Päevaraamat 2017/2018 õppeaastal
Meie tegemised septembris
4.b klassi koolialguse rattamatk, 14. september – rahvusvaheline mesilaste päev!, 3.a
õuesõppepäev, linnamäng, kolme kooli loovtööde konverents, Euroopa keeltepäev,
Viljandimaa 6.-9. klassi poiste jalgpallivõistlus, Viljandimaa koolide 4.-5. klasside
murdmaateatejooks

4.b klassi koolialguse rattamatk
Esimese koolinädala reede otsustasime teha koolivabaks ning matkata jalgratastel Looti, kus
Martini kodus veeta paar mõnusat tundi.
Udusel hommikul kogunesime kooli juurde, panime söögikotid ja mõned lapsed kottidega koos
Ramoni ja Martini ema autodesse ning tuhisesime jalgratastel Obeliski poole. Suure maantee
ületasime jalakäijatena.
Sinialliku poole on üpris tore metsatee, kus turvaline sõita. Puhkekohas tegime joogipeatuse ja
pisut puhkasime. Kohale jõudsime umbes tunnise sõidu järel.
Kraamisime söögikotid tühjaks: nagu alati, oli näkse tohutult. Osad krõpsupakid rändasid
kindlalt kottidesse tagasi. Sõime kõhud täis, mängisime Ukakat, lustisime niisama klassivenna
koduõuel.

Tagasisõidul tuli päike välja ning ilmnes kaks kõhu- ja üks peavalu. Õnneks jõudsime kõik
elusatena kooli juurde tagasi.
Kokkuvõttes oli terve 4.b väsinud kuid õnnelikud.
4.b klass ja õpetaja Rita Kadaja

14. september – rahvusvaheline mesilaste päev!
4.b ja 4.c võtsid ühiselt ette Eesti Põllumajandusmuuseumi külastuse tutvumaks programmiga
„Mesi“ ja seda väga õigel päeval – rahvusvahelisel mesilaste päeval.
Saime teada, kuidas on ülesanded mesilaspere liikmete vahel jaotatud, kuidas käib mee
valmistamine ja miks mesilased üksteisele tantsivad ning kui tähtis on tegelikult mesilaste
olemasolu inimkonna jaoks. Näitusel võis näha põnevaid mesitarusid läbi ajaloo ning vajalikke
abivahendeid mesiniku töö jaoks. Maitsesime erinevaid meesorte ja isegi õietolmu terakesi
ning mesilasvahast valmistas iga laps omale küünla. Päeva lõpetas kosutav kõhutäis kohalikku
toitu.
4.c klass ja õpetaja Sirje Lõssov

3.a õuesõppepäev
20. septembril oli 3.a klassil õuesõppepäev Tipu Looduskoolis. Tutvusime konnade eluga.
Päev oli lastele väga huvitav. Kuna ilm soosis igati õuesõpet saime ise tiigist püüda erinevaid
putukaid ja kalu. Mõni tüdruk oli kalapüüdmisest nii haaratud, et ei pannud tähelegi, et vesi üle
kummikusääre tuli. Õnneks olid juhendajad sellega arvestanud ja kuivad kummikud olemas.
Konnade elutsükkel tuli siiski piltidega paberil läbi mängida. Mõni elus isend näitas ennast
ikka ka. Lõpuks voltisime hüppava konna.
Õuesõppepäev oli kasulik sellepärast, et lapsed leidsid konna toiduahelas olevaid putukaid,
hoidsid neid käes ja kuulasid huvitavaid jutte. Juhendajad Tipu Looduskoolis suudavad lapsed
kaasa mõtlema ja tegutsema panna. Üks tegevus vaheldus teisega ja päev möödus kiiresti.
Lisaks nägime veel kodukitsi ja kanaperet. Kukk tikkus vägisi oma lauluga meie tundi.
Päev oli õpetlik ja meeldejääv. Ja mis kõige tähtsam – lastele tasuta. Aitäh projektikirjutajale!
Anne Kilk 3.a klassijuhataja

Linnamäng
22. septembril toimus VJK 110. avaüritusena linnamäng. Õpilased orienteerusid Viljandi
linnas ja lahendasid Jakobsoni kooliga seotud ülesandeid. Lisaks küsimustele vastuste
otsimisele pidid õpilased tegema punktides klassipilte ja mõnes ka videoid. Tagasi koolis olles
tegid õpilased päeva kokkuvõtteks esitluse ja joonistasid presidendi portreed, plakateid,
kujundasid kooli mütsi ja tassi, lahendasid ristsõna ning mängisid kuldvillakut.
5.-6. klasside linnamängu tulemused:
I koht 6.c klass 44 punktiga
II koht 5.c klass 42 punktiga
III-IV koht 5.b ja 6.a 40 punktiga
Tasside kujundamise eest märgiti ära järgmised õpilased:
•

Helerin Mets ja Anette-Liis Udris 5.a klassist

•

Sigmard Aasa 5.a

•

Sander Väljaots 5.b

Presidendi portree joonistamise eest märgiti ära järgmised õpilased:
•

Mathilde Kallaste 5.c

•

Selina Feklina 5.c

•

Mariann Märka 5.c

Rühmatööna valminud plakati eest märgiti ära järgmised õpilased:
•

Sandra Ardel ja Brit Martin 5.a

7.-9. klasside linnamängu tulemused:
I koht 9.b klass 57 punktiga
II koht 8.a klass 52 punktiga
III koht 7.d klass 51 punktiga

Tasside kujundamise eest märgiti ära järgmised õpilased:
•

Elina Anijärv 8.b

•

Kristiine Puu ja Liis Paul 7.c

Mütsi kavanda tegemise eest märgiti ära järgmised õpilased:
•

Laura-Liis Saarik ja Berit Ületoa 7.c

•

Henri Särev 7.c

Rühmatööna valminud plakati eest märgiti ära järgmised õpilased:
•

Grete Roostik ja Diana Stelmokas 9.a

•

Siim Laas, Marko Mõttus ja Aleksander Rink 9.a

Ristsõna lahendamises parimad:
•

Grethe-Ly Hausler ja Elisabeth Piirisalu 7.c

•

Carolyn Mardim ja Kristiina Tsõtsin 7.c

Kolme kooli loovtööde konverents
27. septembril toimus Jakobsoni koolis loovtööde konverents. Oma töid esitlesid 16 õpilast
Jakobsoni, Paalalinna ja Kesklinna koolist. Kuulajateks kõigi kolme kooli 8. klassid, kellel
seisab sellel aastal ees loovtöö tegemine. Loovtööd, mida õpilased esitlesid, olid väga
huvitavad ja eriilmelised. Publikule tutvustati nt. omaloomingulist muusikapala, tantsuetendust
tunnetest ja emotsioonidest, internetipoodi, heategevuskampaania korraldamist, tundide
korraldamist lasteaialastele ja 4. klassile jmt.
Aitäh kõigile tublidele esinejatele!

Euroopa keeltepäev
26. septembril tähistasime koolis Euroopa keeltepäeva. 7. klassidele toimusid võõrkeeletunnid,
kus õpetajateks olid Viljandi Gümnaasiumi noored. Meie kooli õpilastele tutvustati saksa,
soome, hiina ja prantsuse keelt ning riike, kus neid keeli räägitakse.
Lisaks kirjutasid meie kooli 5. ja 6. klasside õpilased keeltepäeva raames postkaarte
Saksamaa eakaaslastele.
Projekti eesmärgiks on tutvuda inglise keele vahendusel üksteise emakeelega ja harjutada
postkaardi kirjutamist.
29. septembril läksid kaardid teele ja nüüd jäävad õpilased ootama sakslaste postipakki!

Viljandimaa 6.-9. klassi poiste jalgpallivõistlus
19. septembril toimus Viljandimaa 6.-9. klassi poiste jalgpallivõistlus. Meie kooli võistkond
saavutas esikoha täiseduga Kirivere PK ja Kesklinna kooli ees, laskmata lüüa endale ühtegi
väravat. Võistkonnas mängisid: Rain Piirak, Raul Viitmaa, Kevin Hunt, Virgo Lebedev, Sander
Martin Viitra, Karl Kristjan Karu, Ainar Peedo, Karl Erik Jürisson, Robin Liinsoo, Kaupo
Kruusmäe. Võiskonna juhendaja õpetaja Ants Kuusik. Palju õnne!

Viljandimaa koolide 4.-5. klasside murdmaateatejooks
20. septembril toimus Viljandimaa koolide 4.-5. klasside murdmaateatejooks, kus meie kooli
võistkond saavutas II koha Kesklinna kooli järel ja Paalalinna kooli ees. Võistkonnas jooksid:
Merili Käsper, Brit Martin, Helin Brikis, Hanna Koks, Osckar Joost, Markus Mitt, Jarek Pilt,
Ruben Paabel, Lisete Kuuba, Anette Agasild, Martha Maria Hänilene, Laureta Laanemaa, Ott
Orav, Roland Mitt, Rene Talts, Sigmard Aasa. Palju õnne tublid noored ja õnnitlused ka
juhendajale Ants Kuusikule!

