi, kus 17 394
pakitud ümbrist koos meiega peal. Katriini ema tuli meile autoga appi. Kuusakoskis selgus
peale kaalumist, et kogusime 24,8 kg alumiiniumi. Lapsed arvasid, et kõige lahedam oli

kogumine üldse ning nii suurt heategu polnud meist veel keegi teinud. Nüüd ootame, kas
loosiõnn meile naeratab. Peavõit on Kalev Spa külastus tervele klassile. Meie pilte saab nähe
Facebooki Küünlajaht lehel.
õpetaja Rita Kadaja

Kunstinädal algklassides
Kohe peale talvist koolivaheaega toimus kunstinädal teemal „Linnud talvel”. Iga klass sai ise
otsustada, missugust tehnikat oma töös kasutab. Joonistati, värviti, vooliti, õmmeldi, lõigati ja
kleebiti. Tehti töid ühiselt ja eraldi.
Valmisid väga vahvad pildid, millest sai ilusa
talvise näituse.
Õpetajad Aune Hanschmidt ja Urve Mett

Bioloogiaolümpiaadi maakonnavoor
6. veebruaril toimus Viljandi Gümnaasiumis bioloogiaolümpiaadi piirkonnavoor. Viljandi
Jakobsoni Koolist näitasid oma teadmisi järgmised õpilased:
Katriin Kabanov, Karin Maria Saarepuu 7. klassist
Hedi- Riin Kivikas, Kelly Visla, Johanna Mängli, Anett Arusalu 8. klassist
Andre Anijärv, Marten Laanisto, Janne Jegorkina, Hetti Ustimenko, Karolin Kivilaan, Andra
Lebrett, Grete Liis Jeedas 9. klassist
Osavõtt oli vabatahtlik ja suhtumine positiivne. Ettevalmistamisega alustasime kuu enne
teadmisteproovi, tehes läbi eelnevate aastate olümpiaade ja korrates varem õpitut. Laupäeva
hommikul gümnaasiumisse jõudes oli võistlusnärv juba sees. Lapsed suunati klassidesse ja töö
võis alata (kestus 2h). Kui tööd lõpetatud, alustasid õpetajad parandamise ja punktide
lugemisega.
Olümpiaaditöö hõlmas endas väga palju ka üldisi loodusalaseid teadmisi- liikide tundmist.
Mõned näited, katsu ka lahendused leida!
Kuues klass – nimeta Eesti ainuke…
poegiv kalajalutu sisalikriimvett taluv kahepaiknemetsas elav kassi sugulane (kaslane)talvel üleni valge karvastikuga imetajaAtlandi ookeani kudema rändav kalamürgita maduSeitsmes klass – Täida lüngad tekstis. Metsas kohtab sageli meie kõige arvukamat laululindu
– …………………….….., kelle laulu võime sageli kuulda ka pargis ja aias. Eesti kaheksast
rähniliigist on suurim ……………………………..……. , aga kõige arvukam rähniliik meie
metsades ja parkides on …………………………….… . Mõne pool meie metsades võib kohata
punahirvi, kuid pea kõikjal leidub meil tavalisi sõralisi – …………………….…….ja
……………………….. ning 2015. aasta loomaks valitud ……………………………….. …….
. Meie metsade suurim kiskja ………………………….…… on tegelikult segatoiduline.
Metsajõed pakuvad elupaika ka Eesti kõige haruldasemale imetajale –……………………….
Punkti andis vaid konkreetse liigi märkimine kits- vale/ metskits- õige; kirjurähn- vale/ suurkirjurähn – õige
9. klassi õpilastele oli töö lihtsam kuna bioloogiaalane teadmistepagas suurem. Nooremad aga
said kogemuse võrra rikkamaks ja osalevad järgmisel aastal kindlasti uuesti.
Meie kooli paremad tulemused

