Päevaraamat 2016/2017 õppeaastal

Meie tegemised 1.-8. september

Tere armas koolipere!
Esimene september tähistab uut algust. Hinges on pidulik ja ootusärev tunne, justkui midagi
head oleks juhtumas… 1. klassi astuja jaoks on see tunne uus, teistele aga eelmistest aastatest
tuttav. Küll on hea koolikaaslasi pärast suvevaheaega näha.
Jakobsoni koolis on väga pühendunud õpetajad, mitmekülgsed ja tublid õpilased ning hoolivad
lapsevanemad. Oleme teie üle uhked!
Teeme kõik endast oleneva, et meil oleks koos hea olla. Oleme sõbralikud ja hoolime
üksteisest. Teeme koostööd ja täidame antud lubadusi. Julgeme ka unistada, sest nii muutub
maailm paremaks.

Meie kooli tuli tööle mitu uut inimest: õppejuht Krista Andreson, 1.a klassiõpetaja Kirli Suve,
1.d klassiõpetaja Tiina Grünberg, sekretär Geit Mändmets.
Tere tulemast teile koolipere poolt!
Tere tulemast ka meie uued 1. klassi õpilased!

1.a klass

1.b klass

1.c klass

1.d klass

Meie tegemised 9.-16. septembril
„Reipalt koolipinki“, Viljandimaa tüdrukute jalgpalli karikavõistlustel III koht, Viljandi
maakonna

koolide

6.-9.

klasside

vaheline

jalgpall,

kooli

meistrivõistlused

murdmaajooksus

„Reipalt koolipinki“
Euroopa spordinädala raames toimus meie koolis 9. septembril liikumispäev.
Päev algas hommikvõimlemisega koolimaja ees. Lapsevanem Mari Kahu eestvedamisel said
kõik tantsida, seejärel algas matk. Vanemad õpilased kõndisid ümber Viljandi järve,
noorematel oli pisut lühem teekond. Kõndimise vahepeal tuli klassidel lahendada erinevaid
ülesandeid, ühes punktis nt saadi aimu, mis on planking, miks on see kasulik ja kuidas on õige
seda teha. Plankingus tegi eriti hea tulemuse direktor Tiit Kurvits, kes koos õppejuhi Krista ja
sekretäri Geidiga samuti raja läbi tegid. Viiratsi mäel said kõik proovida, kui suur on nende
kopsumaht. Puude vahele nööridele olid pandud topsid ja neid tuli puhudes juhtida ühest nööri
otsast teise. Sammulis oli ülesandeks lavastada klassipilt tervisliku eluviisiga seotud lause
põhjal. Nii nt. lavastasid 5.c, 7.b, 7.c, 5.b ja 9.a lause „Terves kehas terve vaim“.
Olime mõelnud ka eriti sportlikele õpilastele, nemad jooksid õpetaja Ants Kuusiku juhtimisel
ümber Viljandi järve. Kõige noorem jooksja oli 4. klassi õpilane!
Mõtlesime ka neile õpilastele, kes olid liikumisest vabastatud. Nemad meisterdasid tervislike
eluviisidega seotud plakateid. Terve koolipere oli tegevustesse haaratud.
5. klassidel, kes valisid lühema distantsi, tuli kirjutada ühes kontrollpunktis luuletus.
5.a luuletus
Pirukas ei ole hea.
Seda ei pea sööma.
Seda mina ikka tean.
Võta parem õuna!
Õun on väga tervislik,

mahlane ja mahe.
Igal väiksel pisiõunal
suur on ikka tahe
pugeda me taskusse ja
pugeda mu põske.
Ärge pirukaid küll
mingil juhul ostke!

Oli imetore päev ja võime kinnitada, et teeme seda järgmisel aastal jälle!

Viljandimaa tüdrukute jalgpalli karikavõistlustel III koht
14. septembril toimus Viiratsis Viljandi maakonna koolide 6.- 9. klassi tütarlaste jalgpalli
võistlus. Sel aastal osales kuus kooli ja nii said kõik võistkonnad omavahel läbi mängida. Viiest
mängust saime kaks võitu, kaks viiki ja ühe kaotuse. Kaotus tuli viimasel minutil, kui meie
võistkonna kahjuks määrati penalt, mille vastane realiseeris. Hinge jäi sellest küll väike okas,
aga me olime III kohaga ka rahul.
Võistkonnas mängisid: Katriin Kabanov, Karolina Siimon, Katariina Põldur, Anett, Arusalu,
Kendra Kabanen, Hedi- Riin Kivikas, Maria- Simone Torn, Birgit Anijärv, Anelle Suviste ja
tubli väravavaht oli Keiju- Triin Kuuba.
Järgmisel aastal uue hooga!
Õpetaja Pille Hendrikson

Viljandi maakonna koolide 6.-9. klasside vaheline jalgpall
15. septembril toimus Viljandi maakonna koolide 6.-9. klasside vaheline jalgpalli turniir, kus
osales ka meie kool. Kokku võistles jalgpalli turniiril 12 meeskonda. Meie kool mängis Aalagrupis, kust me väljusime võitjana. Poolfinaali kohtumise Heimtali kooliga võitsime 2:0.
Finaalis läksime kokku Kesklinna kooliga, aga kahjuks ei õnnestunud meil neid võita ja me
kaotasime 0:1. Kokkuvõttes saavutas Jakobsoni Kool tubli 2. koha.
Meie kooli esindasid jalgpalli võistlustel: Daniel-Jonas Peedo, Marvin Kõomägi, Kevin
Mattias Klasman, Franko Dosugov, Martin Holtsmann, Joel Uustal, Oskar Lepmets, Sander
Martin Viitra, Karl Erik Jürisson.
Õpetaja Tanel Heli

Kooli meistrivõistlused murdmaajooksus
Igal sügisel toimub meie koolis murdmaajooksu võistlus. Sel aastal said õpilased omavahel
mõõtu võtta reedel, 16. septembril.
Vanuseklasse oli kaheksa ja vastavalt vanusele tuli joosta kas üks või kaks ringi. Ühe ringi
pikkuseks mõõtis rajameister Ants Kuusik 550 meetrit.

Kell 11.00 antigi start kõige noorematele ehk E klassi tüdrukutele ja poistele ja siis juba
vastavalt ajakavale said ka kõik teised klassid oma jooksu ära joosta.
Jooksuvõistlus sai tugeva alguse, sest kõige nooremate poiste vanuseklassis sündis uus kooli
rekord, Jarek Pilt 3.b klassist läbis 550 m ajaga 2.00,2.
Tüdrukute E klassis võitis meistrimedali Marian Härm 3.a klassist ajaga 2.16,4.
Poiste D klassis võitis Rome Veske 5.c klassist, aeg 4. 13,7 ja tüdrukutest oli kiireim Viktoria
Tasane 5.b klassist, aeg 2.03,0.
Poiste C klassi võitja on Kaupo Kruusmäe 6.c klassist, aeg 3.50,9 ja tüdrukute C klassis
võidutses Sibel Vidder 7.b klassist, aeg 1.58,9
Kõige vanemas vanuseklassis jooksis väga hea tulemuse ja võitis meistrimedali Braien
Reichenbach 8.c klassist ajaga 3.32,5 ja neidudest Johanna Mõtsar 9.c klassist, aeg 1.52,0.
Järgmisel aastal ootame sama põnevat ja osavõturohket võistlust. Harjutamiseks on aega terve
aasta!
Kehalise kasvatuse õpetajad

Meie tegemised 17. – 30. september
Loodusteaduste olümpiaadi lõppvoor, karjääripäev 5.-6. klassile, õppekäik Võrtsjärve
õppekeskusesse

Loodusteaduste olümpiaadi lõppvoor
17.-18. septembril toimus Tartu Ülikooli Keemikumis Eesti loodusteaduste olümpiaadi
lõppvoor. Olümpiaadi eksperimentaalvoor sisaldas kahte 2 tunni ja 15 minutilist
laborisessiooni ja kahte pooletunnist teoreetiliste ülesannete lahendamist. Katseid oli kokku
4: 1 bioloogia, 1 füüsika ja 2 keemia. Minule isiklikult meeldis kõige rohkem
füüsikateemaline katse, kus pidi elektrit kasutades kindlaks tegema, kui suur on vee või
reovee takistus. Selleks oli vaja kokku panna etteantud vooluring ja seejärel elektrit veest läbi
lastes mõõtma pinget ning voolutugevust, millest tuletati takistus. Enda arvates oleks ma
võinud ja saanud neid ülesandeid paremini lahendada, aga tagantjärgi on kõik ju targad.
Tartus saavutasin ma 34. koha, mis koos kevadise eksperimentaalse vooru 26. kohaga sai
kokkuvõttes 30.-ks.
Bert Siimon, 9.c klassist

Karjääripäev 5.-6. klassidele
26. septembril korraldas Viljandimaa Rajaleidja Keskus koostöös Noorte Tugilaga
karjääripäeva „Õpime tundma karjäärimaailma läbi mängu“, Viljandi linna koolide 5.-6.
klassidele. Üritus toimus Viljandi Avatud Noortetehases. Igast Viljandi linna koolist olid
kohal 5- liikmelised võistkonnad.
Meie kooli esindasid kaks võistkonda: „Panda“, kuhu kuulusid Regina Univer, Liis Paul,
Kristiine Puu, Brigitta Kirsman, Hendrik Koks, Sven Meerits, Kaupo Kruusmäe ja „Upsakad
viinerid“, kuhu kuulusid Diandra Sannu, Mackenzie Siimon, Karl Markus Luik, Marten
Metsar, Russell Saaremets.
Kell 12.00 hakkasime pihta võistlusmänguga „Ametite fotojaht.“ Mängu käigus läbisime
kontrollpunktid, mis tutvustasid erinevaid ameteid: politseinik, kirurg, näitleja, treener,

õpetaja, autolukksepp, aednik, kokk, sündmusfotograaf ja juuksur. Iga ameti juures tuli
lavastada teemale vastav foto, mille pärast arvutisse üles laadisime.
Pärast võistlust oli lõunapaus.
Järgnesid töötoad: 3D prillide valmistamine, märkide tegemine ja hologrammide
valmistamine. Iga õpilane sai need kõik asjad endale ise valmistada ning endale koju viia.
Päeva lõpus said kõik võistlejad auhinna.
Päev oli tore ja tegevusi palju. Selliseid üritusi võiks edaspidi ka korraldada.
Regina Univer 6.c klassist

Õppekäik Võrtsjärve õppekeskusesse
28. septembril kell 8.15 algas meie sõit Võrtsjärve Järvemuuseumisse. Meid suunati kohe
parvesõidule. Sõidu ajal saime teadmisi Võrtsjärvest, kaladest ja ümbritsevatest saartest.
Binokliga uurisime ümbrust ja kajakaid peakohal. Õppekeskusesse tagasi jõudes, tegime
pikniku. Pärast värskes õhus viibimist oli kõigil üllatavalt hea isu.
Muuseumi giid tutvustas meile akvaariumielanikke. Saime hula teadmisi röövkalade,
lepiskalade ja kaitsealuste kalade kohta. Kinnistasime värskeid teadmisi mitmetes mängudes.
Õngitsesime kalu, mida giid aitas tuvastada. Arutasime, mille vastu eksivad kalapüüdjad.
Saime aru, kui raske on angerja teekond Atlandi ookeani Sargasso merre. Kahjuks meie
angerjas ühismängus ei jõudnudki Atlandi ookeani välja.

Kolm tundi möödus järvemuuseumis liigagi kiiresti. Oleme tänulikud, et saime sellise
koolituse läbi huvitavaid teadmisi kaladest ja Võrtsjärvest.
2.c klassi õpilased ja õpetaja

Meie tegemised 3.-16. oktoobril
Matemaatika lahtine võistlus, 6. klasside õpioskuste olümpiaad, õpetajate päev, „World
Space Week“, teadusajakirjade viktoriin, tervist edendavate koolide sügiskool, I Laste
liikluskonverents, segavõrkpalli karikavõistlus, XIII Meelit Männiste mälestusturniir
kabes
Matemaatika lahtine võistlus
24. septembril toimus matemaatika lahtine võistlus, kust meie koolist osales Bert Siimon 9.c
klassist. Bert sai 16 punkti ja oli 123 osaleja seas 41.
Väga tubli!