Meie tegemised oktoobris
Töötukassa loengud, inspiratsioonipäev Sakala Keskuses, õpetajate päev,

3.c Tipu

Looduskoolis, Kirilinnud 10, laste 2. liikluskonverents, teadusajakirjade viktoriin,
orienteerumise õppimine Ruunaraipel, algklasside viktoriin, matemaatikaolümpiaadi
koolivoor, Viljandimaa koolide murdmaajooksu meistrivõistlused
Töötukassa loengud
2. oktoobril toimusid 8. klassidele töötukassa loengud. Külas oli Merili Tasane, kes on
Töötukassa Pärnumaa osakonna karjääriinfo spetsialist. Teemad olid:
•

Tööturu hetkeolukord Eestis ja noore kodumaakonnas;

•

Tööotsingutega alustamine (dokumendid, sotsiaalmeedia mõju);

•

Esimese töökogemuse sidumine edasiste tööotsingutega

Õpilaste mõtted: tööle kandideerides tuleks esitada ka motivatsioonikiri ja kaaskiri,
motivatsioonikiri annab palju juurde, et tööle saada. Töö levib 70-80% tuttavate (tutvuste)
kaudu. Kogu Eestis on 6,8% töötuid, Viljandimaa töötuse arv on 7,9%. Mustalt tööl käies ei
ole võimalik saada haigekassahüvitist. Brutopalk on summa, millest lähevad maha töötaja
maksud. Brutopalk on märgitud töölepingus. Viljandi keskmine palk on 987 eurot. CV-s ei
kasutata slängi. CV foto puhul eelista ametlikumat pilti. Ole sotsiaalmeedias postitamisega
ettevaatlik. Tööandjad kontrollivad sotsiaalmeediat. Ametlik ja mitteametlik töötamine. 33,7%
noortest on põhiharidusega. Toredad loengud ja aitäh Merili Tasasele!
8. klassid

Inspiratsioonipäev Sakala Keskuses
3. oktoobril käisid 7.c ja 7.d klassi õpilased ettevõtlikkuse tunni raames noortele suunatud
inspiratsioonipäeval Sakala Keskuses. Noortele tutvustas oma edulugu Euroopa parim
õpilasfirma Festera, oma tegemisi tutvustas Arvamusfestivali üks korraldaja Birgit Sitska,
läbipõlemise ennetamisest rääkis vabakutseline lavastaja Loore Martma. Lisaks tutvustati
lühidalt Viljandimaa noorte ettevõtlikkuse arendamise programmi.
Inspiratsioonipäev oli väga huvitav. Saime motivatsiooni oma tegemisteks ning saime juurde
julgust. Kõige rohkem meeldisid meile õpilasfirma Festera noormehed, sest nende jutt oli
huvitav ja kaasahaarav. Nende edulugu oli hea kuulata. Õppisime seda, et kui avaneb võimalus,
siis tuleb sellest kinni haarata. Samuti õppisime, et eesmärkide täide viimisega ei tasu liiale
minna, sest muidu võib läbi põleda. Alati tuleks säilitada kainet mõistust. Meile meeldis
inspiratsioonipäev.
Emma Siro, Kristiine Puu 7.c klass

Õpetajate päev
5. oktoobril tähistasime õpetajate päeva. 9. klass oli korraldamisega kõvasti vaeva näinud ja
üle mitme aasta toimus nende juhendamisel tund päris õpetajatele. Õppimine toimus aktiivselt
tegutsedes, orienteerumismängu käigus oli vaja leida vastused küsimustele. Parimatele olid
auhinnaks loomulikult präänikud! Õpilastele toimus 4 lühendatud tundi ja 5. tunni ajal
kogunesid 8.-9. klass ja õpetajad aktusele. Kõik 9. klassid olid ettevalmistanud meeleolukad
esinemisnumbrid, mis panid rõõmsalt kihistama nii õpilased kui ka õpetajad. Õpetajate päeva
direktor Grete Roostik pidas vahva kõne, kus võrdles õpilasi loomaaia loomadega ja õpetajaid
nende talitajatega! Väga tore päev oli, aitäh 9. klassid!

3.c Tipu Looduskoolis
10. oktoobril sõitis 3.c klass Tipu Looduskooli, et osaleda programmis „Vihmauss Villu
seiklused”. Looduskoolis võtsid meid vastu toredad juhendajad, kellega koos mängisime ja
õppisime mitu tundi. Saime palju teada vihmaussi elust. Otsisime õues vihmausse, vaatlesime
neid luubiga, kaalusime, mõõtsime ja isegi kuulasime, mis häält vihmauss teeb. Nüüd teame
nii mõndagi vihmaussi paljunemisest. Kõik mängud õues ja töölehed toetasid vihmaussi kohta
teadmiste omandamist. Viimaks kontrollitigi mängu käigus, mida lapsed olid meelde jätnud.
Kogu koolitusel oldud aeg oli vihmaussilikult vihmane, kuid siiski elamusterohke.
3.c lapsed ja õpetaja tänavad neid, kes sellise õppimise meile võimaldasid. Aitäh!
Õp Tiiu Mürk

Kirilinnud 10
19. oktoobril tähistas mudilaskoor Kirilinnud oma 10. sünnipäeva. Toimus kontsert, kus
esinesid praegused ja endised mudilaskoori lauljad ja koori sõbrad. Pidu lõppes sünnipäeval
tordi söömisega. Tort oli väga eriline, nimelt olid selle valmistanud 9. b klassi õpilased. Palju
õnne mudilaskoor Kirilinnud ja juhendaja Kristi Vastisson!

Laste 2. liikluskonverents
11. oktoobril toimus Vorbusel, Eesti Maanteemuuseumis, Laste 2. liikluskonverents. Meie
koolist osalesid Aroli Lebrett 3.a, Hannaliisa Rohumägi 3.b, Andre Ületoa 3.c ja Krisette Sova
3.d klassist.
Osalejaid oli üle terve Eesti. Ettekannetes räägiti huvitavatel liiklusteemadel.
Lapsed osalesid erinevates õpitubades. Aroli grupp koostas liiklusmuinasjuttu, Andre sai sõna
sekka öelda politseiniku pesas, tarkusepesa liige oli Hannaliisa, Krisette osales täringupesas.
Õpetajatel oli oma õpituba, kus tutvustati erinevaid helkureid ja enda nähtavaks-tegemise
võimalusi.

Kõik osalejad said mapi, pastaka, seljakoti. Lõunaks sõime maitsvat praadi ning magustoiduks
oli huvitav kook.
Lõpuks tutvustas giid meile muuseumi püsinäitust.
Laste meelest oli päev väga lahe, õpetaja meelest ka.
Jääme ootama 3. liikluskonverentsi, mis toimub arvatavasti aasta pärast.
Liiklusõpetaja Rita Kadaja

Teadusajakirjade viktoriin
Juba kolmandat aastat toimub meie koolis teadusajakirjade viktoriin. Viktoriini küsimused
koostatakse ajakirjade “Imeline Ajalugu” ja “Imeline Teadus” põhjal. Üldvõitja kuulutatakse
välja pärast VII vooru mai kuus. I voor küsimused olid koostatud ajakirjade septembri kuu
numbrite põhjal. Kohale tuli kuus võistkonda 5. – 8. klassini.
Esimene voor toimus 6. oktoobril. Esimese vooru võitis 5.c klassi tüdrukute võistkond LMK,
järgnesid 8.c klassi Moosivanad ja 6.c klassi Elektriautod. Küsimuste, vastuste ja tulemustega
on võimalik tutvuda III korruse koridori stendil. Kõik võistlejad olid väga tublid!
Edukat oktoobrikuu ajakirjade lugemist! Kohtume novembri alguses taas.
Loodusainete ja ajaloo õpetajad

Orienteerumise õppimine Ruunaraipel
4.b klass oli viimane, kes nimetatud õppusel osales. Ilm oli super ning kuldne sügis näitas enda
täies ilus. Kohale sõites nägi Lisette metskitse põlluservas ning ühel metsasihil liikusid maas
suured musta-hallikirju linnud. Busiijuht arvas, et tedred, meie koolitajate meelest olid need
siiski metsised. Huvitav ikkagi!
Kohale jõudes võtsid meid vastu Dagmar ja Mari. Igaüks sai vestlusringis öelda, mida te
orienteerumisest teab või teada soovib. Ilmakaarte mängu abil jagati kõik tiimidesse. Algul
õpetati meile kaarti, leppemärke, mõõtkava. Tuli meelde, mida eelmisel aastal loodusõpetuses
olime õppinud. Dagmar õpetas, kuidas ise kompassi meisterdada.
Tiimid said kaardi ja kompassi ning läbida tuli 7 kontrollpunkti, kus kirjutada tuli koordinaadid.
Kõige kiirematel olid koordinaadid õigesti kirjutamata ning mõningase torisemisega tõttasid
nad uuesti metsa. Tüdrukutel, kellel olid andmed õiged, oli paar kontrollpunkti läbimata.
Lõkke juures oli tiimidel ülesanne teha olemasolevatest materjalidest pisike lõke, millega nöör
läbi põletada. Kõik said enam-vähem toime.
Viimaseks ülesandeks oli õiged koordinaadid GPS-i sisestada ja metsa peidetud aardekast üles
leida. Kastis oli kõigile kommi.
Dagmar selgitas oma saksa päritolu. Kinkisime neile helkurid, sest peale meie klassi lõppes
programm selleks sügiseks ning Dagmar ja Mari lubasid metsast välja tulla.
Sõime oma söögikotid tühjaks, jõime termosed tilgatumaks ning jätsime oma juhendajatega
hüvasti.
Kõigile meeldis Soomaa Rahvuspargis väga.
õpetaja Rita Kadaja

Algklasside viktoriin
Juba 4. hooaega nuputavad 1.-4. klasside õpilased viktoriinimängus. Mäng toimub
auditooriumis, sest küsimused ja valikvastused ilmuvad ekraanile. Iga kord saab mängida 12
4-liikmelist võistkonda. Põhimängus on 15 küsimust ning alati on vajalikud ka lisaküsimused.
Auhindadeks on šokolaadid ja kommid.