9. klassid
Andre Anijärv II koht
Marten Laanisto V- VI koht
Janne Jegorkina VII- VIII koht
8. klassid
Hedi- Riin Kivikas XI koht
Kelly Visla XIII- XIV koht
7. klassid
Katriin Kabanov XV koht
Uuel aastal uue hooga!
Õp Krista Kasemaa
Vastlapäeva tähistamine
Sel aastal ei olnud vastlapäeval ilmataat meid lumega õnnistanud, sedapuhku toimusid
vastlapäeva üritused siseruumides. 9. veebruaril toimusid koolivõimlas vahetundide ajal
klasside vahelised vastlapäeva teatevõistlused. Igast klassist oli väljas 8-liikmeline võistkond
(4 poissi + 4 tüdrukut). Noorem vanuseaste (1.-3. klass) pidi omavahel mõõtu võtma „lumepalli
veeretamises“ ning „kelguveos“.
Esimeste klasside paremusarvestus:
I koht – 1. c klass
II koht – 1. d klass
III koht – 1. b klass
IV koht – 1. a klass
Teiste klasside paremusarvestus:
I koht – 2. a klass ajaga 4:12
II koht – 2. c klass ajaga 4:25
III koht 2. b klass ajaga 4:36
Kolmandate klasside paremusarvestus:
I koht – 3. c klass ajaga 3:36
II koht – 3.a klass ajaga 3:42

III koht – 3. b klass ajaga 4:19
Vanemad õpilased (4.-9. klassid) olid jaotatud kahte vanuseastmesse – 4.-6. klass ja 7.-9. klass.
Võistkondadel oli ülesanne „vedada kelku“, „kühveldada lund“ ning sooritada täpsusvisked
„lumepallidega“ ämbritesse.
4.-6. klasside paremusarvestus:
I koht – 6. c klass ajaga 3:07
II koht – 4. c klass ajaga 3:51
III koht – 5. a klass ajaga 3:58
7.-9. klasside paremusarvestus:
I koht – 8. b klass ajaga 3:11
II koht – 8. a klass ajaga 3:12
III koht – 7. c klass ajaga 3:30
Kõik osalenud võistkonnad olid tublid ning tundus, et kõigil oli ka lõbus!
Huvijuhi praktikant Mari-Liis

7.b käis Kuutsemäel
10. veebruaril käis 7.b klass Kuutsemäe mägedes hullamas. Väga tore, et oli veel lund ning sai
sõita suuska ja lauda. Isegi nendele, kes olid esimest korda mäel, meeldis väga ja kõik tahaksid
kindlasti veel minna. Ei hoolitud tihedast vihmast, tuulest ega libedusest. Vahepeal käisime sees
soojenemas, teed joomas ja söömas, kuid mägi tõmbas kõiki tagasi suusarõõme nautima.

Inimesed olid mäel väga sõbralikud, abivalmid ja lahedad. Meil oli väga tore suusareis.
Lahkudes olid kõigil emotsioonid laes. Tagasiteel olime ühel meelel: „Tahaks tagasi, nii lahe
oli!“ Aitäh elamuse eest!
Karol Lota Kinsi

Kolme kooli moeshow Sakala keskuses
11. veebruaril toimus neljandat järjestikku aastat Sakala keskuses kolme kooli moeshow.
Paalalinna, Kesklinna ja Jakobsoni kooli moekollektiivid võistlesid kahes vanuseastmes: 3.-5.
klass ja 6.-9. klass. Meie kool oli esindatud viie kollektsiooniga. Esimesest vanuserühmast olid
esindatud 5.b, 5.c, 4.c, 3.c/5.b kollektsioonid ning vanemas vanuseastmes oli esindatud 7.a
kollektsioon.
3.-5. klassi arvestuses oli esikolmik järgmine:
I koht – KLK 5.b kollektsiooniga „Killerkotid“
II koht – VJK 5.c kollektsiooniga „Minu ema töötab vabrikus“ (modellid: Elisabeth
Piirsalu, Kristiine Puu, Carolyn Mardim, Berit Ületoa, Liis Paul, Emma Aro, Madis Mäe,
Regina Univer, Gethe-Ly Hausles)
III koht – KLK 5.c kollektsiooniga „Korkide ja pitside sõda“