6. klasside õpioskuste olümpiaad
4. oktoobril toimus meie koolis maakondlik 6. klasside õpioskuste olümpiaad. Võistlusest
võttis osa 12 kooli. Olümpiaadil olid küsimused, mis eeldasid laia silmaringi ja oskust infot
otsida ja leida. Jakobsoni kooli võistkond saavutas 2. koha. Võistkonda kuulusid: Emma
Kruusmäe, Kaupo Kruusmäe, Andreas Hantson, Berit Ületoa ja Kaur Kivilaan.
Palju õnne!

Õpetajate päev
5. oktoobril tähistasime koolis õpetajate päeva. Hommikul enne tundide algust ootasid 9. klassi
õpilased õpetajaid valvelaua juures. Valmis oli pandud laud, millel suur hulk medaleid. Kõik
õpetajad said kaela medali, millel oli kirjas omadussõna. Huvijuht sai kaela medali, millel
kirjas optimistlik, õpetaja Maila Visnapi medalil oli kirjas enesekindel ja Eini Ilvese medalilt
võis lugeda sõna leebe. Pärast esimest tundi toimusid teatevõistlused õpetajatele, kus tuli kerida
lõnga, laulda mikrofoni, teha “kotijooksu” ja kirjutada luuletusi.
9. klassi õpilased said nooremate õpetamise kogemuse ja päeva lõpuks olid nende näod juba
päris väsinud. Nii mõnigi mõistis, kui raske on õpetaja amet. Päev lõppes lõbusa aktusega, kus
õpetajate päeva direktor Hedi-Riin Kivikas pidas kõnet, 9.b klass tantsis, õpetajad lugesid
luulet ja 9.c klass näitas enda tehtud videot “Erinevat tüüpi õpetajad”. Video oli väga tore ja
nii mõnigi õpetaja naeris pisarateni. Aktuse lõpuloo esitas õpetajate bänd.

Aktusel tunnustati ka õpetajaid, kes olid esitatud aasta õpetajaks linnas ja maakonnas. Nendeks
olid: Kristi Vastisson (aasta klassijuhataja laureaat), Kaja Lõuna (Viljandi linna aasta õpetaja),
Jakobsoni

kooli

balletistuudio

põhikooliõpetaja nominent).
Palju õnne!

(haridusasutuse

aasta

tegu),

Maila

Visnap

(aasta

Pärast aktust istusid õpetajad bussi ja sõitsid Eesti Rahva Muuseumi. Muuseumis veedetus kaks
ja pool tundi möödusid ülikiiresti, sest vaatamist ja uudistamist oli väga palju. Tegemist on
tõeliselt uhke hoonega, soovitame kindlasti külastada!

„World Space Week“
Üle Eesti 4. – 10. oktoobril peetava maailma kosmose nädala „World Space Week“ raames
käis Jakobsoni koolis oma tööst ja kosmoseteadusest rääkimas nooremteadur Kairi Raabe.
Kairi Raabe lõpetas 2009. aastal Viljandi Paalalinna Gümnaasiumi ning pärast seda on ta
õppinud Tartu Ülikoolis keskkonnatehnoloogiat kolmes järjestikuses õppeastmes. Hetkel on ta
doktorant ning viimased neli aastat töötab ka Tartu Observatooriumis. Kairi Raabe
uurimisvaldkonnaks on taimkatte kaugseire.
Oma töös uurib ta, kuidas kasutada satelliidimõõtmistest saadud andmeid metsade
kirjeldamiseks. Täpsemalt on tema ülesandeks sateliidiandmeid kasutades arvutada kogu Eesti
metsade tootlikkust, ehk arendada metoodika, mis aitaks kaugseireandmete põhjal hinnata nii
metsade kasvu kui ka seda, kui palju seovad Eesti metsad atmosfäärist süsihappegaasi.

Teadusajakirjade viktoriin
Sellel õppeaastal toimub korra kuus teadusajakirjade viktoriin ajakirjade “Imeline Teadus” ja
“Imeline Ajalugu” põhjal. Esimene voor, kus küsimused olid septembrikuu ajakirjade kohta,
toimus 11. oktoobril. Kohal oli rekordiline arv võiskondi, 10 võistkonda 5. – 7. klassist.
Kahjuks ei tulnud ühtegi võistkonda 8.-9. klassist.

Esimese vooru võitis 6a klassi võistkond LiL Meits, järgnesid 5c ja 7a klassi võistkonnad.
Küsimused, vastused ja punktitabel on üleval kolmanda korruse koridori stendil.

Tervist edendavate koolide sügiskool
11. oktoobril toimus Võhmas traditsiooniline Viljandimaa TEK koolide sügiskool. Me saime
seal joosta ja mänge mängida. Koolimajas tegime usaldustesti. Kordamööda saime olla
pimedad, keda meeskonnakaaslased juhivad. Meile pakuti ka süüa ja juua ning päeva lõpus
anti kõigile tänukiri ja šokolaadimedal. Oli tore päev!
Marta-Liisa, Roland, Markus ja Brit 4.a klassist

I Laste liikluskonverents
13. oktoobril toimus Eesti Maanteemuuseumis 3. klasside õpilastele mõeldud konverents
liikluse teemadel.
Kohale jõudes saime värvilised käepaelad ja nimemärgid.
Alguses tervitasid meid Maanteemuuseumi juhataja Kadri Valner ja Põlva maavanem Igor
Taro.

Sõna võtsid erinevad esinejad, kes rääkisid liiklemise ajaloost kuni tänapäevani. Marina Paddar
Lõuna Politseiprefektuurist näitas ja kommenteeris filmi, kus lapsed said liikluses viga oma
hooletuse tõttu.
Huvitav oli linnadisaineri Tõnis Savi jutt tulevikuteedest linnades. Lahe oli jalgrattakiivri katse
õues. Kiiver läks pauguga õhku täis kui rattur maha kukkus.
Peale lõunasööki osalesid lapsed erinevates õpipesades: „Mina liikluses“ Kenet Toom, „Minu
valik“ Stella Rotka, „Soovid, soovid, soovid“ Lisete Kuuba, „Aga mina?“ Martin Tasane.
Konverentsi lõpus said kõik kingikotid, milles helkur, taskulamp jms liiklusohutuse meeneid.
Giidiga saime uudistada ka Maanteemuuseumi väljapanekuid, mis on kõik väga põnevad.
Mõtleme tõsiselt kevadist klassiekskursiooni sinnakanti planeerida. Siis on liikluslinnak ka
korda tehtud.
õp Rita Kadaja

Segavõrkpalli karikavõistlus
11. oktoobril toimus Kesklinna koolis Viljandi maakonna koolide 6.-9. klasside segavõrkpalli
karikavõistlus. Meie kooli võistkond saavutas 3. koha. Võistkonda kuulusid: Greta Raudsepp,

Kevin Hunt, Maren Mõrd, Braien Reichenbach, Mari-Liis Martin, Franko Dosugov, Johanna
Mängli, Kelly Visla, Reliine Allik ja Joel Uustal. Võiskonna juhendaja Kadri Kuusik.
Palju õnne!

XIII Meelit Männiste mälestusturniir kabes
15. oktoobril toimus Abjas Meelit Männiste mälestusturniir kabes. Jakobsoni Kooli esinduses
osales seekordsel turniiril Keili Suur 8.b, Katriin Kabanov 8.b, Kevin Kasik 5.a, Kevin Jürgen
5.b ja Kerten Kakko 3.a.
Mälestusvõistlus toimub traditsiooniliselt Abja-Paluoja Kultuurimajas. Parima koha saavutas
Keili, kes väljus kabelahingust 2. kohaga. Katriin saavutas 3. koha. Poistest saavutas 3. koha
Kevin Kasik ja Kevin Jürgen 4. koha.
Järgmisena saavad noored kabetajad end proovile panna 23. novembril Suure-Jaanis, kus
peetakse Viljandimaa noorte koolidevaheline kabeturniir.

Meie tegemised 17. oktoobril – 4. novembril
Üleeuroopalise programmeerimisnädala Code Week robootika töötuba, tööturgu ja
tööelu tutvustavad töötoad 8.-9. klasside õpilastele, 4.-5. klassi rahvastepalli võistlused

Üleeuroopalise programmeerimisnädala Code Week robootika töötuba
19. oktoobril toimus Robootika töötuba Türil, kuhu olid kohale sõitnud Viljandimaa ja
Järvamaa robootikast huvitatud õpilased eesmärgiga ehitada robot. Meie kooli 3.c klassi
õpilased Artur Andreson, Sven-Miko Jürgens, Gereth Soesoo ja Ken Marten Konrad ehitasid
WeDo komplektist puudelangetamise ja lõhkumise roboti. 5. klassi õpilased Markus Zirnask,
Ken-Romet Lumiste, Joonas Jürine, Sten-Oliver Malk, Johanna Saavaste, Mia-Mai Seermann
ja Silver Erm ehitasid Mindstorms komplektist kolm erinevat robotit. 6. klassi õpilased Carl
Johannes Uba ja Asser Kahro Kadaja mõtlesid ehitaja-robotile.

Joonas: „Tore päev. Mulle meeldis robotit ehitada ja oma robotist rääkida, plaani koostada ja
mõelda.“ Johanna: „Ma arvan, et see oli väga hariv kogemus. Teiste ehitatud roboteid oli väga
tore vaadata ja sealt sai palju häid mõtteid.“
Töötoas alustatud roboteid täiendavad õpilased robootikaringis, et nendega minna HITSA
õpilaskonkursile „Digistame ära!“.

Tööturgu ja tööelu tutvustavad töötoad 8.-9. klasside õpilastele
20. oktoobril toimusid tööturgu ja tööelu tutvustavad töötoad meie kooli õpilastele. Lektoriks
Karin Pulst, kes on karjääriinfo spetsialist Eesti Töötukassa Pärnumaa osakonnas.
Loengul tulid vaatluse alla teemad:
•

Noorte töötus: ülevaade noorte töötuse statistilistest näitajatest ning arutelu, mis töötust
mõjutab, tugeva erialase ettevalmistuse tähtsus.

•

Kuidas alustada esimesi tööotsinguid, kuidas saada vaheajaks töö? Millised võimalused
ja kelle kaudu on võimalik noorel tööd saada. Mida saab noor ise teha, et tööotsingud
oleksid efektiivsed ja leitaks meelepärane töö.

•

Tööks vajalike oskuste kaardistamine, ülekantavad oskused. Kuidas muuta oma senised
kogemused ja õpitu konkurentsieeliseks tööturul. Vajalikud oskused enda teadmiste ja
õpitu kasutamiseks tööturul.

Õpilased said teada olulist infot tööturu ja tööelu kohta. Oli õpetlik ja väga vajalik loeng!

4.-5. klassi rahvastepalli võistlused
Jakobsoni kooli klassidevahelised 4.- 5. klasside rahvastepalli võistlused toimusid 2.
novembril. Osa võttis 12 võistkonda.
Tüdrukute arvestuses olid kolm paremat:
I koht 5.c
II koht 4.c
III koht 4.a
Poiste arvestuses olid kolm paremat:
I koht 5.c
II koht 4.a
III koht 4.b
Võistkondade parimad esindavad kooli maakonna võistlustel 14. novembril.