Septembris alustasid 4. klasside võistkonnad.
Põhimängu lõppedes oli võistkond Kuldsed Tähed kogunud 12 punkti. Lisaküsimuste järel sai
2. koha võistkond Mõttetaimed. 3.-4. kohta jäid jagama Nuputajad ja Mõttesähvatus.
Auhinnalised kohad jagasid omavahel šokolaade, kõik ülejäänud said kommi põske pista.
Oktoobris mängisid 3. klasside võistlejad. Juba alguses kogusid võistkonnad Liblikad,
Tüdrukud, Pliksid ja Tarkurid teistest rohkem punkte.
Põhimängu lõppedes oli kõige rohkem punkte võistkonnal Tüdrukud. 2.-3. kohale jäid
mängima kolm võistkonda. Lisaküsimuste lõppedes oli seis ikka võrdne – seega Liblikad ja
Pliksid jagasid šokolaadid õelikult omavahel ära.
Novembrikuus nuputavad 2. klasside õpilased.
Õpetaja Rita Kadaja

Matemaatikaolümpiaadi koolivoor
19. oktoobril toimus matemaatikaolümpiaadi koolivoor.
Koolivoor koosnes kahest osast:
I osa – TEST (10 ülesannet, 40 min), milles oli oluline ainult õige vastus.
II osa – ülesanded, kus oli oluline ka lahenduse ja mõttekäigu korrektne vormistamine.
Klassiti oli ülesannete arv ja lahendusaeg erinev.
Tulemused klasside kaupa on järgmised:
5. klass
I koht Liya Rogolevskaya 5.c
II koht Mariann Märka 5.c
III koht Laura Nõmmeloo 5.c
6. klass
I koht Janeli Sillaots 6.b
II koht Silver Erm 6.c
III koht Lotte Starostin 6.c
7. klass
I koht Kaur Kivilaan 7.c
II koht Emma Kruusmäe 7.a
III koht Mattias Nõgols 7.c
8. klass
I-II koht Marie-Lote Soome 8.a
I-II koht Sander Ambo 8.b
III koht Lisette Ant 8.c
9. klass
I koht Laura-Liisa Sell 9.c

II koht Paul Aleksander Pai 9.b
III koht Alexander Rink 9.a

Viljandimaa koolide murdmaajooksu meistrivõistlused
Meie kool saavutas murdmaajooksu meistrivõistlustel II koha. Maakonna meistritiitli võitsid
oma vanuseklassis Andreas Hantson, Robin Joost ja Virgo Lebedev. Teise koha Karoliine
Käsper ja kolmanda koha Kaupo Kruusmäe ja Raul Viitmaa. Palju õnne tublid sportlased!
Õpetaja Kadri Kuusik

Meie tegemised novembris
Teadusajakirjade viktoriin, isadepäeva perepäev, viie kooli kohtumine matemaatikas,
nädal ajalehega, kooli sünnipäeva aktus, viktoriin 2. klassidele, Prof Jaan Depmanile
pühendatud XXIII nuputamisvõistlus, kolme kooli kõnevõistlus, kolme kooli playback,

T.O.R.E koolitus, balletistuudio ringreis, taskulampidega teatejooks, võit Viljandimaa
noorte ja koolide karikavõistlustel vene kabes

Teadusajakirjade viktoriin
10. novembril toimus teadusajakirjade “Imeline teadus” ja “Imeline ajalugu” viktoriin. Tore,
et liitusid eelmise aasta võitjad praegusest 7.a klassist, kes võitsid ka selle vooru ja kahe vooru
kokkuvõttes on kolmandal kohal. Teise koha punktid saavutasid 5.c tüdrukud ja kolmanda koha
saavutas 8.c klassi võistkond. Küsimuste, vastuste ja punktitabeliga saab tutvuda III korruse
stendil.
Edukat novembri ajakirjade lugemist!
Õpetaja Maila Visnap

Isadepäeva perepäev
11. novembril tähistasime koolis traditsioonilist isadepäeva perepäeva. Peredel oli võimalus
vaadata ja kuulata õpilaste esinemisnumbreid ja pärast kontserti osaleda õpitubades. Sellel
aastal said soovijad meisterdada kuumaalust, liivakaarti, osaleda animatsiooni ja robootika
töötoas, sportida ja ujuda. Lisaks oli avatud õpilaskohvik. Tegevusi jagus kõigile!

Viie kooli kohtumine matemaatikas
15. novembril toimus Viljandi Gümnaasiumis 53. viie kooli kohtumine matemaatikas.
Põhikooli osas võistlesid Nõo Põhikooli, Tartu Kesklinna Kooli, Miina Härma Gümnaasiumi,
Tartu Tamme Gümnaasiumi ja Viljandi Jakobsoni Kooli 6.-9. klasside õpilased. Igasse
võistkonda kuulus 10 õpilast. Arvestus toimus nii võistkondlikult kui ka individuaalselt.
1.-10. koha saavutanud õpilased saavad viie kooli kohtumise diplomi
Meie kooli tulemused olid järgmised:
6. klass, võistkondlik IV koht ja diplomi sai Janeli Sillaots 6.b (7.-9. koht)
7. klass, võistkondlik I koht ja diplomi said Kaur Kivilaan 7.c (2.-4. koht), Emma Kruusmäe
7.a, Berit Ületoa 7.c, Kaspar Tire 7.d (8.-10.koht)
8. klass, võistkondlik III koht
9. klass, võistkondlik IV koht ja diplomi sai Laura-Liisa Sell 9.c (7. koht)

Nädal ajalehega
13.-17. novembril toimus meie kooli juubelisündmuste raames Nädal ajalehega. Eesmärgiks
oli ajakirjandus lastele lähemale tuua.
Esmaspäeval kohtus 8. klassidega Sakala peatoimetaja Hans Väre, kes kõneles õpilastega sõna
jõust – sellest, mis võib saada lendu lastud sõnast, mismoodi võivad elusid muuta
ajakirjanduses avaldatud sõnad.
Teisipäeval läksid õpilased koolimajja fotojahile ja noorematele õpilastele olid seintel suured
poognad valget paberit, kuhu sai kujundada nädala jooksul oma ajalehe – kirjutada uudiseid,
kuulutusi, joonistada pilte, avaldada arvamust. Reedeks oli koolimaja seintel mitu sisutihedat
ajalehte.
Kolmapäeval murti pead Sakala ajalehtede põhjal koostatud viktoriinil.
Neljapäeval esines 9. klassidele õpetaja, kirjanik, poliitik ja mõttetark Heiki Raudla. Oli
emotsionaalne ja huvitav kohtumine, teemaks – nali ja nalja mõju.
Reedel, kooli sünnipäeval, tehti kokkuvõtteid edukast nädalast, jagati auhindu ja tänati
korraldajaid.

(7.c klassi võistkond Sakala viktoriinil)

Kooli sünnipäeva aktus
17. novembril tähistasime kooli 109. sünnipäeva. Hommikul ootas õpilasi koolis üllatus, nimelt
oli meile külla tulnud Carl Robert Jakobson (Tarmo Looduse kehastuses). Ta külastas õpilaste
tunde ja jutustas möödunud aegadest, esitas luuletusi ja rääkis sellest, kui oluline on kool ja
haridus. Oma kohalolekuga ilmestas ta ka kooli sünnipäeva aktust, olles vaheldumisi Carl
Robert Jakobson ja Tarmo Loodus.
Sünnipäeva aktusel andis Tarmo Riisenberg üle vilistlasnõukogu stipendiumi, selle sai 9.c
klassi õpilane Laura-Liisa Sell. Meile oli külla tulnud ka Viljandi Muuseumi esindus, kes
andsid koolile üle Konrad Mägi õlimaali reproduktsiooni „Kasaritsa Maastik“.
Kooli sünnipäeva aktusel kuulutasime välja ka õpilaste lemmikõpetaja 2017. Selleks sai
loodusõpetuse ja bioloogia õpetaja Kadri Pulk.
Oli imeilus sünnipäev!