6.-9. klasside arvestuses oli esikolmik järgmine:
I koht – KLK 6.c kollektsiooniga „Ajatu teksa“
II koht – KLK 8.a kollektsiooniga „Kõike on“
III koht VPK 9. klass kollektsiooniga „Paberist väljas“
Oli näha, et kõik kollektsioonide autorid olid vaeva näinud ning kogu moeshow õnnestus väga
hästi. Žürii jagas välja hulganisti eripreemiaid ning ära said märgitud ka meie kooli
kollektsioonid:
5.b „Lipsumood“ – Eripreemia hea lavalise liikumise eest
4.c „Isadelt tütardele“ – Eripreemia muusika ja kollektsiooni eest
3.c/5.b „Värviline maagia“ – Eripreemia lihtsa lahenduse eest
7.a „Vanast uus“ – Eripreemia mitmekesisuse eest
Autasustati ka silmapaistvamaid modelle.
Esimese vanuseastme parim modell: Laura Nõmmeloo VJK 3.c klass
Esimese vanuseastme parim meesmodell: Tauri Toom

Teise vanuseastme parim modell: Johanna Õmblus
Teise vanuseastme parim meesmodell: Henri Kärmas VJK 7.a klass
Kiidame veelkord kõiki osalejaid ning ootame innukat pealehakkamist ka järgmistel aastatel!
Huvijuhi praktikant Mari-Liis

5.c kollektsiooniga “Minu ema töötab vabrikus”
XIII Viljandimaa koolipillipäev
11. veebruaril käisime XIII Viljandimaa koolipillipäeval Tarvastus. Sel päeval saavad kõik
osalised külastada õpitubasid ning koos õpitakse selgeks 45 minutiga lugu, millega päeva teisel
poolel esinetakse. Eriti
toredaks teeb päeva see, et
saab valida pille, mida
kunagi pole mänginud.
Lisaks
plokkflöödi-,
väikekandle-, Orffipillide
ansamblitele,
oli
sel
aastal
palju
uut.
Populaarseimaks osutusid:
iPADide orkester, BÄND,
pilli
meisterdamine,
viisikandled
ja
parmupillid.

Kaasas olnud pillijad: Miia, Mathilde, Kätriin, Elis, Melissa, Stella, Kristiina, Eliise ja Agnes
ootavad väga juba järgmist aastat, et saaks jälle koos jämmida.
Õpetaja Kristi Vastisson

Sõbrapäeva tähistamine
12. veebruaril oli koolis traditsiooniline sõbrapäeva tähistamine. Hommik algas elevusega, sest
kõik kooli sisenejad said endale pooliku nummerdatud südame ja käima läks meie
traditsiooniline südamepoolikute mäng. Agaramad otsijad olid juba esimese vahetunni alguseks
oma paarilise koolimaja pealt üles leidnud ning said ka väärilise auhinna.
Aktiivselt kasutati ära ka võimalust saata sõbrale tervituskaart ning reedel jagasid usinad
õpilasesinduse liikmed kaardid klassides laiali.

Ka kooliraadio oli terve päeva vältel aktiivselt töös – vahetundides sai kõlaristest kuulda
sõbrapäeva soovilugusid ning õpilasesinduse liikmed edastasid raadio vahendusel
tervitussõnumeid.
Sel aastal oli sõbrapäeva laadal rekordarv kauplejaid – koguni 60 registreerunut! Kolmanda,
neljanda ja viienda vahetunni ajal said kõik soovijad endale sümboolse summa eest kooli aulast
osta magusaid ja soolaseid suupisteid. Küpsetiste lisaks müüdi laadal ka käsitööesemeid, ehteid,
kaunistusi ja palju muud põnevat.
Päev oli sõbrapäevale vääriliselt lõbus ja meeleolukas!
Huvijuhi praktikant Mari-Liis

Üleriigilise füüsikavõistluse „Kajakas“ tulemused
Detsembris toimus üleriigiline füüsikavõistlus “Kajaks”. Kuna võistluse tegijaid on väga palju,
siis alles nüüd on selgunud esialgsed tulemused. Meie kooli õpilastel läks väga hästi. 9.b klassi
õpilane Janne Jegorkina saavutas üldjärjestuses 29. koha ja 9. klasside arvestuses oli 6.
8.c klassi õpilane Enrico Koormann oli üldjärjestuses 105. ja kaheksandike arvestuses 18.
kohal.
Õnnitleme tublisid füüsikuid!
Füüsikaõpetaja Maila Visnap

Mr Pritt´i minikäsipall
9. veebruaril toimusid Võhma koolis minikäsipalli võistlused Mr Pritt´i auhindadele. Meie kooli
võistkond saavutas esimese koha. Võistkonnas mängisid Brit Martin, Hanna Koks, Carlis
Kuimets, Rasmus Kõuhkna, Kennet Toom, Rene Talts, Kimon Volkov, Sander Väljaots.