Meie tegemised 7.-13. novembril
Loodusajakirjade viktoriin
7. novembril toimus ajakirjade “Imeline Ajalugu” ja “Imeline Teadus” viktoriini II voor,
oktoobri numbrite põhjal. See kord võistles viis võistkonda 5. – 7. klassist. Võitis taas 6.a klassi
võistkond Lili Meits, kes on ka kahe vooru põhjal üldliidrid. Teises voorus jagasid II ja III
kohta 5.c klassi ja 7.a klassi võistkonnad. Küsimuste, vastuste ja tulemustega saab tutvuda
kolmanda korruse koridoris.
Kohtume detsembri alguses. Kõik on oodatud!
Loodusainete ja ajaloo õpetajad

Filmiõhtututest
Meie koolis täitus paljude filmisõprade unistus. Nimelt toimus Harry Potteri filmide maraton
tähistamaks 15. aasta möödumist esimese filmi linastumisest. Kuna filmid kestavad kokku 19h
ja 39min, tuli filmide vaatamine jaotada kahele õhtule. Esimesel õhtul, 14. oktoobril vaadati
kahte esimest filmi ning paar nädalat edasilükkunud filmiööl, mis toimus 4.-5. novembril,

ülejäänud filme. Kuid neist kahest õhtust ei piisanud – 11. novembril linastus auditooriumis
filmisarja viimane osa. Pärast filmi näitasid õpetajad Enna ja Kristi pilte oma reisist Harry
Potteri Warner Bros Stuudiosse, mis asub Londonist pooletunnise sõidu kaugusel. Saime
täpseid selgitusi pildil olevatest eksponaatidest ning oli tunne, nagu oleks ise seal kiire
ekskursiooni teinud. Aitäh neile selle eest! Pärast piltide vaatamist autasustati filmiõhtute ja öö lõpus toimunud Harry Potteri teemalise viktoriini võitjaid.
I koht Karl-Erik Puusild 7.a
II koht Hedi-Riin Kivikas 9.a
III koht Eliisabet Veermets 7.b
IV koht Rainer Oras 7.a
Eripreemia läks Viljandi Gümnaasiumi õpilasele ja meie kooli vilistlasele Gerda Ustimenkole.
Auhindadeks olid erinevad teemakohased meened Harry Potteri Warner Bros Stuudiost,
Londonist.
Palju õnne kõikidele võitjatele!
Johanna Mängli 9.b

Eesti koolide teadusteatrite festival
11.-12. novembril toimus Viljandi gümnaasiumis Eesti koolide teadusteatrite festival, kus
osalesime ka meie – 8. klassi õpilased Paul Aleksander Pai ja Kristjan Auspere. Esimesel
päeval esinesid kõik 12 teadusteatrit, ah meie oma teadusteatriga „Hõõrdeelektrist
elektrivooluni“.
Teisel päeval käisid õpilased töötubades. Töötubades tehti keemia- ja füüsikakatseid,
mille põhjal pidime lõpuks kokku panema rühmatööna teadusteatri. Kõik said ülesandega hästi
hakkama. Festivali lõpuks tunnustati õpilasi ja söödi torti.
Meie arust oli festival väga vägev ja kasulik, sest see arendab esinemisoskust ja enesekindlust.
Meile meeldis jälgida teiste esitusi ja osaleda töötubades. Olemeväga õnnelikud lõpptulemuse
üle.
Paul Aleksander Pai 8.b ja Kristjan Auspere 8.a

Isadepäeva perepäev
12. novembril toimus koolis traditsiooniline isadepäeva perepäev. Kell 11.00 alustasime
kontserdiga. Esinesid solistid, koorid ja balletistuudio tantsijad. Rednar luges kontserdil ette ka
5. klasside õpilaste mõtted ideaalsetest isadest ja sellest, mida tuleks tulevastele isadele koolis
õpetada.

Meie kooli 5. klassi õpilased teavad hea isa retsepti:
Tuleb võtta 100 g ausust
1 kg sõbralikkust
1 spl ilu
3 tl armsust
3 kg paberraha
1 dl stiili
5 minutit küpsetamist, 1 h seismist, peale panna 5 kg tarkust, vormist välja võtta, külgedele
panna 8 kg armastust, serveerida lauale, juurde veel klaasitäis rõõmu ja ongi valmis.
Pärast kontserti olid avatud õpitoad: peredel oli võimalus meisterdada grilltange, võtmehoidjat
ja sulge, voltida rahakotti, osaleda 3D modelleerimise töötoas ja mängida QR koodi mängu,
külastada õpilaskohvikut ja ujuda. Tegevusi jätkus kõigile.

Meie tegemised 14.-18. novembril
Retseptivõistlus, kohtumine Johannes Ahuniga, ekskursioon Tartusse, infootsimäng
„Raamatutes peitub tarkus“, maakonna algklasside inglise keele päev Suure-Jaani
Koolis, stiilinädal, Jakobsoni kooli sünnipäev

Retseptivõistlus
Oktoobrikuus toimus Daily retseptivõistlus. Kõigepealt jagasime klassi gruppideks ja panime
kirja erinevaid retsepte sügisandidest. Seejärel valisime klassis ühe lemmiku välja ja saatsime
pildi ära. Parimaks osutus kõrvitsakeeks rosinatega.
Facebookis toimus hääletamine ja kutsusime oma sõpru ka meie pildile “meeldib” panema.
Meie lemmik koguski kõige rohkem hääli, peaaegu 200. Auhinnaks saime kinoraha.
Oleme väga rõõmsad, varem pole nii prisket auhinda meile tulnud. Nüüd plaanimegi pealinna
sõita ja kinos mõnda huvitavat filmi vaadata.
8.c klass
Kohtumine Johannes Ahuniga
15. novembril käis meie klassil külas muusik ja sportlane Johannes Ahun. Esialgu, kui
kuulsime tema nime, ei osanud me midagi arvata, kuid teda nähes tundus ta paljudele tuttav.
Johannes Ahun rääkis meile oma kooliteest. Ta õppis Tallinna Muusika Keskkoolis klassikalist
kitarri. Hiljem hakkas koolist puuduma ja arvas, et kontrollib olukorda. Paraku läks aga teisiti:
klass jäi lõpetamata ja sellest koolist tuli lahkuda. Just peale seda mõistis Johannes, et ainult
tema ise saab oma elu kujundada. Ta läks Kivimäe Põhikooli ning lõpetas selle. Edasi suundus
ta Audentesesse. Pärast kooli lõpetamist hakkas Johannes tõsiselt spordiga tegelema ning on
juba kaks korda Eestit olümpiamängudel purilauasõidus esindanud (aastatel 2008 ja 2012).
Tööl käies polnud enam piisavalt aega tippspordiga tegeleda ning domineerivaks pooleks sai
taas muusika. Seetõttu tuli ta Viljandi Kultuuriakadeemiasse, kus praegugi õpib.
Vaatasime Johannes Ahuni tehtud videosid Eesti purilauduritest erinevatel võistlustel,
kuulasime tema tehtud muusikat ning nautisime noore mehe pillimängu erilisel muusikariistal.

Üks olulisimaid õpetusi, mis meie temalt saime, oli see, et tuleb osata küsimusi esitada ning et
ainult iga inimene ise suudab oma elu kujundada ja muuta, keegi teine seda teha ei saa.
Meie klassile meeldis väga kohtumine Johannes Ahuniga ning kindlasti sai igaüks endale uusi
ideid ning mõtteid edaspidiseks.

Ekskursioon Tartusse
Käisime klassiga Tartus. Esiteks oli meil plaan minna Vanemuise teatrisse lava taha. Meile
näidati palju põnevaid asju lava taga. Meil oli kõigil võimalus minna kašeerimistuppa ning
tegime kõik endale ühe pildiraami. Pärast seda suundusime Lõunakeskusesse ning läksime 4D
kinno, saime valida kaks filmi. Meil oli ka vaba aega, siis saime poodlemas käia ja söömas ka.
Peale seda hakkasime kodu poole sõitma ning meil oli väga lõbus. Kokkuvõttes oli meil väga
tegude- ja õppimiserohke tore päev, oma parima klassiga.
Anni 5.c klass

Infootsimäng „Raamatutes peitub tarkus“
Novembri alguses toimus Viljandi Linnaraamatukogus info otsimismäng „Raamatus peitub
tarkus“. Mängus osalesid Viljandi maakonna koolide viiendate klasside õpilased. Meie koolist

osales kaks võistkonda, kokku 6 õpilast: 5.a klassist Johanna Mänd ja Anete Kitse, 5.b klassist
Kevin Jürgen ja Janeli Sillaots ning 5.c klassist Mirtel Naaris ja Johanna Saavaste.
Viktoriini põhimõte oli otsida paksudest raamatutest infot. Need raamatud olid mitmesugused
entsüklopeediad ja atlased. Saime teadmisi paljude asjade kohta. Näiteks, kuidas nimetada
loomi teiste nimedega, mis on elekter ja palju muud huvitavat. Meile meeldis see teadmiste
päev väga.
Johanna ja Mirtel 5.c klass

Maakonna algklasside inglise keele päev Suure-Jaani Koolis
16. novembril osales meie kooli esindus inglise keele päeval. Ülesandeks oli tutvustada
erinevaid ingliskeelseid liisusalme ja laulukesi. 3.c õpilased esitasid oma liisusalmina loo
kalameestest ja 4.c klassi tüdrukud laulukese talveriietest. Tubli esinemise eest pälvisid meie
õpilased rohkesti kiidusõnu ja mitmeid lemmikupreemiaid. Põnevust pakkus ka põrandamäng,
kus suure täringuga veeretati tõlke- ja sõnavara ülesandeid ja õiged vastused lubasid tohutul
mänguväljakul inimnuppudega edasi liikuda.
Oli üks tore ja õpetlik päev!

Jakobsoni kooli esindus

Stiilinädal Jakobsoni koolis
14.-18. novembrini toimus koolis stiilinädal. Esmaspäev algas uniselt, kooli tuldi pidžaamades
ja hommikumantlites, teisipäeval võis terve päeva kanda mütsi, kolmapäev oli sportlik dresside
päev ja neljapäeval tekitasid elevust kaksikud ja kolmikud. Nädal lõppes piduliku
sinimustvalge päevaga.
Stiilinädalal saatsid klassid endast iga päev fotosid ja nende põhjal valib õpilasesindus välja
need klassid, kus osavõtt oli kõige suurem. Nemad saavad auhinnad trimestrilõpu kogunemisel,
2. detsembril.

4.a klass mütsipäeval

Jakobsoni kooli sünnipäev
18. novembril tähistasime kooli 108. sünnipäeva. Pidulikul kontertaktusel esinesid meie kooli
lauljad ja tantsijad, külla olid tulnud ka Viljandi gümnaasiumi rahvatantsijad, kelle hulgas olid
pooled Jakobsoni kooli vilistlased.

Aktusel kuulutati välja aasta õpilane, kelleks on õpilasesinduse president Hedi-Riin Kivikas
9.a klassist. Vilistlasnõukogu esimees Randel Länts andis üle vilistlasnõukogu stipendiumi,
selle sai Bert Siimon 9.c klassist. Samuti kuulutati välja õpilaste lemmikõpetaja, kelleks
osutus Maila Visnap. Palju õnne neile!

Meie tegemised 21.-27. novembril
Arhitekt Tõnis Savi külalistund, 9.a klassi õppekäik Tartu Observatooriumisse, esikoht
Viljandi maakonna koolide kabe karikavõistlustel, viie kooli võistlus matemaatikas, algas
vabariiklik mõttespordi olümpiaad

Arhitekt Tõnis Savi külalistund
14.-18. novembril oli koolis karjäärinädal. Meie klassile käis külalisena rääkimas arhitekt
Tõnis Savi.
Ta rääkis meile kuidas sai tema karjäär alguse. Nüüd on temast saanud linnaplaneerija ning ta
on väga suur rattasõber. Rattaarmastust oli kuulda ning näha kolmanda lause ning teise slaidi
juures. Ta korraldab üritusi üle kogu Eesti. Mõned tuntud ja tema osalusel valminud üritused
on siin: Tallinn Bicycle Week, Tour d` ÖÖ. Ta on ka üks algatajatest Eesti Linnaratturite
Liidus. Tema töö eesmärk on muuta linnad tervislikumaks ja sujuvama liiklusega aladeks. Ta
on arhitekt olnud paljude ehitiste juures. Meile rääkis oma suurematest ja ilusamatest töödest,
neid on palju. Toon neist mõned välja: Tallinna Lennusadama kontseptsioon, hotell Lydia
Tartus. Nendega kaasnesid huvitavad ja kohati naljakad lood. Ta julgustas meid rääkima oma
soovist töötada ja ütles, et tema on elus ainult üks kord tööd otsinud, ülejäänud on tulnud just
inimestega suheldes ja rääkides. Tõnis Savi lisas ka, et tema töös kõik ei tule tavaliselt nii välja
nagu on paberi peal kirjas või kuidas on jooned tõmmatud. Tal on olnud palju untsu läinud
töid, aga sellest just õpibki. Ta rääkis kui oluline on olla oma erialal hea tegija, kes tuleb kõigile
kohe esimesena meelde kui on midagi tarvis teha.
Tal on palju tööd ja seda sellepärast, et ta on seotud väga paljude asjadega. Näiteks korraldab
pidusid Muusikasõprade klubis ja keerutab seal plaate, nagu ta ise ütleb „teeb mussi “. Tõnis
Savi tegi koos sõpradega Rattastuudio Jooks. Seal nad ehitavad üles vanu rattaid, tuunivad neid
eriti ägedateks.
Meie klass oli pärast seda loengut väga heas meeleolus. Kõik sosistasid omavahel kui lahe ja
tore see amet on. Olin isegi mõttes ja seostasin neid õpetussõnu oma lemmikametiga. Selliseid

elulisi loenguid võiks tihedalt olla, et valmistada meid tulevikuks ette. Täname ja oleme oma
klassiga väga rahul.
Karol Lota Kinsi 8. b klass

9.a klassi õppekäik Tartu Observatooriumisse
23. novembril käisime oma klassiga Tõraveres Tartu Observatooriumis, kus läbisime
õppepäeva teemal „Kaugseire“. Meid jagati viide rühma ja siis lahendasime neis rühmades
erinevaid ülesandeid. Ülesannete lahendamise käigus pidime valmistama posteri ja tegema
ettekande teistele rühmadele.
Saime tead, et
•

Kaugseire jaotatakse kaheks: passiivne ja aktiivne

•

Kaugseiret kasutatakse põllumajanduses

•

Elektromagnetlainetest on näeb inimene ainult nähtavat valgust

•

Elektromagnetlainetega on võimalik ravida vähki

•

Tõraveres töötav vanim teadlane on 86 aastane Jaan Einasto

Iga õpilane sai valmistada endale spektromeetri ja vaadata sellega päevavalguslambi, rohelise
lehe ja porgandimahla spektrit.