Viktoriin 2. klassidele
22. novembril oli nuputamise kord 2. klasside käes. Auditooriumisse kogunes tavapäraselt 12
võistkonda. Kui mängu põhiküsimused said läbi, oli võistkonnal „Tarkus“ kogutud 12 punkti
ja võit taskus.
Esimene lisaküsimus tõi 2. koha võistkonnale „Popid Tüdrukud“.
3. koha võitis võistkond „Tarkurid“
Auhinnatud said šokolaadi, kõik ülejäänud kommi põske.
Jaanuaris on viktoriin 1. klassidele.
Head nuputamist kõigile!
Õpetaja Rita Kadaja

Kodanikupäeva kõnevõistlus
Paalalinna, Kesklinna ja Jakobsoni kooli õpilased näitasid kodanikupäeva kõnevõistlusel
sõnaosavust nii ettevalmistatud kui ekspromptkõne kategoorias. Nad arutlesid kõnevõistlusel
selle üle, mida öelnuks Carl Robert Jakobson Eesti Vabariigile selle 100. aastapäevaks.
Kõnevõistlus oli pühendatud Eesti 100. ja Jakobsoni kooli 110. sünnipäevale.
Üldvõidu napsas Paalalinna kooli õpilane Eeva Vitsut, teiseks tuli Jakobsoni kooli õpilane
Alexander Rink ning kolmas oli Liisa Ikla samuti Jakobsoni koolist.
«Noored olid vaimukad ja suuremalt jaolt positiivsed,» ütles žürii liige õpetaja Kaia Pihlak.
Näiteks Paalalinna kooli õpilane Villem Mändmaa kehastus Jakobsoniks ja see oli väga vahva.
Alljärgnevalt toomegi ära tema poolt peetud kõne Jakobsonina.
Villem Mändmaa kõne

(Villem Mändmaa, Paalalinna kooli õpilane)

Prof Jaan Depmanile pühendatud XXIII nuputamisvõistlus
24. novembril toimus järjekordne prof Jaan Depmanile pühendatud nuputamisvõistlus.
Sellel võistlusel osalevad gümnaasiumi võistkonnad, kuhu kuulub üks 10. klassi õpilane, üks
11. klassi õpilane ja üks 12. klassi õpilane ning põhikooli võistkonnad, kuhu kuuluvad 2 õpilast
8. klassist ja 2 õpilast 9. klassist.
Kõik lahendavad ühesuguseid ülesandeid, aga arvestus käib gümnaasiumis eraldi ja põhikoolis
eraldi.
I voor – „jah-ei“ vastust nõudvad küsimused (25 tk), mida loeti ette kaks korda ja siis tuli
vastata.
II voor – loovusülesanded (10 tk). Ülesanded anti kätte ühe kaupa. Lahendamiseks oli aega
niikaua, kui üks võistkond tõstis käe ja seejärel anti veel 2 minutit aega vastuse vormistamiseks.
III voor – nuputamisülesanded. 73 ülesannet anti korraga kätte ja lahendamisaega oli 1h 45
min.
Meie koolist osales kaks võistkonda: I võistkond tuli 6.-7. kohale ja II võistkond 12. kohale 16
võiskonnast. II võistkond pidi kahjuks kolmekesi võistlema, kuna üks noormees jäi tulemata.

(II võistkonna liige Alexander Rink 9.a)

(I võistkond: Paul Aleksander Pai 9.b, Laura-Liisa Sell 9.c, Marie Lote Soome 8.a, Karl-Erik
Puusild 8.a)

T.O.R.E. koolitus
23.-25. novembril toimus Veski spordi- ja puhkekeskuses Valgamaal tugiõpilasliikumise
baaskoolitus, kus osalesid ka meie kooli õpilased ja juhendajad. Kokku osales 1. koolitusel 6
kooli, viis Valgamaalt ja üks Viljandimaalt. Kolme koolituspäeva jooksul said osalejad
üksteisega tuttavaks ning koolitajad andsid ülevaate, mis see tugiõpilasliikumine on. Osalejad
said juurde oskust teha meeskonnatööd, lisaks esinemiskogemust. Läbi mängu leiti endale uusi
sõpru. Jakobsoni koolist osalesid baaskoolituse 1. koolitusel sotsiaalpedagoog Maili, huvijuht
Moonika ja Gert, Markus, Karl Markus 6.a klassist.

Balletistuudio ringreis
23.-24. novembril käis balletistuudio ringreisil Harjumaal ja Tallinnas. Tantsuetendusega
“Maailma loomas” esinesime Võhmas, Tallinnas, Sakus, Kajamaal, Kurtnas ja Tabasalus.
“Maailma loomas” jutustab loo noortest inimestest, kes lähevad peale kooli lõpetamist
Euroopasse tööd ja õnne otsima. Ja – olles palju erinevaid riike näinud ja erinevaid töid teinud,
jõuavad tõeni, et oma kodus, oma Eestimaal on ikka kõige parem ja armsam elada.
Tantsuetendus on kingitus EV-le juubeliks ja kannab mõtet: mina jään!

Etendused olid menukad, tantsijad tublid ja publik rahul.

Kolme kooli playback show “Tähed laval”
28. novembril toimus Pärimusmuusika aidas Viljandi kolme põhikooli ühine playback show.
Meie kooli esindasid koolivooru parimad: 4.a; 4.b; 5.b; 5.c; 6.c ja 7.b. Kõik olid väga tublid!
Tulemused:
•

3.-4. klasside arvestuses saavutas 4.a klass III koha

•

5.-6. klasside arvestuses saavutas 5.c II koha ja 5.b III koha

Järgmine kolme kooli ühine suurem ettevõtmine ootab meid aprilli kuus, siis on plaanis kolme
kooli moeshow.

(4.b klass esitamas laulu “Clap your hand”)

Külalised 8. klassidele
1. novembril käis kaheksandatel klassidel külas riigikogu liige Urmas Kruuse. Ta rääkis
sellest, mismoodi jõuda selleni, et unistused täituksid. Samuti oli suur rõhk jutu teemast
sellel, kui oluline on oma elus teha asju, mis meeldivad ja õnnelikuks teevad, mitte mõelda
elukutse valikul ainult palga suurusele. Urmas Kruuse suur unistus oli mängida bändis. See
unistus ka täitus ja tal oli kaasas kõigile vaatamiseks tema noorusajal valminud kassett.
Urmas Kruuse on olnud ka Elva ja Tartu linnapea. Seda tööd tegi ta enda sõnul sellepärast, et
tahtis linnade arengule ja heaolule kaasa aidata.
Tore kohtumine.
Kaisa Linn 8.c klass

Meid külastas täna maaler Kalev Aiaotsa. Tema täpsem elukutse nimetus on inspektor
konsultant. Ta rääkis meile erinevatest pinna värvidest. Saime teada tema elukutsest ning
värvitööstustest. Vaatasime mitmesuguseid videoid värvimisest ja kuulasime veidi värvide
keemiliste koostisosade kohta.
Eliisabet Veermets 8.b klass
Meie kooli 8. c klassil käisid külas Raul Koov, kes töötab autode tehnoülevaatuses ning vabal
ajal

on

Eesti

Autospordi

liidu

kohtunik

erinevatel

Kalle Kuusik kes töötab üle maailma Eltel Networkis tippjuhina.

rallivõistlustel.

8.a klassi külastas Risto Ilves. Ta on töötanud kuus aastat Tallinna Vanglas ja juhendanud uusi
töötajaid. Momendil õpib ta Tallinna Ülikoolis kutseõpetajaks. Tema külalistund oli põnev ja
pani mõtlema elus oluliste asjade üle.

Kooli 109. sünnipäeva traditsiooniline teatejooks
2017 aasta sügis andis jooksuks ilusa ja kuiva ilma. Oli õpilasi, kes jooksid lausa lühikeses
jooksuvormis.
Ümber koolimaja teatejooksul osalevad kõikide klasside võistkonnad. Kell 13.00 selgitasid
parimad 1.-4. klasside 12 liikmelised võistkonnad ja kell 16.00 hämaras 5.-9. klasside 10
liikmelised võistkonnad (puudusid 9. klassid, kes olid karjäärikonverentsil).
Innustava ja sütitava kõnega saatis õpilased teatejooksule kooli direktor Tiit Kurvits.
Teatejooksu võitjad:
Klass

Tulemus

Klassijuhataja

1c

15.00

Rita Moor

2c

14.30

Auna Hanschmidt

3c

13.09

Tiiu Mürk

4b

12.44

Rita Kadaja

5a

9.39

Maila Visnap

6c

9.44

Kersti Soopa

7b

9.04

Kadri Pulk

8c

9.26

Maiga Purgats

Rändkarikatele graveeritakse:
1.-4. klasside arvestuses 4b klass ja Rita Kadaja
5.-9. klasside arvestuses 7b klass ja Kadri Pulk
Kehalise kasvatuse aineühenduse juht Aivar Hommik

Võit Viljandimaa noorte- ja koolide karikavõistlustel vene kabes
Oli õnn võita maakonna tugevaimat konkurenti Suure-Jaani Kooli võistkonda kabes ja seda
teist aastat järjest 0,5 punktise ülekaaluga!
Võistkonna arvestusse läheb iga kooliastme parima poisi ja tüdruku tulemus.