Klassidevaheline võrkpalli võistlus
9. veebruaril toimus võimlas klasside vaheline võrkpalli võistlus. Võistluse tulemused:
I 9.c
II 8.c
III 7.c
4. koht 8.b
5. koht 6.c
6. -8. koht 7.a, 8.a, 7.b

Meie tegemised 10.-19. veebruaril
Maakondlik vene keele olümpiaad, meeskond VJKRobot Paalalinna koolis robootikat
tutvustamas, loodusajakirjade „Imeline teadus“ ja „Loodussõber“ viktoriin,
matemaatikavõistlus “Nuputa”, füüsikaolümpiaadi koolivoor, meie kooli õpilased käisid
vahetusõpilasteks Tarvastu ja Olustvere koolides, Jakobsoni ja Kesklinna kooli bändide
kohtumisõhtu

Maakondlik vene keele olümpiaad
4. veebruaril toimus Viljandimaa vene keele olümpiaad. Osalesid 7., 8. ja 9. klasside õpilased.
Meie kooli õpilased saavutasid järgmised kohad:

8. klass
Liisa-Maria Komissarov (8.c) 2. koht
Johanna Mängli (8.b) 8. koht
9. klass
Saša Võsa (9.a) 1. koht
Anna-Liisa Ojala (9.a) 4. koht
Katre Krit Sallum (9.c) 5. koht
Karolin Kivilaan (9.c) 6. koht
Aitäh ka teistele tublidele osalejatele:
Caroline Homik (7.c), Paul Aleksander Pai (7.b), Agris Savolainen (7.c), Jennifer Kingsepp
(8.a), Laura Kupper (9.a), Helena Harriet Tamm (9.c)

Eriarvestuses võistlesid:
Melita Magda (7.b) 2. koht
Sandra Kartsev (7.a) 3. koht
Arianna Demjanovitš (7.a) 4. koht
Veronika Sadkevitš (8.b) 1. koht
Franko Dosugov (8.a) 3. koht
Inga Ivanova (9.b) 2. koht
Janne Jegorkina (9.b) 3. koht
Täname kõiki õpilasi, kes meie kooli esindasid!

Meeskond VJKRobot Paalalinna koolis robootikat tutvustamas
10 .veebruaril käisime Viljandi Paalalinna Kooli õhtukoolis robootikat tutvustamas. Osalejateks
olid erinevatest klassidest noored koos vanematega. Rääkisime alguses neile oma võistkonna
tegemistest ja tulemustest. Tutvustasime ka erinevaid võistlusi, kus on võimalik käia
robootikaga tegeledes, näiteks FLL, Võru Roboti Tsõõr.

Hiljem järgnes kiirele tutvustusele töötuba, kus õpilased koos vanematega proovisid ise
programmeerimist, milleks oli roboti täpse vahemaa läbimine ning said ka hiljem
güroanduritega katsetada.
Silver Tõnisson, 9.c