Päeva lõpuks saime oma värsked teadmised proovile panna kahootis tehtud viktoriinil.
9a klassi noormehed

Esikoht Viljandi maakonna koolide kabe karikavõistlustel
23. novembril Suure-Jaanis peetud kabeturniiril õnnestus Jakobsoni Kooli võistkonnal võita
29,5 punktiga esikoht suurte põhikoolide arvestuses. Kabeturniiril osales 78 õpilast.
Võiduka võistkonna parimad olid:
7.-9. klass
I koht Hedi Riin Kivikas
I koht Joel Uustal
4.-6. klass
II koht Liya Rogolevskaja

I koht Kevin Kasik
1.-3. klass
V koht koht Regita Metsamart
V koht Sander Valk

Individuaalselt saavutasid veel medalikoha: II koht Kevin Jürgen (4.-6. kl.), III koht Kaupo
Kruusmäe (4.-6. kl.), III koht Anete Kitse (4.-6. kl.)
Juhendaja Aivar Hommik

Viie kooli võistlus matemaatikas
25. novembri hommikul sõitsid kõik matemaatikaõpetajad koos 38 õpilasega Tartusse. Miina
Härma Gümnaasiumis toimus 52. VIIE KOOLI VÕISTLUS MATEMAATIKAS.
Eelvõistlusel osalesid 6.- 11. klasside õpilased viiest gümnaasiumist ja kolmest põhikoolist:
Hugo Treffneri Gümnaasiumist, Miina Härma Gümnaasiumist, Viljandi Gümnaasiumist, Nõo
Reaalgümnaasiumst, Tartu Tamme Gümnaasiumst, Nõo Põhikoolist, Tartu Kesklinna Koolist
ja Viljandi Jakobsoni Koolist.
Viiskümmend

õpilast igast vanuseastmest lahendasid 2,5- 4 tunni jooksul 5

matemaatikateadmisi nõudvat ülesannet.
Võistlustulemuste protokollis kajastuvad nii õpilaste individuaalsed tulemused kui ka koolide
paremusjärjestus.
Meie kooli individuaalselt parimad
I koht BERT SIIMON 9.kl

Juhendajad õpetajad Eva Loodus ja Maila Visnap.
X koht INGMAR MARKUS 8. kl
Juhendaja õpetaja Aivi Pent
Tulemused ja punktid kooliti.
9. klassid

8. klassid

7.klassid

6.klassid

1.

MHG (414,5 p)

MHG (400 p )

MHG (414 p)

TTK (334,5 p)

2.

VJK (294 p)

TTK (310,5 p)

VJK (277 p)

MHG (278 p)

3.

TKLK (284,5 p) TKLK (245,5 p) TTK (219,5 p)

TKLK (235 p)

4.

TTK (187 p)

VJK (202 p)

TKLK (218 p)

NPK (214 p)

5.

NPK (95 p)

NPK ( 114 p)

NPK (146,5 p)

VJK (213,5 p)

Tänan kõiki osalenud õpilasi ja neid juhendanud õpetajaid. Erilised tänusõnad õpetaja Tiina
Vilbergile, kes tegi ära suure töö 8. klassi ülesannete koostamisel.
Kea Roosileht

Algas vabariiklik mõttespordi olümpiaad
Neljast etapist koosnevast sarjast võtavad meie kooli mõttesportlased osa viiendat hooaega.
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.
Osavõtjate arv on aastatega kasvanud. Avaetapil osales 5.-9. klasside arvestuses 36 kooli kokku
207 õpilasega ja 1.-4. klasside arvestuses 33 kooli 180 õpilasega. Individuaalselt parim
esimesel etapil oli Kevin Jürgen 5.b. Kevin saavutas 5.-9. klassi vanuserühmas 207 õpilase
konkurentsis väljapaistva 3. koha. Edukuselt järgnesid Joel Uustal 9.c 17. koht ja Hedi-Riin
Kivikas 9.a 28. koht.
Järgmine 2. etapp toimub 17. jaanuaril 2017.a.

Tagasivaade
aasta

1.-4. klass

5.-9. klass

2013

6. koht

2. koht

2014

3. koht

1. koht

2015

2. koht

9. koht

2016

3. koht

4. koht

2017 pärast I etappi

8. koht

3. koht

Juhendaja Aivar Hommik

Meie tegemised 28. november – 11. detsember
Füüsika lahtine võistlus, kolme kooli playback, 2.a klassi loodusõpetuse tund,
kodutütarde jõululaager, Nikolausipäev Tarvastu Gümnaasiumis,

kooli meistrid

ujumises

Füüsika lahtine võistlus
26. novembril toimus Eesti koolinoorte 27. füüsika lahtine võistlus. Võistlus toimub kahes
vanuserühmas: noorem (8. – 10. klass) ja vanem vanuserühm (11. – 12. klass). Õpilastel oli
võimalik lahendada 10 ülesannet, millest arvesse läksid 6 suurima punktide arvu saanud
lahendust. Ülesanded katsid kõiki peamisi koolifüüsika valdkondi, samas sisaldades ka
olukordi praktilisest elust. Näiteks

nooremas rühmas arvutati Päikese keskmise

kiirgusvõimsuse põhjal aastane sademete hulk maapinnal (mis klappis hästi mõõdetud
globaalse keskväärtusega 990 mm aastas).
Nooremas vanuserühmas võistles 168 õpilast, meie kooli 9 c klassi õpilane Bert Siimon
saavutas 31 punktiga 39 koha, mis on ühtlasi Viljandi maakonna parim tulemus nooremas
vanuserühmas.
Füüsikaõpetaja Maila Visnap

Kolme kooli playback
30. novembril toimus Pärimusmuusika aidas Jakobsoni, Kesklinna ja Paalalinna kooli staaride
jäljendamise võistlus. Kõigist koolidest oli võistlusele saadetud koolivoorude kuus paremat.
Kokku osales playbackil 18 gruppi kolmes vanuseastmes: 3.-4. klass; 5.-6. klass ja 7.-9. klass.
Jäljendati nii Eesti kui ka välismaa staare ja päris mitu gruppi kasutasid oma show´s mitut laulu.
Vaheesinejatena astusid üles S-stuudio tantsijad ja kõigi kolme kooli õpetajad.
Meie kooli õpilastel läks võistlusel väga hästi:
– 3.-4. klasside arvestuses saavutas 1. koha 4.b klass, kes esitas Suzy Quatro loo „Rock Hard“;
– 7.-9. klasside arvestuses saavutas 1. koha 9.b klass. Nemad panid lugudest kokku mixi. 9.b
klassi etteastes osales 15 õpilast!

– 5.-6. klasside arvestuses saavutas 2. koha 6.b klass, kes jäljendas Eesti bändi LaLaLadies,
laul „Unikaalne“. Nende uhkete soengute autor oli lapsevanem Tairi Niitmäe, suur aitäh talle!
Ootame juba põnevusega järgmist kolme kooli üritust – selleks on ühine moeshow 6. aprillil,
hakkame juba valmistuma!

2.a klassi loodusõpetuse tund
Esimesel detsembril oli 2.a loodusõpetuse tunni läbiviijaks lapsevanem Heili Zirnask. Teemaks
“Meie metsades elavad loomad“. Lapsed tegid tutvust erinevate nahkade ja sarvedega, kuulates
juurde huvitavaid fakte loomade elust. Näha sai ka kiskjate kihvu ja hambaid.
Saime katsuda kopra, rebase, kähriku ja hundi nahka. Kõige rohkem meeldisid lastele
tumekollased kopra hambad. Ka kopra saba tekitas elevust. Mõõtsime ära hundi suuruse ja
loodan, et ükski laps enam koera hundiga segamini ei aja.
„See oli kõige huvitavam loodusõpetuse tund“, arvasid lapsed. Järgmisena läheme kopra
eluaset järve äärde vaatama.
On väga tore kui lapsevanemad aitavad koolielu põnevamaks muuta. Aitäh!
2.a lapsed ja õp Anne Kilk

Kodutütarde jõululaager
2.-4. detsembrini toimus Karksi-Nuias A. Kitzbergi nim. Gümnaasiumis Sakala maleva
kodutütarde ja noorkotkaste jõululaager. Meie koolist osales laagris 31 kodutütart. Kolme
päeva jooksul said noored osaleda põnevas programmis. Laupäeval toimusid järgmised
õpitoad: helkurite valmistamine, maalimine, mängud, koti õmblemine, muffinite küpsetamine,
disc-golf, male, aikido, muuseumi külastus, laske simulaator. Kõik said endale valida neli
sobivat õpituba. Meie rühma liikmetele meeldis kõige rohkem maalimise õpituba, kottide

õmblemine, küpsetamise ja mängude õpituba. Õhtul valmistasid grupid ette esinemise ja
jõulumemm tõi kõigile kommikotid. Kui jõulumemm lahkus, algas disko.
Pühapäeval toimus viis õpituba: ujumine, riviõpe, sõlmede tegemine, esmaabi, interneti
turvalisus. Kõigile meeldis ujuda, Kaisa arvates oli bassein liiga madal. Meie koolis on
sügavam bassein.
Laager oli põnev ja andis juurde uusi oskusi. Ootame juba järgmist laagrit!
Kuujäneste rühm ja juhendaja Moonika

Nikolausipäev Tarvastu Gümnaasiumis
Sellel aastal tähistasime kõik maakonna koolid koos Nikolausipäeva Tarvastu Gümnaasiumis.
Vastuvõtuks mängis kooli bänd “Õed-vennad”, loeti luuletusi ja lauldi jõululaule. Iga õpilane
sai neljast töötoast osaleda kahes. 1. töötoas maaliti, 2. töötoas pandi kokku puslet ning mängiti
memory-mängu, mille abi õpiti juurde palju uusi sõnu seoses jõuludega. 3. töötoas meisterdati
jõulukaarte ning 4. töötoas küpsetati maitsvat ahjuõuna. Üritus lõppes ühise teelaua ümber,
maiustuseks auravad ahjuõunad vahukoorega. Meie koolist osales viis 6. kl õpilast, kokku oli
lapsi 32.
Tänu ühistele jõupingutustele õnnestus üritus suurepäraselt ning lapsed jäid väga rahule.
Saksa keele õpetaja Kaidi Kullama

Kooli meistrid ujumises
Viimased aastad on kooli ujumismeistrivõistlused toimunud kindlates distantsides ja
vanuseastmetes. 2.-3. klass ujub 25m vabatehnikas, 4. klass ujub 25m vabatehnikas, 25m
rinnulitehnikas, 5.-9. klass ujub 50m vabatehnikas ja 50m rinnulitehnikas. Meistrid selgitame
välja 2.-6. klass eraldi ja 7.-9. klass koondarvestusena. Lisaks selgitame välja parimad
teatevõistkonnad, kes ujuvad 6x25m (3 poissi + 3 tüdrukut).
2016 kooli meistrid on:
2. klass
25m vabatehnika: 28,3 sek Anari Peedo, 2c
25m vabatehnika: 31,3 sek Mariel Linder, 2c
3. klass
25m vabatehnika: 23,6 sek Joonas Mõtsar, 3a
25m vabatehnika: 20,6 sek Liis Põder, 3b
4. klass
25m vabatehnika: 19,5 sek Rasmus Ronin Jõgi, 4b
25m vabatehnika: 19,5 sek Mathilde Kallaste, 4c
25m rinnuli: 27,9 sek Sigmard Aasa, 4a
25m rinnuli: 23,5 sek Mathilde Kallaste, 4c
5. klass
50m vabatehnika: 36,8 sek Robin Liinsoo, 5c
50m vabatehnika: 43,5 sek Maarja Allik, 5c
50m rinnuli: 1.03,2 Robin Liinsoo, 5c
50m rinnuli: 1.02,1 Maria Allik, 5c
6. klass
50m vabatehnika: 40,3 sek Richard Root, 6a