Meie parimad (turniiril mängitakse 7 partiid):
1.-3. klass
I koht (6p) Andre Ületoa
I koht (5,5p) Aleksandra Logovoi
4.-6. klass
I koht (6p) Kevin Kasik
I kht (5,5p) Elisabeth Põder
7.-9. klass
II koht (5p) Kaupo Kruusmäe
V koht (3,5p) Keili Suur
Individuaalseid medalikohti saavutasid veel:
Romet Širokov 1.-3. klass II koht (6p); Kristin Lääts 1.-3. klass III koht (5p); Kevin Jürgen 4.6. klass II koht (6p); Liya Rogolevkaja 4.-6. klass II koht (5,5p)
Juhendaja Aivar Hommik

Meie tegemised detsembris
Füüsika lahtine võistlus, kodutütarde talvelaager, teadusajakirjade viktoriini III voor,
balletistuudio

jõuluõhtu,

jõulud

VJK-s,

maakondlik

saalijalgpallivõistlus,

korvpalliturniir “Mulgid platsile”, klasside vahelised saalihokivõistlused
Füüsika lahtine võistlus
2. detsembril toimus füüsika lahtine võistlus. Füüsika lahtine võistlus toimub kahes
vanuserühmas: nooremas rühmas võistlevad 8.-10. klassi õpilased, vanemas rühmas 11.-12.
klassi õpilased. Võistlusest osavõtjatele antakse lahendamiseks 10 ülesannet, millest arvesse
lähevad 6 kõige rohkem punkte saanud lahendust. Ülesannete lahendamiseks on aega 5 tundi.
Meie kooli õpilastes saavutas 8. klasside arvestuses saavutas Rainer Oras 8.a klassist 43
võistleja seast 15. koha ja Marie Lote Soome 8.a klassist 22. koha.

Kodutütarde talvelaager
1.-3. detsembril toimus traditsiooniline maakondlik kodutütarde ja noorkotkaste talvelaager.
Seekord toimus see meie koolis. Kuujäneste rühmast võttis laagrist osa 25 tüdrukut. Kokku oli
osalejaid maakonnast peaaegu 200. Tegevust jagus igasse päeva ja programm oli põnev. Kõigil
oli võimalus meisterdada õnnekivi ja rinnamärki, osaleda virtuaalse reaalsuse ja teadusteatri
õpitubades, ujuda, käia kinos ja sportida. Loomulikult külastas meid ka jõuluvana, kellele
saime esineda laagris lavastatud muinasjuttudega. Leidsime uusi sõpru ja saime veeta koos ühe
toreda nädalavahetuse.

Teadusajakirjade viktoriini III voor
5. detsembril toimus teadusajakirjade viktoriini III voor “Imelise Teaduse” ja “Imelise Ajaloo”
novembri kuu numbrite põhjal koostatud küsimustega.
Selle vooru võitis 7.a klassi võistkond (13 punkti) 6.c (12 punkti) ja 5.c (11 punkti) klassi
võistkondade ees. Kolme vooru põhjal on üldliider 5.c klassi võistkond LMK. Küsimusi,
vastuseid ja tulemusi saab vaadata III korruse stendilt.
Nüüd kõik detsembri ja jaanuari numbreid lugema! Kohtume jaanuaris uue aasta alguses.
Loodusainete ja ajaloo õpetajad

Balletistuudio jõuluõhtu
14. detsembril toimus kooli balletistuudio meeleolukas jõuluõhtu. Kõik tantsijad vaatasid
alustuseks filmi “Baleriin”, oli kaetud uhke jõululaud ja siis saabus Jõuluvana. Sel aastal
esitasid kõik balletirühmad Jõuluvanale omaenda loomingut – oli tantse, oli näidendeid, oli
kaaslastele mängude korraldamist. 8. klassi balletirühm soojendas üles Lotte-tantsu, mida nad
tantsisid 3. klassis ja tants osutus ka seekord ülimenukaks. Jõuluvana jäi rahule ja jagas
tantsijatele kingitusi. Balletistuudiol on ees veel mitmed jõuluesinemised.
Katrin Hommik

Jõulud VJK-s
Valik fotosid jõuluaegsetest tegemistest koolis
Jõululaat

Jõulukontsert

1.-2. kl jõulupidu

9. kl jõulunäidend

Maakondlik saalijalgpallivõistlus
1. detsembril toimus maakondlik saalijalgpallivõistlus 6.-9. klasside poistele. Meie kooli
võistkond saavutas I koha. Võidukasse meeskonda kuulusid: Karl Erik Jürisson, Kevin Hunt,
Ainar Peedo, Virgo Lebedev, Robin Joost, Robin Liinsoo, Sander Martin Viitra, Karl Kristjan
Karu, Raul viitmaa, Kaupo Kruusmäe. Võistkonda juhendas õpetaja Ants Kuusik.
Palju õnne!

Korvpalliturniir “Mulgid platsile”
Korvpalliturniir “Mulgid platsile” on mõeldud 1.-5. klassi poistele ja tüdrukutele. Mängud
toimuvad Abja spordihoones, kus korraldajate poolt on tagatud tasemel turniiri läbiviimine.
Jakobsoni Kooli võistkond osales antud turniiril esmakordselt.
Tulemused:
I koht Kolga-Jaani Kool
II koht Viljandi Jakobsoni Kool
III koht Viljadi Spordikool
Turniiril osales 7 võistkonda. Kui alagrupimängus õnnestus Kolga-Jaani võistkonda võita, siis
finaalmängus tuli tunnistada nende paremust.

Jakobsoni kooli võistkonnas mängisid: Rihard Vahter 5.a, Ott Orav 5.a, Markus Madisson 5.c,
Rene Talts 5.b, Robin Pabunen 5.b, Rasmus Ronin Jõgi 5.b, Kimon Volkov 5.b, Rasmus
Kõuhkna 5.c

Klasside vahelised saalihokivõistlused
13. detsembril toimusid saalihokivõistlused. Võistlused parimad on:
Tüdrukud
I koht 6.c
II koht 9.b
III koht 6.a
IV 8c
Poisid
I 8c
II 9b
III 6c
IV 5a
V 6a

Meie tegemised jaanuaris
Teadusajakirjade

viktoriin,

füüsikaolümpiaadi

koolivoor,

füüsikaolümpiaadi

piirkonnavoor, 4.b Kuutsemäel ja Otepääl, 1. klassi viktoriin, Kärstna lahingumäng,
klasside vahelised võrkpallivõistlused, kooli uisutamise meistrivõistlused, Viljandimaa
koolide 6.-9. klasside tüdrukute saalihokivõistlus

Teadusajakirjade viktoriin
19. jaanuaril toimus teadusajakirjade viktoriini IV voor. Võitis 7.a klassi võistkond Koolonde-iks-dee 15 punktiga, teine koht 5.c klassi tüdrukute võistkond LMK 13 punktiga ja kolmas
koht 6.c klassi poiste võistkond Elektriautod 6 punktiga.
Hoolsat lugemist! Kohtume veebruaris!

Füüsikaolümpiaadi koolivoor
Füüsikaolümpiaadi koolivooru tulemused.
8. klasside arvestuses:
1.-3. koht Lisette Ant 8c klass
1.-3. koht Kevin Hunt 8c klass
1.-3. koht Karl-Erik Puusild 8a klass
9. klasside arvestuses:
1.-2. koht Sarah-Elisabeth Soitu 9b klass
1.-2. koht Paul Aleksander Pai 9b klass
3.-4. koht Ingmar Markus 9a klass
3.-4. koht Rome Nurmekivi 9b klass

Füüsikaolümpiaadi piirkonnavoor
20. jaanuaril toimus Eesti koolinoorte 65. füüsikaolümpiaadi piirkonnavoor. Meie kooli
õpilastest oli kõige edukam Laura-Liisa Sell 9.c klassist, kes saavutas 9. klasside arvestuses III
koha. Laura-Liisa juhendaja on õpetaja Kaja Lõuna. ÕNNITLEME!