Loodusajakirjade „Imeline teadus“ ja „Loodussõber“ viktoriin
16. veebruaril toimus loodusajakirjade “Imeline teadus” ja “Loodusesõber” viktoriini V
voor. Võidu saavutas 6.a klassi võistkond, kes on ka üldliidrid. Seekord oli teine 6.b
klassi võistkond, kes üldjärjestuses on kolmandal kohal. Üldjärjestuses on teisel kohal 5.a klassi
võistkond. Sellel korral jagasid nad 3.-4. kohta.
Füüsikaõpetaja Maila Visnap
Matemaatikavõistlus “Nuputa”
17. veebruaril toimus Viljandi Paalalinna Koolis matemaatikavõistlus ” Nuputa”.
Tervest maakonnast osales 14 7.kl võistkonda ja 18 5.- 6. kl võistkonda. Iga 7. klassi võistkond
koosnes kolmest õpilasest ning 5. -6. kl ühisvõistkond kahest 6. kl ja kahest 5.
kl õpilasest. Mitme tunni jooksul tuli võistkondadel lahendada “JAH/EI” vastustega
ülesandeid, ristsõna, nuputamisülesandeid ja loovusülesandeid.
Meie kooli võistkond 5.- 6. klasside arvestuses saavutas 1. koha
Võistkonda kuulusid Liisa Lepmets, Rainer Oras, Kaur Kivilaan, Kaupo Kruusmäe.
Juhendajad õp Maila Visnap ja õp Kea Roosileht.
7. klasside arvestuses saavutasid õpilased 3. koha.
Võistkonda kuulusid Laura Liisa Sell, Alexander Rink, Paul Aleksander Pai.

Juhendaja õp. Aivi Pent.
5.-6. klassi võistkonnal seisab ees osalemine “Nuputa” vabariiklikul lõppvõistlusel.
Palju õnne tublidele õpilastele ja juhendajatele!

Füüsikaolümpiaadi koolivoor
18. veebruaril toimus füüsikaolümpiaadi koolivoor. Kõik võistlejad olid tublid.
8. klasside parimad
I koht Bert Siimon 8.c
II koht Enrico Koormann 8.c
III koht Oskar Lepmets 8.c
9. klasside parimad
I koht Andre Anijärv 9.c
II koht Mattias Märka 9.b
III koht Karolin Kivilaan 9.c
Ees on ootamas füüsikaolümpiaadi piirkonna voor, mis toimub laupäeval 27. veebruaril kell
10.00 meie koolis. Edukat võistlemist!
Füüsika õpetaja Maila Visnap

Meie kooli õpilased käisid vahetusõpilasteks Tarvastu ja Olustvere koolides
Liisa Maria Sülla, 9.c klassist ja Johanna Mõtsar 8.c klassist käisid vahetusõpilaseks Tarvastu
Gümnaasiumis. Melissa Pani ja Andrea Ant 8.b klassist käisid Olustvere põhikoolis.
Johanna Mõtsari (8. c) muljed Tarvastu Gümnaasiumis
Olin 30.11- 04.12.2015 Tarvastu Gümnaasiumis vahetusõpilane. See oli üks toredam ja
meeldejäävaim kogemus. Sattusin väga toredasse ja kokkuhoidvasse klassi. Esimesel päeval,
kui kooli läksin, oli kõik nii võõras ja teistsugune. Olin väga närvis ja kartsin natuke. Esimesse
tundi minnes tuli mulle trepi peal vastu mu uus klassijuhataja. Ta tutvustas end mulle ja rääkis
natuke minu uuest klassist. Läksin esimesse tundi ja kõik vaatasid ja jälgisid mind.
Klassijuhataja tutvustas mind klassile ja alustasime esimese tunniga. Kõik selle kooli õpetajad
võtsid mind hästi vastu. Õpetajad olid meeldivad ja abivalmid. Koolis oli väga hea ja tore
kollektiiv. Kõik oli küll teistmoodi ja harjumatu, aga siiski huvitav. Koolimaja oli kolmekordne
ning söökla harjumatult väike. Klassis olid mul väga sõbralikud poisid ja tüdrukud. Nad olid
viisakad ja abivalmis ning hoolivad. Õpilased sellest klassist uurisid hästi palju ka minu kooli
kohta. Tundsin ennast selles klassis hästi. Tunnid olid huvitavad ja natuke teistmoodi, sest iga