50m vabatehnika: 38,0 sek Elis Veldemann, 6b
50m rinnuli: 50,2 sek Richard Root, 6a
50m rinnuli. 57,5 sek Elis Veldemann, 6b
7.-9. klass
50m vabatehnika: 28,9 sek Kristjan Auspere, 8a
50m vabatehnika: 34,8 sek Mari-Liis Martin, 9c
50m rinnuli: 38,1 sek Kristjan Auspere, 8a
50m rinnuli: 48,0 sek Johanna Mõtsar, 9c

Teateujumise võitjad võistkonnad:
2.c klass- aeg: 3.26,6
3.a klass- aeg: 2.40,2
4.b klass- aeg: 2.19,2
5.c klass- aeg: 1.59,9
6.b klass- aeg: 2.01,3
7.c klass- aeg: 2.01,2
8.a klass- aeg: 1.38,5
9.c klass- aeg: 1.45,7

12.-31. detsember
Loodusajakirjade viktoriin, jõuluüritustest koolis

Loodusajakirjade viktoriin
12. detsembril toimus teadusajakirjade “Imeline Teadus” ja “Imeline Ajalugu” novembri
numbrite põhjal viktoriini kolmas voor. Selle vooru parimad olid 6.a klass võistkond Lil Mets
13 punktiga, 5.c klassi võistkond 5c ja 7.c klassi võistkond Moosivanad said mõlemad 11
punkti. Üldliider on jätkuvalt 6.a klassi võistkond Lil Mets 42 punktiga. Küsimuste, vastuste
ja tulemuste koondtabeliga saab tutvuda III korruse stendil.
Loodusainete ja ajaloo õpetajad

Jõuluüritused koolis
19. detsembril toimus koolis traditsiooniline jõululaat. Müüjaid oli sel korral rekordiliselt, üle
80. Lettidelt võis leida kõike jõuludega seotut. Osta sai jõulukaarte, jõulukaunistusi, ehteid,
küünlaid ja ohtralt küpsetisi. Laadamelu jagus kõikidesse vahetundidesse.

19.-20. detsember toimusid jõulu teemalised projektipäevad. Kõikidel klassidel oli teema,
millega kaks päeva tegeleti. 5. klasside teemaks lumi, 6. klassidel kuusk, 7. klassidel
jõulutaimed, 8. klassidel jõulutoidud ja 9. klassidel kingitooja. Õpilased klassides jagati
gruppidesse ja neil tuli üheskoos teha tegevusi, mis eeldasid omavahelist koostööd. Kahe päeva
kokkuvõtteks pidid kõik grupid tegema ettekande kaasõpilastele. Kokkuvõtvalt võib öelda, et
projektipäevad oli tore vaheldus igapäeva koolielule ja viis mõtted varsti saabuvatele
jõulupühadele.

20. detsembri õhtul toimusid 5.-9. klassi jõulupeod. Klassidel olid ettevalmistatud
esinemisnumbrid ja pidudelt ei puudunud ka jõuluvana. Paljud klassid olid teinud jõulufilmid
ja need olid nii hea tasemega, et kange tahtmine on järgmisel aastal korraldada lausa
filmifestival! Elame ja näeme… Õhtu lõppes koolibändide ja õpetajate bändi esinemisega ja
külalisena oli laval ka Kesklinna kooli õpilaste bänd.

21. detsembril toimusid jõulu teemalised õpitoad. 5.-9. klassi õpilased said valida 13. erineva
toa vahel. Tubades sai meisterdada jõuluehteid, jõulukaunistusi, küünlalaternaid, jõulukaarte,
helkureid, laulda jõululaule, teha jõuluorigamit, jõulusporti, modelleerida 3d lumehelvest,
osaleda jõulumängude toas jmt. Suur aitäh lapsevanem Siret Ansonile, kelle juhendamisel sai
meisterdada soolataignast kuuseehteid. Tänu ka Hedi-Riinile, Jenniferile, Maria-Simonele,
Gretele, Kristile, Keiju-Triinule ja Birgitile õpitubade läbiviimise eest.

Sportliku jõuluõpitoa kokkuvõte
21.

detsembril

korraldatud

jõuluõpitoa

spordiprogrammis

said

õpilased

hüpata

võistlustingimustes kõrgushüpet, visata tennispalliga täpsust ja hüpata koordinatsioonihüpet.
Kõrgushüppe parimad olid vastavalt vanuseklassile:
C vanuseklass
Poisid:
•

1.55 Andreas Hantson 6b

•

1.35 Robin Kahu 6d

•

1.30 Sten Martin Viitra 6b

Tüdrukud:
•

1.30 Karoliin Käsper 6b

•

1.15 Liisa Lepmets 7c

•

1.15 Lotta Laureen Loo 7c

B vanuseklass
Poisid:
•

1.60 Braien Reichenbach 8c

•

1.50 Alexander Rink 8a

•

1.45 Pärtel Pärengrub 8c

Tüdrukud:
•

1.45 Johanna Mõtsar 9c

•

1.30 Maren Mõrd 8c

A vanuseklass
Poisid:
•

1.50 Joel Uustal 9c

•

1.45 Oskar Lepmets 9c

Täpsusviskes saavutasid parimad tulemused
I koht 6 tabavust: Joel Uustal 9c
II-III koht 4 tabavust: Grete-Ly Hausler 6c, Katarina Põldur 7c

Koordinatsiooniharjutus
I-III koht: Lisette Ant 7c, Karl Raudmäe, 9c, Karoliine Käsper 6b
Tulemus: 9 ringi hüplemine 30sek jooksul koordinatsiooni matil.

21. detsembril toimusid ka algklasside jõulupeod. Klassidel olid väga vahvad esinemisnumbrid
laulude, tantsude, luuletustega. Mitu klassi olid lavastanud jõulunäidendid ja mitmetes kavades
mängisid õpilased muusikainstrumente. Ka jõuluvana oli esinemistest lummatud ja lubas kõik
meie väikesed võtta endaga kaasa maailmaturneele esinema!

22. detsembril oli 2016. aasta viimane koolipäev. Toimusid aktused, kus esinesid balletistuudio
tantsijad ja 9. klassi õpilased jõulunäidendiga. Balletistuudio etendus 1.-3. klassile oli
hingestatud ja saalis valitses vaikus, kõik kuulasid ja vaatasid ning neile läks laval toimuv
korda. 9. klassi näidend jõulutunde otsimisest oli tõeliselt nauditav. Lavastaja Triinu Kaup oli
leidnud õpilased täpselt neile sobivatesse rollidesse ja laval toimuv ei jätnud kedagi külmaks.
Aitäh 9. klassid suurepärase töö eest!
7.-9. klassi aktusel olid meil ka külalised riigikogust, nimelt tulid meid tervitama riigikogu I
aseesimees Enn Eesmaa ja riigikogu liige Helmut Hallemaa.

Meie tegemised 1.-31. jaanuaril
Füüsikaolümpiaadi koolivoor, keemia olümpiaadid, teadusajakirjade viktoriin, 6.
klasside öökool, teaduslahingu maakonnavoor, Eesti koolinoorte 63. füüsikaolümpiaadi
piirkonnavoor,

kodutütarde

Kärstna

lahingumäng,

kooli

võrkpallivõistlused,

saalihokivõistlused, uisuvõistlus

Füüsikaolümpiaadi koolivoor
11. jaanuaril toimus füüsikaolümpiaadi koolivoor.
8. klassi parimad:
I koht Aleksander Rink 8.a
II koht Sarah-Elisabeth Soitu 8.b
III – IV koht Rome Nurmekivi 8.b ja Sven Roosipuu 8.a
9. klassi parimad:
I koht Bert Siimon 9.c
II koht Hedi-Riin Kivikas 9.a
III koht Enrico Koormann 9.c

Keemiaolümpiaadid
16. jaanuaril toimus keemiaolümpiaadi koolivoor. Ülesandeid lahendas 11 õpilast.
Tulemused:
8.klass
•

Sarah-Elisabeth Soitu 8. b

•

Karol Lota Kinsi 8. b

•

Doris Tasane 8. c

9.klass
•

Bert Siimon 9. c

•

Enrico Koormann 9. c

21. jaanuaril toimus Viljandi Jakobsoni Koolis keemiaolümpiaadi piirkonnavoor. 8. klassi
õpilastel tuli näidata teadmisi aatomi ehituses, laborinõude tundmises, 1.-3. perioodi
elementide kasutamisvaldkondades jm. Eelmisel aastal said nime kõik avastatud viimase
perioodi elemendid. Keemiliste elementide perioodilisustabelis on kokku 118 elementi. Kas
tead, milleks on kaasajal tähtsad räni, fluor, liitium …? 9. klassi ülesanded olid seotud lahuste,
müntide eristamise, pihussüsteemide ja teiste teemadega.
Meie õpilaste tulemusi:
9. klasside arvestuses võitis Bert Siimon, 8. klassis jagas 6. kohta Sarah-Elisabeth Soitu.
/räni – arvutitehnoloogia; fluor – teflon; liitium – patareid/.
Aitäh osalenud õpilastele!
Keemiaõpetaja Age Usin

Teadusajakirjade viktoriin
16. jaanuaril toimus järjekordne teadusajakirjade viktoriin “Imelise Teaduse” ja “Imelise
Ajaloo” detsembri numbrite kohta. Ka küsiti viktoriinil aasta looma, lindu, seent, puud ja
mulda. 2017. aasta loom on metskits, lind turteltuvi, seen kukeseen, puu viirpuu ja aasta muld
on leedmuld.
Oma edumaad kasvatas 6.a võistkond “LiL Meits”, kellel on nüüd kokku 55 punkti, neile
järgnevad 5.c võistkond 40 ja 7.a klassi võistkond “1+1=4” 31 punktiga. Küsimuste, vastuste
ja turniiri tabeliga saab tutvuda kolmanda korruse stendil.
Õnnitleme võitjaid!

6. klasside öökool
Kell 19.00 algas öökool. Veel enne seda olid kõik kohal ja kui aeg oli seal maal siis tuli õp.
Piret Tago ruuporiga ja kutsus kõik öökooli lapsed aulasse kogunemisele. Seal valisid kõik

lapsed omale töötoa, milles soovivad osaleda. Valikus olid: laua värvimine, mida juhendas õp.
Piret Tago, särgi tegemine, juhendaja õp. Krista Kasemaa, sport õp. Pille Hendrikson ja toidu
tegemine õp. Merle Ütt.
Mina valisin särgi ja toidu tegemise. Särgi valmistamiseks olid soovijad kaasa võtnud särgi
millele värvidega joonistati öökooli logo, aga kõik särgid tulid ikkagi erinevad ja unikaalsed.
Toidu tegemises tegid lapsed süüa, et terve õhtu jooksul oleksid kõigi kõhud täis.
Laua värvimises värvisid lapsed laudu mis nüüd seisavad kolmanda korruse raamatukogu ees
olevas koridoris.
Sportimises tehti spordiharjutusi ja järgmisel hommikul autasustati ka parimaid.
Iga klass pidi ka ette valmistama ühe mängu, mida kõik koos saaksid mängida. Esimene mäng
oli 6.a klassilt. Selleks oli Brigitta mäng „Maffia“. Mängude ja teiste tegevuste vaheaegadel
lasid õp. Kasemaa poeg ja tema sõber muusikat. Järgmise mängu valmistasin mina. Selleks oli
teatejooks küpsise söömise, palli põrgatamise, täpsusviske ja palju muuga. Tükk aega peale
seda tegime võimlasse asemed üles. Kardin pandi ette, et poisid ja tüdrukud eraldada. Poisid
olid vasakul ja tüdrukud parmal pool. Umbes enne kella 00.00 mängisime 6.b klassi Angela
välja mõeldud mängu „Pilgutamine“, mida me mängisime veidi üle tunni aja. Vahepeal pidid
mõned lapsed ööseks koju minema, kuid ka neil oli lõbus. Hiljem mängisime 6.d klassi
Karoliine ja Mireli mängu „Ninjad“. Kuna algul ei jõudnud me Brigitta mängu lõpuni mängida,
siis mängisime seda õhtul veel mitu korda.
Siis oli aga aeg põhku pugeda ja kõik lapsed kogunesid võimlasse. Mina isiklikult läksin
magama umbes kl 03.00 või hiljem, aga osad hoopis 05.00. Need kes olid kauem üleval need
pasteerisid salaja oma sõpru, kuid hommikul rääkis õp. Piret Tago, et nad ei oska pasteerida,
sest hiilimise asemel olid nad trampides võimlas ringi jooksnud.
Hommikul ärgati kl 08.00 või kes soovis veel varem. Kell 09.00 olid õpetajad teinud pudru ja
küpsetanud terve kuhja värskeid juusturulle. Kella kümneks olid kõik lapsed oma kodudes.
Kokkuvõttes oli kõigil väga tore ja lõbus. Arvan, et öökooli võiks teha igal aastal.
Regina Univer 6.c klassi õpilane

Teaduslahingu maakonnavoor
27. jaanuaril toimus teaduslahingu maakonnavoor Viljandi Kesklinna Koolis. Osales 12
võistkonda üle maakonna. Kolmeliikmelised 7. – 9. klassi võistkonnad pidid lahendama 5
ülesannet. Iga ülesande jaoks oli aega 20 minutit. Ülesannetes tuli näiteks tiitrida, määrata
jogurti happelisust, tunda linnulaulu, uurida võnkumisi ja joonestada graafik. Meie kooli 7.a
klassi võistkonnal 1 + 1 = 3, koosseisus Marie-Lote Soome, Rainer Oras ja Karl Erik Puusild,
läks väga hästi ja nad saavutasid II koha.