4.b Kuutsemäel ja Otepääl
Talve hakul pakuti klassiga Kuutsekale soodsalt suusatama minna. Võtsime kohe pakkumist
tõsiselt, sest nelja aasta jooksul pole lund olnud ning meie 4.b õpilased ei oska suusatada.
Reede, 26. jaanuari hommikul asusime bussiga lõuna suunas teele. Meiega reisisid kaasa Liisi
vend, Katriini vend, Katriini ema ja Luisa isa. Otepää poole sõites olid põllud paljad, sest vihm
oli lume sulatanud. Kohale jõudes oli probleem: tuubitamise rada ei avatudki. Suusamäele
siiski saime. Suusatajad võtsid varustuse ning hakkasid juhendaja saatel mäest laskumist
õppima. Õpetaja sõitis tuubitajatega Otepääle. Kõik pidid saama lustida. Kokku olime mäel
neli tundi. Vahepeal käisime trahteris söömas.
Nagu ikka, juhtus ka: Katriin kukkus pahasti põlvele ja Andrease jalg sai vigastada. Õnneks
tuli kiirabi kohale ja arstitädid andsid abi. Tagasi sõites olime rõõmsad, sest suusatadatuubitada, lumelaual liuelda oli väga äge. Natuke oli mure kaaslaste vigastuste pärast. Katriin
sai Viljandi Haiglas omale jalga toetava kipsi. Andrease jalg kipsist suka. Loodame haigete
peatset paranemist ja tagasi kooli tulemist.
õp Rita ja suusatajad-lauatajad Kuutsekal

Algklasside viktoriin
23. jaanuaril alustasid viktoriini-vooru kõige nooremad – 1. klasside õpilased. Auditooriumisse
kogunes 12 võistkonda. Lapsed oli üpris elevil. Kui reeglid selgeks räägitud ja
soojendusküsimus küsitud, alustasime hoogsat mängu. Peale 10 küsimust oli võistkonnal Ahaa,
teadus! 8 punkti koos ja võit taskus. Lisaküsimustele jäid võistlema Bemmimehed, Ninatargad
ja Kiisud. Läks vaja lausa kolme lisaküsimust ning lõpptulemus sai järgmine:
I koht – Ahaa, teadus! 8 punkti
II koht – Ninatargad 7 punkti
III koht – Bemmimehed 6 punkti
Esimese kolme koha võistlejad said šokolaadi, kõik ülejäänud kommi põske pista. Hiljem
sööklas ütles Oliver Aleks, et ta pole nii vahvas mängus veel kunagi olnud. Oli tõesti vahva
mäng! Aitäh kõikidele osavõtjatele ja õpetajatele!
Õpetaja Rita Kadaja
Kärstna lahingumäng
27. jaanuaril toimus kodutütarde traditsiooniline Kärstna lahingumäng. Jakobsoni kooli
kodutütarde rühmast võttis mängust osa 5 õpilast. Mängus osalesid 2-liikmelised võistkonnad,
kel tuli lahendada 8 ülesannet, lisaks kontrolliti ka kohustusliku varustuse olemasolu. Punktide
teemad olid sel aastal: esmaabi, ilmakaared, liiklusohutus, jäätmete sorteerimine,
meeskonnatöö ja käitumine metsas eksimise korral. Kõik väga vajalikud elulised teadmised ja
oskused. Võistlusest võttis osa 18 võistkonda. Meie tüdrukutel läks väga hästi. I koha võitsid
Kaisa Rei ja Käthriin Suurhallik 5.a klassist ja II koha Marta-Liisa Kivikas 5.a. Palju õnne!

Klasside vahelised võrkpallivõistlused
11. jaanuaril toimusid võimlas klasside vahelised võrkpallivõistlused. Osa võttis 12
võistkonda. Tundub, et oleme võrkpallikool! Võistluse üldvõitjaks krooniti 8.-9. klasside parim
8.c klass; 6.-7. klasside arvestuses saavutas 1. koha 6.c; 5. klasside arvestuses oli parim 5.c.
Õpilaste üldvõitja kutsub välja õpetajate võistkond: ajalooline matš toimub 8. veebruaril.

Kooli uisutamise meistrivõistlused 2018
Alates 2007. aastast toimuvad kooli uisutunnid ja uisuvõistlus Viljandi jäähallis. Uisutamise
distantsi pikkuseks on 750m ja 7.-9. klassi poistel 1500m. Sel aastal püstitati 4 uut
absoluutrekordit. Lisaks suutis Marian Härm 4.a klassist välja sõita tüdrukute kõigi aegade
kiireima aja.
•

klass 750m 1.50,8 Marian Härm 4.a

•

klass 750m 1.49,7 Markkus Madisson 5.c

•

klass 750m 2.03,4 Emma-Elenor Peta 7.a

•

klass 1500m 3.32,0 Stefan Johanson 7.a

Viljandi jäähallis valitsesid head tingimused ja jää oli võistlussõitudeks alati hästi
ettevalmistatud. Kiitus jäähalli töötajale.
Uisuvõistluse võitjad:
3. klass

2.34,5 Sten Kivistik 3.d

2.19,8 Milana Naumenko 3.a

4. klass

2.27,8 Markus Mitt 4.c

1.50,8 Marian Härm 4.a

5. klass

1.49,7 Markkus Madisson 2.08,2 Maria Kuura 5.b
5.c

6. klass

1.53,9 Jan Kristjan Tamm 2.19,9 Kerli Lõbus 6.c
6.b

7. klass

3.32,0 Stefan Johanson 7.a

2.03,4 Emma-Elenor Peta 7.a

8. klass

3.41,0 Karl Erik Jürisson 8.c

2.07,7 Lotta Laureen Loo 8.c

9. klass

3.34,5 Tom Adamson 9.b

2.07,7 Karol Lota Kinsi 9.b

Uisuvõistluse viisid läbi kehalise kasvatuse õpetajad Aivar Hommik, Ants Kuusik, Pille
Hendrikson ja Kadri Kuusik.

Viljandimaa koolide 6.-9. klasside tüdrukute saalihokivõistlus
24. jaanuaril toimus Kesklinna koolis maakondlik tüdrukute saalihokivõistlus. Meie kooli
tüdrukud saavutasid III koha. Võistkonda kuulusid Maarja Allik, Anni Sankmann, Karoliine
Käsper, Lisete Hiiesalu, Martha Pilt, Katarina Põldur, Katriin Kabanov, Karol Lota Kinsi,
Mishell Ruda, Sarah Elisabeth Soitu. Tüdrukuid juhendas Ants Kuusik. Palju õnne!

Meie tegemised veebruaris
Nuputa võistlus, maakondlik inglise keele viktoriin, matemaatika olümpiaadi
piirkonnavoor, 5.a klassi õppekäik, ajaloo-olümpiaadi maakonnavoor, stiilinädal ja
sõbrapäev, Eesti Vabariik 100 projektipäevad, Eesti 100 aktus, teadusajakirjade
viktoriini V voor, mõttespordi olümpiaad, Viljandimaa koolide 1.-5. klasside poiste
saalijalgpallivõistlused, Viljandimaa koolide 6.-9. klasside poiste saalihokivõistlus,
Viljandimaa koolide minivõrkpall

Nuputa võistlus
Veebruari esimesel päeval toimus Viljandi Paalalinna Koolis järjekordne „Nuputa“ võistluse
piirkondlik voor.
Võistlus toimub kahes vanuseklassis: 5.-6. klasside võistkonnad, kuhu kuuluvad kaks 5. klassi
õpilast ja kaks 6. klassi õpilast ning 7. klassi võistkonnad, kuhu kuuluvad kolm 7. klassi õpilast.
I voor – „jah-ei“ vastust nõudvad küsimused (5 tk)
II voor – ristsõna + ülesanne, mis on seotud lahendussõnaga (ainult 5.-6.kl)
III voor – nuputamisülesanded (12 tk)
IV voor – loovusülesanded (2 tk).
Meie koolist osales mõlemas vanuseklassis kolm võistkonda.

7. klasside I võistkond, kes saavutas I koha, oli koosseisus:
Emma Kruusmäe 7.a
Kaupo Kruusmäe 7.a
Kaur Kivilaan 7.c

5.-6. klasside I võistkond, kes saavutas 4.-5. koha, oli koosseisus:
Mariann Märka 5.c
Liya Rogolevskaja 5.c
Janeli Sillaots 6.b
Silver Erm 6.c

Maakondlik inglise keele viktoriin
2. veebruaril toimus Jakobsoni koolis 7. klasside maakondlik Eesti Vabariik 100. sünnipäevale
pühendatud inglise keele viktoriin. Meie kooli 1. võistkond saavutas I koha. Võistkonda
kuulusid: Emma-Elenor Peta, Anete-Marleen Siimon, Emma Kruusmäe ja Kaupo Kruusmäe.
Võistkonda juhendas Enna Audova. Palju õnne!

Matemaatika piirkonnavoor
7. veebruaril toimus Viljandi Kesklinna Koolis matemaatika piirkonnavoor 7.-12. klassile.
Olümpiaadil on kaks osa: I osa test ja II osa pikad ülesanded Meie kooli õpilaste paremad
tulemused olid:
7. klass
Kaur Kivilaan I koht
Andreas Hantson 4. koht
Emma Kruusmäe 5.-6. koht
8. klass
Sander Ambo 7. koht
9. klass
Paul Aleksander Pai 3. koht

Laura-Liisa Sell 5.-6. koht
Kõik mainitud õpilased on kutsutud 27. A. Maramaa nimelisele võistlusele, mis toimub
9.03.2018

5.a õppekäik Tallinna
8. veebruaril hommikul istusime bussi ja hakkasime sõitma Tallinnasse. Vaatasime Nukuteatris
etendust “Timm Thaler ehk müüdud naer”, mille lavastas Taavi Tõnisson. Etendus oli hoogne,
huvitava lavakujundusega ja mõtlemapanev.
Pärast külastasime filmimuuseumi, kus oli väga lahe. Eriti meeldis suur mikrofon, millega sai
katsetada. Meile korraldati mitu võistlust Eesti filmide tundmise kohta. Kõige huvitavam oli
plakatimäng, kus pidime kokku viima filmi nime ja plakati.
Meie klassile meeldib väga käia ekskursioonidel, sest bussisõit on ülilahe ja alati saab midagi
huvitavat teada.
Marta – Liisa Kivikas 5.a klass

Ajaloo-olümpiaadi maakonnavoor
10. veebruaril toimus Viljandi Gümnaasiumis ajaloo-olümpiaadi maakonnavoor õpilastele.
Meie kooli õpilaste parimad tulemused:
7. klasside arvestuses II koht Emma Kruusmäe
9. klasside arvestuses II koht Liisa Ikla
Õpilaste juhendaja Agnes Ümarik. Palju õnne!