kooli õpetajad õpetavad omamoodi. Samuti käisime klassiga jõulukontserdil, mis mulle
meeldis. Kolmapäeva õhtul oli kooli lähedal kino, kus näidati filmi „Must alpinist“.
Klassikaaslased kutsusid mind seda vaatama. Veetsin oma sealse 8. klassiga toreda ja
meeleoluka õhtu. Tarvastu Gümnaasiumist jäi igati tore ja hea mulje. Kõik oli nii tore ning
klassikaaslaste, klassijuhatajaga jäin väga rahule. Soovitan kõigil, kellel avaneb võimalus,
minna õpilasvahetusse. See on nii tore ja hea kogemus. Mul oli väga kahju Tarvastu
Gümnaasiumist lahkuda, sest sain endale palju uusi sõpru. Oma kooli igatsus oli ka ja olen
õnnelik, et jälle tagasi Jakobsoni koolis olen.
Liisa- Maria Sülla (9. c) muljed Tarvastu Gümnaasiumis
Olen Liisa-Maria Sülla, käin Viljandi Jakobsoni kooli 9.c klassis ja otsustasin, et lähen nädalaks
ajaks Tarvastu kooli vahetusõpilaseks. Selline otsus tuli suhteliselt ruttu nii kui mõte tuli, läksin
rääkima koolipsühholoogiga ja tänu tema abile sain minna sinna kooli 28sept-2okt. Selline
otsus ja valik sellepärast, et tahtsin saada kindlapeale uusi kogemusi ning kuna mu väga
lähedane sõber käib ka seal koolis, sain temaga koos olla. Esimesel koolipäeval olin korralikult
närvis, võõras õhkkond ja uued näod. Kuid mida rohkem päev edasi, seda vabamalt ma ennast
tundsin. Üllatusena selgus, et seal klassis käib ka minu sõbranna ja see tegi kohanemise kohe
lihtsamaks, kuna sain tema käest infot kus mingi asi toimub jne. Vahetunnid veetsin koos
sõbraga, kes aitas mul klasse üles leida ja ennast mitte võõrana seal koolis tunda. Õpetajad
võtsid mind hästi vastu ja olid väga sõbralikud ning toredad, alati naeratasid ja olid koheselt
valmis aitama, kui oli mingi arusaamatus või küsimus. Iga päevaga hakkasin ka rohkem
suhtlema klassikaaslastega. See klass jättis mulle väga hea mälestuse sellest nädalast, naljast
kunagi puudu ei jäänud, nii vahetundides kui ka tundides. Kui võrrelda kahe kooli õppekava,
siis võib öelda, et Tarvastu koolis oli lihtsam. Kindlasti meeldis mulle see, et vahetuskoolis
polnud mitte ühelgi päeval kaheksat ainetundi (va üks päev kus kaheksandaks tunniks oli
lastekoor) Kui tuli viimane päev selles koolis, siis proovisin võtta sellest päevast kõike, mis
võtta sai. Kokkuvõtteks võin öelda, et kuigi oma kool on mulle kallis, meeldis mulle väga
Tarvastu koolis. Kui ma saaksin uue võimaluse, et sinna kooli minna, haaraksin kahe käega
sellest kinni.
Andrea Anti ja Melissa Pani (8. b) muljed Olustvere Põhikoolis
Viibisime 11.01- 15.01.2016 Olustvere Põhikoolis. Hommikuti sõitsime sinna maaliinibussiga.
Meil oli ainult 5 minutit aega, et koolini kõndida ja klassi minna. Esimesel päeval võttis meid
vastu muusikaõpetaja. Ta oli tore ja tutvustas meile koolimaja. Õpilased selles klassis, kus
viibisime, olid tagasihoidlikud ja ei suhelnud eriti. Lõunasöögi söömiseks oli meil aega pool
tundi ja seal oli maitsvam toit, kui meie koolis. Eriti maitsesid meile saiakesed. Ülejäänud
vahetunnid olid väga lühikesed. Teisipäeviti peale teist tundi toimus infokoosolek. Oleksime
soovinud rohkem oma selle kooli klassi õpilastega suhelda.

Jakobsoni ja Kesklinna kooli bändide kohtumisõhtu
19. veebruaril toimus meie kooli aulas Jakobsoni ja Kesklinna kooli bändide kohtumisõhtu.
Mõlemas koolis tegutseb kaks bändi ja neil on ühine juhendaja – Henri Lohk.