Füüsikaolümpiaadi piirkonnavoor
28. jaanuaril toimus Eesti koolinoorte 63. füüsikaolümpiaadi piirkonnavoor Viljandi Jakobsoni
Koolis 8.-12. klassi õpilastele.
Meie kool parimad olid 8. klassis Laura-Liisa Sell, kes saavutas II koha ja Ingmar Markus, kes
saavutas III koha, 9. klasside arvestuses saavutas Bert Siimon III koha.
Õnnitleme!

Kodutütarde Kärstna lahingumäng
28. jaanuaril toimus Kärstnas 25. korda maakonna kodutütarde ja noorkotkaste lahingumäng.
Mängu käigus tuli kahe liikmelistel tüdrukute ja poiste võistkondadel kaardi järgi orienteeruda
ja üles leida kaardil märgitud punktid. Igas punktis ootas lahendamist ülesanne. Näiteks pidid
noored ette antud vahendeid kasutades süütama lõkke, määrama kompassi järgi ilmakaari,
tundma loomade jälgi ja liiklusmärke, lahendama salakirja, ära arvama toiduaineid jmt. Meie
kooli tüdrukutel läks väga hästi: Helerin Mets ja Anette Suuder saavutasid I koha, Kaisa Rei ja
Käthriin Suurhallik III koha. Kokku osales 11 tüdrukute võistkonda. Palju õnne!

Kooli võrkpalli võistlused
20. jaanuaril toimusid klasside vahelised võrkpalli võistlused. Osales kuus võistkonda ja
võidukalt väljus 9a klass. Palju õnne!

Kooli saalihoki võistlused
Jaanuarikuus toimusid saalihokivõistlused tüdrukutele ja poistele. 4. – 5. klasside arvestuses
osales viis võistkonda. Võitsid 5.a klassi poisid ja 4.a klassi tüdrukud.
6.- 9. klasside arvestuses osales kaheksa võistkonda.
Poiste parimad:
I koht 9.c
II koht 7.c
III koht 8.c
Tüdrukutest parim:
I koht 8.b

Kooli uisuvõistlusel püstitati uus absoluutrekord!
Neljapäeval -1 külmakraadiga toimunud kooli uisuvõistlusel ületati kooli absoluutrekord poiste
1500m distantsil kahel korral. Esimesena purustas rekordi Braien Reichenbach 8.c, kes läbis
distantsi ajaga 3.33,1. Hetke pärast olid stardis 9 klassi poisid ja seal näitas tõelist taset Erki
Laanemäe 9.c ajaga 3.14,6. Senine rekord kuulus 2012. aastast Kaupo Tammemäele ajaga
3.34,3. Tüdrukutest on hiilgava tehnika omandanud 3.a klassi õpilane Marian Härm, kes läbis
750m distantsi ajaga 2.04,1. Mariani tulemust ei suutnud uisuvõistlusel vanemad tüdrukud
ületada.
Kiirema poisi Erki Laanemäe ja tüdruku Marian Härmi nimi kantakse pr. Evelin Ilvese
rändkarikale.
Uisuvõistluse võitjad klasside arvestuses:

3. klass 750m
2.04,1 Marian Härm 3.a

3.07,2 Joonas Mõtsar 3.a

2.41,8 Milana Naumenko 2.a

3.37,3 Robin Kartsev 3.a

3.03,2 Kätlin Bogatenkov 3.a

3.40,6 Jakob Kasemaa 3.a

4. klass 750m
2.24,8 Maria Kuura 4.b

2.14,3 Kaarel Kauts 4.c

2.41,9 Hanna Koks 4.c

2.24,4 Robin Pabunen 4.c

2.42,1 Liya Rogolevskaja 4.c

2.29,1 Martti Vahemaa 4.c

5. klass 750m
2.18,6 Greete Arak 5.b

2.17,8 Marten Mänd 5.a

2.19,6 Laura Kazakova 5.b

2.19,1 Andres Sarapuu 5.a

2.21,1 Kedi Pitk 5.c

2.19,5 Silver Erm 5.c

6. klass 750m
2.14,6 Regina Univer 6.b

1.50,0 Stefan Johanson 6.a

2.15,9 Karmen Kondel 6.a

1.55,6 Richard Root 6.a

2.16,9 Emma-Elenor Peta 6.a

2.02,0 Ilja Naumenko 6.a

7. klass 750m

1500m

2.22,7 Catlin Räni 7.a

3.54,1 Karl-Erik Jürisson 7.c

2.26,4 Sandra Koltsov 7.a

4.25,7 Rain Piirak 7.c

2.28,4 Katarina Põldur 7.c

4.25,8 Rainer Oras 7.a

8. klass 750m

1500m

2.13,1 Birgit Ületoa 8.c

3.33,1 Braien Reichenbach 8.c

2.17,5 Maren Mõrd 8.c

3.43,3 Tom Adamson 8.b

2.23,1 Keili Suur 8.b

4.14,1 Rome Nurmekivi 8.b

9. klass 750m

1500m

2.22,2 Johanna Mõtsar 9.c

3.14,6 Erki Laanemäe 9.c

2.38,1 Mari-Liis Martin 9.a

3.38,0 Kairo Kristjan Kivisild 9.c

3.02,0 Hedi-Riin Kivikas 9.a

4.15,1 Oskar Lepmets 9.c

Meie tegemised 1.-19. veebruaril
Loodusajakirjade viktoriin, mõttemängude olümpiaadi kolmas etapp, sõbrapäev, 2.b
klassi küünlaümbriste jaht, õpilasvahetus, Jakobsoni kooli esindus võitis minikäsipalli
turniiri

Loodusajakirjade viktoriin
9. veebruaril toimus teadusajakirjade “Imeline Teadus” ja “Imeline ajalugu” viktoriini V voor
jaanuari numbrite põhjal. Seekord võitis 5.c klassi võistkond, kellele järgnesid 7.a ja 6.a klassi
võistkonnad. Üldjärjestuses juhib ikka 6.a võistkond LiL Meits. Küsimuste, vastuste ja
tulemuste tabeliga saab tutvuda kolmanda korruse stendil.
Õnnitleme võitjaid ja kohtume märtsis!

Mõttemängude olümpiaadi kolmas etapp
Jakobsoni kooli võistkond osaleb vabariiklikul mõttespordi olümpiaadil viiendat aastat.
Võistkond osaleb kabe ja gomoku turniiridel. Õppeaasta vältel toimub 4 etappi, kus õpilased
mängivad 11 vooru. Koolide ja õpilaste vaheline konkurents on tihe, kuna sarjas osaleb ligi 40
kooli 500 õpilasega.
14.-15. veebruaril toimunud etapi järel on parimal kohal 5.-9. klassi kabevõistkond, kes hoiab
Peetri Lasteaed-Põhikooli ja Tallinna Reaalkooli järel kolmandat kohta. 1.-4. klassi võistkond
on 36 kooli konkurentsis üheksandal kohal.
Individuaalselt on seni edukamad olnud 5.-9. klassi võistkonnast: Kevin Jürgen 5.b, Kevin
Kasik 5.a, Kaupo Kruusmäe 6.a ja 1.-4. klassi võistkonnast: Emma-Maria Kirsimäe 3.a, Kauri
Jürine 4.c, Liya Rogolevskaja 4.c.
Gomoku turniiril on võistkonna parimad seni: Marko Kagovere 5.a, Kevin Kasik 5.a, Markus
Zirnask 5.a, Kevin Jürgen 5.b ja Artur Pastik 6.a.
Gomoku võistkond on pärast kolmandat etappi 30 kooli konkurentsis kuuendal kohal.

Neljas ehk finaaletapp toimub 5.-6. aprillil.

Sõbrapäev
14. veebruaril tähistasime koolis sõbrapäeva. Toimus südamepoolikute mäng, laat, erisaade
kooliraadios ja uste kaunistamise võistlus. Soovijad said aula laval ka sõpradega pilti teha.
Rõõmsat saginat oli palju ja meie päevast tegi kajastuse ka maakonnaleht Sakala. Sõbrapäeva
üritusi viisid läbi õpilasesinduse liikmed. Aitäh teile vahva päeva eest!

2.b klassi küünlaümbriste jaht
2.b korjas küünlaümbriseid teist aastat. Eelmisel aastal viisime Kuusakoski AS kogumiskohta
11 700 ümbrist. Meie jaoks oli seda päris palju. Korjasime 4 kuud. Ka sellel aastal oli kogumise
aeg sama pikk. Oktoober ja november olid rahulikud kuud. Järgnevatel kuudel tuli ümbriseid
robinal. Otsisime kohta, kuhu panna. Klassi tagumine nurk sai ümbriseid täis. Mängu läksid
suured kastid ja prügikotid. Sellel aastal lisandus veel ka patareide kogumine. Selleks toodi
meile eraldi suur plekist ämber. See sai peaaegu ääreni täis.
2.b klass ja õpetaja Olesja tänavad kõiki õpetajaid ja lapsevanemaid, kes meid abistasid
küünlaümbriste ja patareide kogumisel. Meie saak sel aastal oli 19 812 ümbrist ja patareisid oli
5116. Tublimad kogujad olid: Nete-Ly, Kelli, Rain, Melanie, Marten, Stefan ja Markus. Nende
saak oli üle tuhande.

Õpilasvahetus
Olen 8. klassi õpilane Viljandi Jakobsoni Koolist ja käisin nädalaks vahetusõpilaseks Tartu
Forseliuse Koolis.

Mulle meeldis see väga. Oli julgustav kogemus ja vahva. Minu klass oli super sõbralik ja nad
hakkasid minuga kohe kenasti läbi saama. Vahetuse ajal toimus koolis ka Playback võistlus.
Sain vaadata teise kooli üritust ja sellega ka enda kooli oma võrrelda. See oli väga vahva,
osavõtlikke noori oli palju. Olen väga tänulik nii enda kui ka Forseliuse koolile, et mul õnnestus
seda suurepärast kogemust kogeda. VeniVidiVici programm on super! Minu kordinaator oli
väga tore ja vastas mulle alati kui midagi küsisin. Ma ei olnud päris kindel, kas saata kiri ja
saada vahetusõpilaseks või mitte aga ma võtsin julguse kokku ja saatsin. Ma ei kahetse seda
kunagi, sest sain uue kogemuse ja palju uusi sõpru. Kindlasti teen seda järgmine aasta jälle.
Kasutage seda võimalust kohtuda uute inimestega ja saada juurde vajalikke kogemusi.
Karol Lota Kinsi 8.b klassist

Jakobsoni kooli esindus võitis minikäsipalli turniiri
2. veebruaril toimus Võhma kooli spordisaalis Viljandimaa esimese kuni kolmanda klassi
õpilaste minikäsipalli maakondlik eelturniir, mille võitja tagas endale õiguse osaleda üleeestiliste Mr. Pritti minikäsipallimängude finaalis.
Võhma koolis aset leidnud etapil tegid kaasa nelja kooli võistkonnad. Võitjaks tuli Jakobsoni
kool ning talle järgnesid Võhma, Kesklinna ja Heimtali kool.
Jakobsoni kooli eest mängisid Keneth Toom, Oscar Joost, Kerten Kakko, Jacob Kasemaa,
Joonas Mõtsar ja Anette Suuder. Võistkonna juhendaja on Aivar Hommik.
Mr. Pritti minikäsipallisari saab teoks Eesti koolispordi liidu egiidi all ja seda tunnustab Eesti
olümpiakomitee.
Minikäsipallimängude vabariiklik finaal toimub 16. märtsil Viljandi spordihoones.