Stiilinädal ja sõbrapäev
12.-16. veebruarini tähistasime koolis stiilinädalat. Sellesse nädalasse mahtusid mitmed
tähtpäevad: vastlapäev, sõbrapäev ja kollase koera aasta algus. Kõik need päevad andsid
võimaluse olla ka vastavalt riides. Nii kujuneski nädal järgmiselt: esmaspäev – sinine; teisipäev
– villane; kolmapäev – punane/lilled/liblikad; neljapäev – kollane/koer; reede – must/valge.
Nädala esmaspäev ja reede andsid kokku sinimustvalge ehk siis mõtlesime juba saabuvale Eesti
sünnipäevale. Klassid tegid endast iga päev fotod ja saatsid need huvijuhile. Saadetud fotode
põhjal valib õpilasesinduse II trimestri lõpus välja tublimad klassid, kus osales rohkem õpilasi.
Sõbrapäeval tegime traditsioonilist südamepoolikute mängu ja oma südame teise poole leidsid
üles 140 õpilast! Lisaks said soovijad müüa ja osta sõbrapäeva laadal ning raadios kõlas
vahetundide ajal romantilist muusikat ja lisaks loeti ette tervitusi. Samuti olid üleval
sõbrapäeva postkastid, kuhu sai panna kaarte sõpradele. Stiilinädalat ja sõbrapäeva korraldasid
tublid õpilasesinduse noored. Aitäh teile!

Eesti Vabariik 100 projektipäevad
21.02 – 23.02 toimusid Viljandi Jakobsoni Koolis Eesti Vabariik 100 pühendatud
projektipäevad. Viiendad klassid uurisid riiklike sümboleid: lipp, vapp, hümn, keel,
teenetemärgid ja e-riik. Töö toimus rühmades ja iga rühm uuris ühte teemat. Iga teema kohta
valmis plakat ja esitlus, mida tuli tutvustada oma klassikaaslastele ja reedel minikonverentsidel
teistele koolikaaslastele.
Lisaks tuli rühmadel lahendada erinevaid ülesandeid matemaatikas, loodusõpetuses, spordis,
kunstis ja keeltes. Näiteks otsiti vastust küsimusele, millises vees on kergem ujud ja millest see
sõltub? Määrati kasutades enda kätega seotud mõõtühikuid kooli lähedal olevate puude
ümbermõõdud ja arvutati need ümber sentimeetritesse ning tehti nende andmete põhjal
tulpdiagramm. Kõik said osa võtta ka liikumis – ja teatrimängust.
Olid toredad päevad, kus sai palju uut infot ja meeskonnatöö kogemusi.
Aitähh kõigile kaasa aitamast!
5. klasside töörühma projektijuht Maila Visnap

Eesti 100 aktus
23. veebruaril tähistasime koolis Eesti 100. sünnipäeva. Tähtsa juubeli puhul toimus aktus kogu
koolile võimlas. Piduliku päeva puhul esinesid meile solistid, koorid, pilliansamblid,
rahvatantsijad, 5.b klassi poisid lugesid omaloomingulisi luuletusi ja Martin Paalo 8.a klassist
pidas sünnipäeva kõne. Lisaks esinesid ka õpetajate rahvatantsurühm ja kahte koori lugu saatis
õpetajate bänd. Aktusel andis direktor üle perekond Meidla stipendiumi tublidele 5. kooli
matemaatikavõistlusel osalejatele ja nende juhendajatele.
Eriliseks tegi aktuse ka see, et meil oli külas kooli vilistlane Toomas Kull, kes kinkis koolile
enda koostatud haruldase raamatu “Eesti krooni originaalpangatähed 1991–2007 / Originals of
the Estonian Kroon Banknotes 1991–2007”.
24. veebruaril oli kooli esindus väljas sünnipäevapidustustel Viljandi linnas. Eriline tänu 9.
klassi poistele Kristjan Ausperele, Ingmar Markusele ja Paul Aleksander Paile, kes kandsid sel
päeval kooli lippu.
Palju õnne Eesti!

Teadusajakirjade viktoriini V voor
Teadusajakirjade “Imeline teadus” ja “Imeline ajalugu” viktoriini V vooru võitis 7.a klassi
võistkond 5.c ja 6.c ees. Üldkokkuvõttes juhib 5.c klassi võistkond 5 punktiga 7.a klassi ees.
Kolmandal kohal on 6.c klassi võistkond. Täpsem tabel asub III korruse stendil. Kohtume
märtsis ja siis on küsimused veebruari kuu numbrite põhjal.
Loodusainete ja ajalooõpetajate nimel õpetaja Maila Visnap

Mõttespordi olümpiaad
Neljast etapist koosneval mõttespordi olümpiaadil mängitakse erinevaid mõttespordi mänge.
Meie kooli võistkond osaleb tõsisemalt vene kabes ja vähemtõsisemalt gomokus.
Etapid toimuvad kord kuus ja osalevaid koole sarjas on 30-35. Õpilased on jaotatud kahte
vanusegruppi: 1.-4. klass ja 5.-9. klass. Osalevate õpilaste arv on mõlemas grupis 250 ringis.
Võistkondlik positsioon enne finaaletappi on meie kooli kahel võistkonnal võrdne: mõlemad
asuvad neljandal kohal.
1.-4. klassi arvestuses on esikolmik: Tallinna Vanalinna, Rapla Vesiroosi Gümnaasium ja
Tallinna 32. KK. 5.-9. klassi arvestuses: Tallinna Pääsküla Gümnaasium, Tallinna Reaalkool
ja Peetri Lasteaed-Põhikool.
Individuaalselt on meie parimad pärast kolmandat etappi:
1.-4. klass (232 osalejat)
11. koht- Romet Širokov 3.c
13. koht- Andre Ületoa 3.c
35. koht- Aleksandra Logovoi 3.c
54. koht- Oscar Joost 4.a
64. koht- Kristin Lääts 3.c
5.-9. klass (254 osalejat)
11. koht- Kevin Jürgen 6.b
13. koht- Kevin Kasik 6.a

15. koht- Marko Kagovere 6.a
30. koht- Kaupo Kruusmäe 7.a
36. koht- Kristjan Laurits 7.a
Finaaletapp toimub 21. märtsil 2018.
Aivar Hommik, mõttespordi juhendaja

Fotol: vasakul Andre Ületoa 3.c ja paremal Romet Širokov 3.c

Viljandimaa koolide 1.-5. klasside poiste saalijalgpallivõistlused
2. veebruaril toimusid Viljandi Spordihoones Viljandimaa koolide 1.-5. klasside poiste
saalijalgpallivõistlused, kus meie kooli võistkond saavutas III koha. Võistkonda kuulusid:
Oscar Joost, Jacob Kasemaa, Joonas Mõtsar, Ruben Paabel, Galvin Järs, Geiro Tamm, Ott
Orav, Rasmus Kõuhkna, Rene Talts. Võistkonda juhendas Ants Kuusik. Palju õnne!

Viljandimaa koolide 6.-9. klasside poiste saalihokivõistlus
14. veebruaril toimusid Kesklinna koolis Viljandimaa 6.-9. klasside poiste saalihokivõistlused.
Meie kooli võistkond saavutas I koha. Võistkonda kuulusid: Markus Madisson, Madis Mäe,

Karl Erik Jürisson, Kevin Hunt, Ainar Peedo, Rain Piirak, Raul Viitmaa, Rome Nurmekivi,
Tom Adamson ja Virgo Lebedev. Võistkonda juhendas Ants Kuusik. Palju õnne!

Viljandimaa koolide minivõrkpall
16. veebruaril toimusid Suure-Jaanis minivõrkpallivõistlused 4.-6. klasside õpilastele. Meie
kooli tüdrukute võistkond saavutas I ja poiste võistkond III koha.
Tüdrukute võistkonnas mängisid: Kaisa Rei, Hanna Koks, Emma Vilberg, Maarja Allik, Maria
Allik ja Kertu Pihu.
Poiste võistkonnas mängisid: Ott Orav, Rainis Reimann, Kimon Volkov, Sander Väljaots,
Tauri Rattasep ja Markus Tarn.
Palju õnne õpilastele ja juhendajale Kadri Kuusikule!