Esineti üksteisele, osaleti muusika-alases viktoriinis ja õhtu tipphetk oli BÄM 2016 võitja Sent
from Viljandi esinemine. Noored BÄM-i võitjad rääkisid, kuidas nende bänd alguse sai. Väga
oluliseks peavad nad üksteisega läbisaamist, enda sõnul on nende näol tegemist parimate
sõpradega ja üksteist mõistetakse poolelt sõnalt. Õhtu oli meeleolukas ja andis põhikoolide
bändidele kindlasti motivatsiooni edasi tegutsemiseks.

Meie tegemised 22.-28. veebruaril
Vabariigi 98. aastapäeva aktused, füüsikaolümpiaadi piirkonnavoor, Viljandimaa
koolidevahelises jalgpallis II koht
Vabariigi 98. aastapäeva aktused
23. veebruaril tähistasime kooliperega Eesti Vabariigi 98. sünnipäeva. Aktuseid kaunistas
Ellen Niidu luule ning lisaks ka 5. klassi õpilaste looming, mis oli ajendatud Ellen Niidu
luulest. Samuti nägime lühikest dramatiseeringut, mis jutustas loo sellest, kuidas Eesti aastate
jooksul vabaks riigiks sai. Aktuse hea kulgemise ja juhatamise eest kandsid hoolt 6. klassi
poisid Keido Kessel, Karl Erik Jürisson ja Kevin Hunt.
Aktuse ilusaid tantsu- ja laulunumbreid esitasid meie kooli tublid lauljad ja tantsijad. Laval
kuulsime lustikoori, mudilaskoori Kirilinnud, poistekoori, lastekoori, 5. klassi bändi ja
kaunihäälseid soliste. Tantsunumbrite eest kandsid hoolt balletistuudio, väikesed ja suuremad
rahvatantsu lapsed ning ka õpetajate rahvatantsurühm.
Suur aitäh esinejate juhendajatele! Tänu teile saime näha Vabariigi aastapäeva aktusel niivõrd
mitmekülgseid ja ilusaid esinemisnumbreid!

Füüsikaolümpiaadi piirkonnavoor
27. veebruaril toimus meie koolis füüsikaolümpiaadi piirkonna voor. Üle maakonna oli kohal
24 põhikooli ja 9 gümnaasiumi õpilast, kes pidid viie tunniga lahendama nii teoreetilisi kui ka
eksperimentaalseid ülesandeid. Näiteks pidid õpilased leidma varastatud rahakoguse väärtuse
eurodes, kui pangaröövel varastas 10 kilogrammi 5-sendiseid münte. Kasutada oli 20 sendine
münt, mille mass oli antud, 5-sendine münt ja kolmnurkne joonlaud.
Meie kooli õpilased olid väga tublid.
8. klass
I koht Bert Siimon
V koht Enrico Koormann
9. klass
I koht Andre Anijärv
III koht Marten Laanistoo
V koht Mattias Märka
VI koht Saskia Lillil Lehtsalu ja Karolin Kivilaan
Tublid olid ka Hedi-Riin Kivikas ja Liisa Kirs.
ÕNNITLEME VÕITJAID!
Õpetajad Kaja Lõuna ja Maila Visnap

Viljandimaa koolidevahelises jalgpallis II koht
Kuni 5-ndate klasside saalijalgpalli meistrivõistlustel tuli leppida teise kohaga. Kokku osales
9 koolivõistkonda. Turniir peeti kahes alagrupis. Alagrupis saavutasime kindlad 4 võitu.
Poolfinaalis alistasime Paalalinna kooli. Finaalis tuli uuesti kokku minna Suure-Jaani kooli
esindusega, keda alagrupimängus võitsime 4:0. 10 minutit kestnud kohtumine Suure-Jaaniga
lõppes seekord 0:0 ja paremuse selgitamiseks tuli appi võtta penaltid. Seekord olid
penaltilöökides kindlamad Suure-Jaani poisid. Kolmanda kohaga lõpetas turniiri Kesklinna
kooli võistkond.

Jakobsoni kooli võistkonda kuulusid: Madis Mäe 5c, Rome Veske 4c, Raimond Mets 5b,
Robin Liinsoo 4c, Robin Joost 5b, Kaupo Kruusmäe 5a, Andreas Hantson 5b, Timo Tiido ja
Morten Siht 5c.
Õp. Aivar Hommik