Meie tegemised 20. veebruar – 10. märts
Kaunite kunstide nädal
20.-23. veebruarini toimus koolis kaunite kunstide nädal, mis oli pühendatud Eesti Vabariigi
99. sünnipäevale. Nädala avas meeleoluka kõnega õppejuht Krista, seejärel oli kõigil võimalus
ennast mõõta ja tulemus seinamaalile kirja panna. Võib öelda, et suur osa meie kooliperest on
mõõdetud ja kõik saavad võrrelda enda pikkust sõbra või õpetaja omaga.
Esmaspäeval avati ka käsitöönäitus raamatukogus, väljas olid nii õpilaste kui ka õpetajate tööd.
Teisipäeval esines meie õpilastele Eve tantsustuudio Viljandi Huvikoolist, kolmapäeval olid
meil külas Viljandi Muusikakooli õpilased, kes andsid kaks imelist kontserti.
Kogu nädal kõlas koolikell klassikalises võtmes ja õpilastel oli võimalus ära arvata, mis teosega
on tegu. Lisaks said kõik soovijad mängida koodimängu.
Nädala lõpetasid vabariigi sünnipäevale pühendatud aktused. Oli tõeliselt meeleolukas nädal,
aitäh korraldajatele!

C. R. Jakobsoni nimeline füüsikavõistlus
2. märtsil toimus Jakobsoni koolis C. R. Jakobsoni nimeline füüsikavõistlus. 8. klasside
arvestuses saavutas esimese koha Laura-Liisa Sell (8.c) ja teise koha Alexander Rink (8.a),
mõlema õpetaja on Kaja Lõuna.
9.- 10. klassi arvestuses jagas esimest kohta Bert Siimon 9.c klassist, õpetaja Maila Visnap
Õnnitleme!

Õpetajate teatrifestival „Sillad“
3.-4. märtsil toimus Sakala Keskuses XIX üleriigiline õpetajate teatrifestival „Sillad“.
Jakobsoni kooli õpetajad esindasid oma kooli näidendiga „Kloostri viimased päevad“. Kokku
oli laval 15 õpetajat. Näidend sündis „Viimne reliikvia“ filmi ainetel, peaosades särasid laval
Eini Ilves abtsissina, Laido Valdvee Gabrielina ja Marit Neering Agnesena. Meie lavastus
leidis ka äramärkimist: näitlejapreemia omistati Laido Valdveele ja lavastusele tervikuna
määras žürii eripreemia „Parim kooliteemaline näidend“.

Trimestrilõpu kogunemised
3. märtsil lõppes 2. trimester. Tegime kokkuvõtteid, jagasime kiitus/tunnustuskaarte tublidele
õppijatele ja võitlustel ning olümpiaadidel osalejatele.
Meil on väga palju tublisid õpilasi, kes lisaks hästi õppimisele jõuavad osaleda ka erinevatel
võistlustel, konkurssidel ja olümpiaadidel. Oleme uhked nii õpilaste kui ka õpetajate üle, kes
aitavad õpilastel suurepäraseid tulemusi saavutada!

1.-3. klassi kiituskaartide saajad

4.-6. klassi kiituskaartide saajad

7.-9. klassi kiituskaartide saajad

Loodusajakirjade viktoriin
9. märtsil toimus kuues voor teadusajakirjade “Imeline Teadus” ja “Imeline Ajalugu”
viktoriinist. Seekord olid parimad 7.c klassi õpilased võistkonnas Moosivanad, neile järgnes
6.a klassi, 5.c klassi ja 7.a klassi võistkonnad. Kokkuvõttes juhib 6.a klassi võistkond LiL
Meits. Küsimuste, vastuste ja turniiri tabeliga saab tutvuda kolmanda koridori stendil.
Loodusainete ja ajaloo õpetajad

Meie tegemised 13. märts – 13. aprill
Tantsuvõistlus “Tuld Andvad Jalad”, kooliarenduspäev, kolme kooli moeshow,
mõttespordi olümpiaad, klasside vaheline korvpallivõistlus, käsipallis vabariiklik 7. koht,
kolme kooli kabe, Viljandimaa koolide male KV

Tantsuvõistlus „Tuld Andvad Jalad“
17. märtsil toimus VJK-s tantsuvõistlus „Tuld Andvad Jalad“. Võistluse viisid läbi oma loovtöö
raames Kristi Orujärv ja Diana Stelmokas. Tegemist oli suure ettevõtmisega, osales 25
tantsugruppi ja tantsijaid oli kokku üle 300. Tantsiti kolmes vanusegrupis: 1.-3. klass; 4.-6.
klass; 7.-9. klass. Kategooriaid oli kaks: treeneri poolt õpetatud tantsud ja õpilaste enda loodud
ja tantsijatele selgeks õpetatud tantsud. Võistlusel valitses sõbralik õhkkond ja kõik osalejad
läksid koju kingitustega. Tubli töö Kristi ja Diana!

Kooliarenduspäev
29. märtsil toimus kooliarenduspäev. Osalesid lapsevanemad, õpilased, õpetajad ja hoolekogu
esindajad. Arengupäeva teema oli õppimine ja õpetamine VJK-s. Arutleti selle üle, millised on
ootused erinevatele huvigruppidele. Arutelu tulemusena võib välja tuua märksõnad, mis tõusid
kõige rohkem esile ja millest lähtuvalt peab toimuma õppimine ja õpetamine VJK-s. Need on
koostöö, avatus, suhtlemine, mõistmine, vastutus, märkamine, huvitumine, arvestamine ….
Aitäh kõigile osalejatele!

Kolme kooli moeshow
6. aprillil toimus juba 5. korda Jakobsoni, Paalalinna ja Kesklinna kooli ühine moeshow. Sel
aastal oli teemaks „Märka mind“, kokku astus võistlustulle 15 kollektsiooni. Viis nooremas ja
10 vanemas vanusegrupis. Lisaks õpilastele tõid oma kollektsioonid lavale ka kõigi kolme
kooli õpetajad. Samuti esinesid JJ-Street tantsijad ja Viljandi õpetajate tantsurühm ning oma
kollektsiooni ILM by Karin esitas disainer Karin Sülluste.
Meie kooli kollektsioonidel läks väga hästi: 2.-5. klassi arvestuses saavutas II koha 5.c klass
kollektsiooniga „Hingeloomad“ ja 6.-9. klassi arvestuses saavutas II koha 8.a klass
kollektsiooniga „Fantastiline sisemus“. Parima meesmodelli tiitli võitis Teemu-Oliver Soorm
8.a klassist ja parima naismodelli tiitli Arianna Demjanovitš 8.a klassist. Palju õnne!

5.c kollektsioon “Hingeloomad”

8.a kollektsioon “Fantastiline sisemus”

Mõttespordi olümpiaad
2012. aastal alguse saanud mõttespordi üleriigiline olümpiaad lõpetas viienda hooaja. Sel aastal
läks ootuspäraselt paremini 5.-9. klassi võistkonnal põhjusel, et nooremate tuumik kerkis
vanemasse astmesse. Vanemas grupis osales neljast etapist koosnenud sarjas meie koolist 22
õpilast ja nooremas 1.-4. klassi arvestuses 9 õpilast.
Kokku osales vanemas grupis 37 kooli võistkonda 249 õpilasega. Esikoha saavutas 1661
punktiga Peetri-Lasteaed Põhikool, teise koha Tallinna Reaalkool 1403 punkti ja kolmanda
koha Viljandi Jakobsoni Kooli võistkond 1261 punktiga. Individuaalselt olid parimad Kevin
Jürgen 5.b (13.), Joel Uustal 9.c (20.) ja Kevin Kasik 5.a (26.). Edukuselt järgnesid: Elisabeth
Põder 5.a, Kaupo Kruusmäe 6.a, Hedi-Riin Kivikas 9.a, Marko Kagovere 5.a, Rome Nurmekivi
8.b, Anete Kitse 5.a ja Kevin Orujärv 9.a.
Nooremas 1.-4. klassi arvestuses näitasid parimat taset Emma-Maria Kirsimäe 3.a, Kauri Jürine
4.c ja Liya Rogolevskaja 4.c.

VIIE AASTA KOKKUVÕTE
1.-4. KLASS

5.-9. KLASS

2013.a. 6. koht

2013.a. 2. koht

2014.a. 3. koht

2014.a. 1. koht

2015.a. 2. koht

2015.a. 9. koht

2016.a. 3. koht

2016.a. 4. koht

2017.a. 12. koht

2017.a. 3. koht

Klasside vaheline korvpallivõistlus
Klasside parimad korvpallivõistkonnad selgusid teist aastat tänavakorvpalli reeglite järgi.
Suurim erinevus tavakorvpallist on võistkonna liikmete arvus: mängitakse kolm kolmele ja ühe
korvi all.
15. märtsil toimunud võistlusel võitis tüdrukutest kooli meistritiitli 8.b klassi esindus
koosseisus Karol Lota Kinsi, Michell Ruda, Katriin Kabanov ja Sarah Elisabeth Soitu. Poistest
näitas parimat taset 8.c klassi võistkond: Martin Oksa, Caspar Aru, Braien Reichenbach ja
Sander Martin Viitra. Mänge vilistas spordikooli korvpallitreener Rauno Tamm.

Käsipallis vabariiklik 7. koht
Noorte kuni 3. klassi õpilaste käsipalliturniiril saavutas meie kooli võistkond 7. koha. Pääsu
finaalturniirile tagas maakondlik esikoht. Võistkonnas mängisid Kerten Kakko, Joonas Mõtsar,
Jakob Kasemaa, Oscar Joost, Kenet Toom, Sander Valk, Anette Suuder ja Anette Agasild.
Võistkonna juhendaja Aivar Hommik

Kolme kooli kabe
Kaheksandat aastat kohtusid kolme kooli kaheksaliikmelised võistkonnad vene kabes.
Seekordse kohtumise korraldas Suure-Jaani Kool ja turniir viidi läbi Suure-Jaani
Noortekeskuses.
Tasavägises konkurentsis väljus 1,5 punktise eduga Suure-Jaani Kooli võistkond, kogudes 78,5
punkti. Meie kontosse tuli 77 punkti ja Peetri Koolile 73 punkti. Individuaalselt võitis turniiri
neljandat aastat järjest Peetri Kooli õpilane Mark Basarab 20 punktiga. Järgnesid Monis Brauer
(Suure-Jaani) 18,5 punkti ja Igor Nikitin (Suure-Jaani) 15,5 punkti. Jakobsoni kooli parimad
saavutasid järgmised neli kohta. 4. koht Joel Uustal 15 punkti, 5. koht Kevin Kasik 13,5 punkti,
6.-7. koht Hedi-Riin Kivikas ja Kevin Jürgen 13 punkti.
Järgmine üheksas kohtumine toimub Tallinnas Peetri Koolis. Õpilased, kel on huvi kabemängu
vastu, võivad ühendust võtta õpetaja Aivar Hommikuga.

Viljandimaa koolide male KV
Teist aastat järjest võitis meie kooli malevõistkond Viljandimaa noorte ja koolidevahelised
karikavõistlused. Meile järgnesid Suure-Jaani Kooli ja Viljandi Kesklinna Kooli esindused.
Noored on turniiril jaotatud kolme vanusgruppi: 1.-3. klass, 4.-6. klass ja 7.-9. klass.
Koolidevahelises arvestuses läheb arvesse iga vanuserühma parima poisi ja parima tüdruku
tulemus.
Meie kooli parimad kohad saavutasid Marta-Liisa Kivikas 4.a (I koht), Keili Suur 8.b (I koht)
ja Antonio Ibrus 5.b (III koht).
Võistkonnas mängisid veel: Kennet Ots 2.a, Kert Piirak 2.d, Sten Kivistik 2.d, Triin Riisenberg
2.d, Mariel Paju 2.d, Kaupo Kruusmäe 6.a, Roland Mitt 4.a, Rihard Vahter 4.a, Anete Kitse 5.a
ja Ike-Loo Ilves 9.c.

Meie tegemised 13. aprill – 13. mai
Teadusajakirjade viktoriin, tervisenädal, tehnoloogiapäev “Toit” 7. klassi õpilastele,
matemaaika nädal, 2.c klassi õppekäik Võrtsjärve äärde, rahvusvaheline tantsupäev,
Ventspilsis traditsioone jätkamas, emadepäeva kevadkontsert, heategevuslik teatejooks

Teadusajakirjade viktoriin
13. aprillil toimus teadusajakirjade viktoriini 7. voor. Seekord olid tulemused järgmised:
I koht 6.a võistkond
II koht 5.c võistkond
III koht 7.c võistkond.
Jäänud on veel üks kord kokku saada ja siis on küsimused aprillikuu ajakirjade kohta.
Maila Visnap

Tervisenädal
17.-21. aprillil toimus koolis tervisenädal. 1. tunnid algasid hommikvõimlemisega kooliraadio
vahendusel. Võimlemist juhendasid õpilasesinduse liikmed ja õpetajad. Igal päeval oli oma
moto, esmaspäev oli näiteks kallistamise päev ja selle päeva raames korraldasid 3.a klassi
tüdrukud üle-koolilise kallistamise võistluse. Kõik, kes suutsid päeva jooksul vähemalt 25
kaaslast kallistada, said auhinnad. Nädala viimasel koolipäeval kutsusime üles õpilasi head
tegema. 8.b klass tegi head Männimäe lasteaias, nimelt käisid nad väikestele muinasjutte
rääkimas. Klassidel oli ka võimalus nädala jooksul üheskoos astuda 2017 sammu, stiil oli vaba
ja nii võis näha õpilasi kõndimas käest kinni, üksteise kukil ja ka „rongi“ stiilis. Aitäh kõigile,
kes võtsid tervisenädala tegevustest osa!

Tehnoloogiapäev „Toit“ 7. klassi õpilastele
20. aprillil käisime Viljandi Gümnaasiumis tehnoloogiapäeval ning saime teada, et keefirist ja
petist saab ise teha kohupiima. Saime teada, et kui joogi sees on happesisaldus alla 2 pH, siis
on see ohtlik inimesele. Saime maitsta troopilisi puuvilju ja marju ning pidime ära arvama
nende nimed ja kasvualad. Meie jaoks oli uus maitse umami. Panime kolme õuna abil väikse
elektripirni põlema.
Päev lõppes ühise tordisöömisega.
Marie Lote Soome, Rainer Oras ja Karl-Erik Puusild

Matemaatika nädal
24.-28. aprillil oli koolis matemaatika nädal. Toimus aritmeetika ja algebra konkurss, selgitati
välja parim jospeldaja, oli võimalik läbida QR-rada, vahetundides sai mängida matemaatilisi
doominoid, lahendada sudokusid, panna kokku tangramme ja mängida mõttemänge. Lisaks
said klassid oma koduklassi uksi matemaatiliselt kujundada.

Võistluste tulemusi saate vaadata matemaatika nädala kodulehelt:
http://matemaatikanadal.weebly.com/tulemused.html
Aitäh matemaatika õpetajad sisuka ja vahva nädala eest!

2.c klassi õppekäik Võrtsjärve äärde
27. aprillil käis 2.c klass Võrtsjärve ääres. Õppekäik algas väikese matkaga männimetsas.
Juhendaja Anu rääkis lastele samblatest: nende vanusest, kirjeldas ja suunas samblaid otsima
ning uurima. Käisime ka kõrgraba servas oleva Mustjärve ääres. Loodetavasti lapsed
mäletavad,
Pärast

miks
matka

on

Eestimaal
maitses

mitmed
kaasa

järved

saanud

võetud

toit

nimeks
väga

Mustjärv.
hästi.

Seejärel asusid lapsed omale samblaraamatut tegema. Vaja oli uuesti ära tunda metsast toodud
samblad ja need raamatusse teipida ning lisada oluline teave iga sambla kohta.
Aeg sai kiiresti otsa. Saime korraks ka kalu vaatama minna ja siis ootas meid juba tagasisõit
Viljandisse.
Õpetaja Tiiu Mürk

Rahvusvaheline tantsupäev
28. aprillil tähistasime koolis rahvusvahelist tantsupäeva. Meie kooli tantsugrupid esitasid
kaasõpilastele tantse, mille nad on aasta jooksul selgeks õppinud. Esinesid rahvatantsijad, Hebe
ja balletistuudio tantsijad. Oli väga vahva kontsert!

Ventspilsis traditsioone jätkamas
Viljandi kunagises 1. keskkoolis sai 1962. aastal spordiõpetaja Osvald Mikkori algatusel hoo
sisse nelja kooli sõpruskohtumine spordis. Seekord, 56 aastat hiljem, toimus see Ventspilsis.
2015. aastal liitus Riia 49. keskkooli asemel spordikohtumisse Ventspilsi 4. keskkool. Tänu
eelkõige spordilembeliste koolijuhtidele on sari kestnud 56 aastat, mis on kahtlemata üks
pikaajalisem spordikohtumine Eesti koolispordis üldse. Kohtumisel võtavad mõõtu Jelgava 4.
keskkooli, Ventspilsi 4. keskkooli, Ülenurme gümnaasiumi ja Jakobsoni kooli põhikooliastme
õpilased (alates 2013, enne seda Jakobsoni kooli gümnasistid). Kokku saadakse kord aastas ja
korraldus liigub koolist kooli. Traditsioonilised spordialad, milles mõõtu võetakse, on korvpall,
kergejõustik ja noolevise. Kõigil aladel on eraldi arvestus poistele ja tüdrukutele.
Seekordne kohtumine oli edukas Ülenurme gümnaasiumi võistkonnale, kel õnnestus pingelises
konkurentsis Jelgava kooliga napsata üldesikoht.
Jakobsoni kooli võistkonnal läks paremini kergejõustikus ja nooleviskes. Nooleviskes
saavutasid nii poisid kui tüdrukud teise koha ja kergejõustikus tüdrukud teise ja poisid
kolmanda koha. Individuaalselt tegi kergejõustikus parima tulemuse Oliver Roht, tõugates 5kg
kuuliga 12m08cm (1. koht). Võistluse säravama tulemusega sai hakkama Jelgava 4. keskooli
õpilane Maris Kozulis, kes ületas kõrgushüppes 1.85.
Lisaks spordikohtumisele oli õpilastel võimalus nautida Ventspilsi veekeskuse mõnusid, näha
korras ja kaunist Ventspilsi linna ja diskotada koos läti noortega. Spordivõistlused toimusid
linna esinduslikeimates spordibaasides.
Järgmisel kevadel korraldab spordikohtumise Jakobsoni kool.
Individuaaltulemused kergejõustikus:
Poisid:
100m: 6. Joel Uustal 12,6; 8. Virgo Lebedev 12,7; 9. Sander-Martin Viitra 12,9; 800m: 5. Raul
Viitmaa 2.27,8; 6. Braien Reichenbach 2.28,2; 8. Andreas Hantson 2.30,1; kaugushüpe: 4. Joel
Uustal 5.27; 5. Virgo Lebedev 5.25; 10. Andreas Hantson 4.73; kõrgushüpe: 4. Virgo Lebedev
1.55; 5. Andreas Hantson 1.50; 6. Joel Uustal 1.50; kuulitõuge 5kg: 1. Oliver Roht 12.08; 2.
Oskar Lepmets 10.76; 4. Rome Nurmekivi 10.19
Tüdrukud:

100m: 4. Karmen Kondel 14,0; 7. Kaoliine Käsper 14,6; 400m: 3. Karmen Kondel 1.09,8; 5.
Johanna Mõtsar 1.11,7; kaugushüpe: 6. Katriin Kabanov 4.29; 8. Karmen Kondel 4.22; 9.
Johanna Mõtsar 4.19; kõrgushüpe: 2. Johanna Mõtsar 1.55; 3. Karoliine Käsper 1.45; 4. Katriin
Kabanov 1.40; kuulitõuge 3kg: 4. Karoliine Käsper 8.64; 11. Katriin Kabanov 7.00.

Emadepäeva kevadkontsert
11. mail toimus aulas traditsiooniline emadepäeva kevadkontsert. Esinesid koorid, ansamblid,
bändid, solistid, tantsijad ja luulelugejad. Lisaks tegid 7.c ja 3.a klassi õpilased toreda video,
kus küsisid üksteise käest emadega seotud küsimusi. Kontserdi kava oli väga mitmekesine,
tuleb tõdeda, et meie koolis on väga andekad ja mitmekülgsed õpilased. Suur aitäh kõigile
juhendajatele, kes kõik need numbrid õpilastega koostöös lavale seadsid!

Heategevuslik teatejooks
11. mail toimus kooli staadionil järjekordne heategevuslik teatejooks. Osalejaid oli u. 700
õpilast üle Viljandimaa. Teatejooks on iga-aastane traditsioon, mille käigus annavad Eesti
lapsed ja noored oma panuse eakaaslaste heaks, kes on liikumisvõime kaotanud. Jooks sai
alguse 2006. aastal ja siis oli osalejaid Eestis kokku 500. Osalejate arv on iga aastaga tõusnud
ja 2016. aastal oli jooksust osavõtjaid juba 9500.
Teatejooksul on oluline osavõtt, sest võitjaid välja ei selgitata. Mõte on selle, et noored õpiksid
maast madalast hoolima inimestest enda ümber ning hindama heategevuse tähtsust. Ning
loodetavasti oskavad noored sellevõrra rohkem väärtustada ka oma võimalusi liikuda ja sporti
teha.

(Faktid

ja

info

on

võetud

http://www.teatejooks.ee/teatejooks.html)

heategevusliku

teatejooksu

kodulehelt:

Meie tegemised 15. mai – 17. juuni
Viljandimaa KEAT õppus, tänuüritus “VJK tunnustab ja tänab”, 9. klassi lõpuaktus

Viljandimaa KEAT õppus
19. mail toimus Holstre-Polli Tervisekeskuses maakondlik pääste- ja esmaabivõistlus KEAT,
kus osales ka Jakobsoni kooli võistkond Asjatundjad. Võistluse raames pidid osalejad läbima
14 punkti ja sooritama erinevaid ülesandeid. Punktides tuli näiteks tunda ära erinevad pommid,
päästa uppumisohus inimene, elustada, anda esmaabi ja harjutada helistamist häirekeskusele,
tuld kustutada ja panna proovile teadmisi raudtee- ja elektriohutusest. Jakobsoni kooli
võistkond oli parima demineerimise ja esmaabi punktis ning kokkuvõttes saavutati 14.
võistkonna konkurentsis I koht. Võistkonda kuulusid 8.b klassi õpilased Tom Adamson,

Katriin Kabanov, Paul Aleksander Pai, Keili Suur, Karol Lota Kinsi, Sarah Elisabeth Soitu,
Rome Nurmekivi, Kermo Soolo. Palju õnne!

Tänuüritus „VJK tunnustab ja tänab“
5. juunil toimus Pärimusmuusika aidas Jakobsoni kooli tänuüritus „VJK tunnustab ja tänab“.
Aasta tähtsündmusele kutsutakse õpilased (koos vanematega), kes on saavutanud väga häid
tulemusi olümpiaadidel, konkurssidel ja võistlustel. Sellest aastast kutsutakse ka 4.-9. klassi
õpilased, kellel on tunnistusel ainult viied. Rõõm on tõdeda, et meie koolis on väga palju
tublisid õpilasi ja nende juhendajaid, kokku sai kutse 140 õpilast ja 35 õpetajat.

9. klasside lõpuaktus
17. juunil lõpetas Jakobsoni kooli 5. lend.
Saadame teid teele Rudolf Rimmeli luuletusega.
Me astume eilsest homsesse
nagu tunnelist valguse kätte,
sest keegi meist tõestab, et leiame
sealt kõigi lätete lätte.

Kuigi sedagi teame: homsest,
vaid homsest peab otsima venda.
Ja kõikidest teedest raskeim
on tee läbi iseenda…
Palju õnne teile armsad vilistlased!

Õpetajad lehvitavad teile!
Kohtume järgmisel õppeaastal!