Meie tegemised märtsis
Võrkpalli miniliiga, solistide konkurss „Kuldne mikrofon“, kolme kooli kabe, 3. klasside
õpioskuste päev, mõttespordi olümpiaadilt võistkondlik 3. koht, matk “Sakala teel”,
teadusajakirjade

viktoriin,

kooli

meistrid

korvpallis,

matemaatikaolümpiaadi

piirkonnavoor, koolidevaheline jäähokiturniir Kuldlitter, 27. A. Maramaa nimeline
matemaatika ülesannete lahendamise võistlus

Võrkpalli miniliiga
28. märtsil toimus Pärnus tüdrukute minivõrkpalli EVF finaalturniir. Meie kooli võistkond
saavutas võistlusel 1. koha. Võistkonda kuulusid: Maarja Allik, Maria Allik, Anni Sankmann,
Kertu Pihu, Kaisa Rei, Emma Vilberg ja Hanna Koks. Võistkonda juhendas Kadri Kuusik.
Palju õnne!

Solistide konkurss „Kuldne mikrofon“
22. märtsil toimus kooli aulas solistide konkurss „Kuldne mikrofon“. Osales 27 õpilast 1.-7.
klassini. Konkursi tulemused:
1. klass: I koht Johanna-Liisa Hanson 1.c, II koht Meribel Kuldsepp 1.b
2. klass: I koht Marcus Lepiko 2.a, II koht Mirell Lisett Ott 2.c, III koht Uljana Jaskevitš 2.b
3. klass: I koht Elianna Murekas 3.c, II koht Krisette Sova 3.d, III koht Romet Širokov 3.c
4. klass: I koht Mirell Šeffer 4.a, II koht Hanna Liisa Kessel 4.c, III koht Carolina Reiles 4.c
5.-7. klass: I koht Kertu Pihu 6.c, II koht Kristiina Tsõtsin 7.c, III koht Artjom Jaskevitš 5.b
Palju õnne võitjatele ja suur aitäh lauluõpetajatele!

Kolme kooli kabe
Üheksandat aastat kohtusid kolme kooli kaheksaliikmelised võistkonnad vene kabes.
Sõprusturniiril osalevad Peetri LA Kool, Suure-Jaani Kool ja Viljandi Jakobsoni Kool.

Seekord oli kohtumise korraldamise järg Peetri koolil. Kui Viljandimaa noorte kabe
meistrivõistlustel saime Suure-Jaani kabetajatest jagu, siis nüüd tuli tunnistada nende paremust.
Suure-Jaani võitis 88,5 punktiga, meil 79,5 punkti ja Peetri koolil 59,5 punkti. Turniiri võitis
Igor Nikitin (Suure-Jaani) 18,5 punkti, teisena Monis Brauer (Suure-Jaani) 17,5 punkti ja
kolmandana Kevin Kasik (Viljandi) 15,5 punkti. Järgnesid Tanel Männik (Suure-Jaani) 14,5
punkti, Kaupo Kruusmäe (Viljandi) 14 punkti ja Kaur Kivilaan (Viljandi) 13 punkti.
Peetri koolis korraldatud turniir läks ladusalt ja vastuvõtt oli igati tasemel. Järgmine kohtumine
kabesõpradega toimub 2019 kevadel meie koolis ja on arvult kümnes.
Aivar Hommik, võistkonna juhendaja

Vasakul Kaur Kivilaan

3. klasside õpioskuste päev
Käisime 20. märtsil Andre, Eva-Maria ja õpetaja Tiiuga Kesklinna koolis õpioskuste päeval.
Päev algas sellega, et olime kaks tundi oma koolis ning siis läksime Kesklinna kooli.
Kõigepealt läksime esimesele korrusele, kus loositi numbritega välja segavõistkonnad. Seejärel
läksime me suurde saali mängu reegleid kuulama. Mängus osalesid paljud Viljandi maakonna
koolid. Klassid olid muudetud Eesti maakondadeks ja linnadeks. Igas viieteistkümnes linnas
olid erinevad ülesanded. Kui olime ühes maakonnas ära käinud, siis saime oma reisipassile
templi. Kui võistluse aeg läbi sai, siis läksime sööma. Pärast seda jagati kõigile tänukirjad ning
selgitati välja esimene, teine ja kolmas koht. Eva-Maria võistkond sai esimese koha ja minu
ning Andre võistkond sai kolmanda koha. See oli väga lõbus, põnev ja naljakas päev. Mulle
väga meeldis!
Elisabeth Siimu, 3.c

Mõttespordi olümpiaadilt võistkondlik 3. koht
20. märtsil toimus mõttespordi olümpiaadi finaaletapp, kus Jakobsoni kooli võistkonnal
õnnestus 5.-9. klasside arvestuses saavutada 36 kooli konkurentsis vene kabes kõrge kolmas
koht. Meie kooli parimate mängijate tuumiku moodustavad 6.-7. klassi õpilased, mis näitab
võistkonna noorust.
Individuaalselt saavutas 259 õpilase konkurentsis kõrgeima koha Kevin Jürgen 6.b. Kevin
saavutas 251 punktiga 6. koha. Järgnesid Kevin Kasik 6.a 243 punkti 12. koht ja Marko
Kagovere 6.a 221 punkti 18. koht.
Noorem 1.-4. klassi vanusegrupp lõpetas neljast etapist koosneva sarja 31 kooli konkurentsis
viienda kohaga. Head taset näitasid Romet Širokov 3.c, Andre Ületoa 3.c, Kristin Lääts 3.c.
Juhendaja Aivar Hommik

Matk “Sakala teel”
Käisime õpetajate ja õpilastega 18. märtsil matkal „Sakala teel”. Päev algas nii, et buss viis
meid Jakobsoni Kooli juurest Vanaõuele. Sealt matkasime 12,2 km Kurgjale. Teel oli kaks
puhkepeatust, kus meile pakuti taimeteed, küpsist ja karaskit. Saime näha metsise kuke topist
ja kuulda tema laulu. Ka ilvesest räägiti teisel puhkepausi platsil. Kurgjal ootas meid supp.

Pärast loositi auhinnad välja nende vahel, kes ennast enne starti paberile kirja olid pannud.
Õpetaja Tiiu oli ka üks võitjatest. Seejärel oligi aeg asuda koduteele. Mulle meeldis matk, sest
see oli tore, põnev ja natuke väsitav.
Aleksandra Kena, 3.c

Teadusajakirjade viktoriin
16. märtsil toimus teadusajakirjade viktoriini 6. voor. Sellel korral võitis 5.c klassi tüdrukute
võistkond. Neile järgnesid võrdsete punktidega 7.a ja 6.c klass. Kahjuks on teised võistkonnad
ära väsinud või unustanud kohale tulla. Ootame Teid ikka, lõpuni on jäänud kaks vooru. Edukat
lugemist!
Loodusainete ja ajaloo õpetajad

Kooli meistrid korvpallis
15. märtsil toimus koolis klassidevaheline korvpalliturniir, võistlus oli tänavakorvpalli
reeglitega kolm kolmele mängus, mänguajaga 6 minutit. Poistest osales 6 võistkonda ja
tüdrukutest 5 võistkonda.
Võitjana väljusid turniirilt poistest 9.c võistkond ja tüdrukutest 7.b võistkond.
Teisena lõpetasid poistest 8.b, tüdrukutest 8c.b. ja kolmanda koha saavutasid poistest 7.b ja
tüdrukutest 8.a võistkond.

Võitjate võistkondadesse kuulusid:
9.c poisid: Martin Oksa, Sander Martin Viitra, Pärtel Pärengrub
7.b tüdrukud: Keidi Kakko, Karoliine Käsper, Olesja-Väsvy Soitu

Matemaatikaolümpiaadi piirkonnavoor
9. märtsil toimus Viljandi Jakobsoni Koolis matemaatika piirkonnavoor 4.-6. klassile. Kokku
osales 124 õpilast Viljandimaalt.
4. klass lahendas 15. küsimusest koosneva testi. 5. ja 6. klassi olümpiaadiülesanded koosnesid
kahest osast: I osa test ja II osa pikad ülesanded.
Meie kooli õpilaste paremad tulemused olid:
4. klass
I koht Riin Põder
II koht Bethany Lisett Oro
III koht Laura Allik
5. klass
III koht Liya Rogolevskaja
6. klass
II koht Janeli Sillaots
Nimetatud 5. ja 6. klassi õpilased on oodatud osalema kolme maakonna võistlusele „Nutikad
matemaatikud“, mis toimub 13. aprillil Pukas ja kus võistlevad Tartu, Valga ja Viljandi
maakonnad.

Koolidevaheline jäähokiturniir Kuldlitter
11. märtsil toimus Viljandi Jäähallis jäähokiturniir Kuldlitter. Meie kooli võistkond koosseisus:
Markus Madisson 5.c, Robin Pabunen 5.c, Kaarel Kauts 5.c, Markus Põru 5.a, Roland Mitt 5.a,
Ats Erik Mitt 5.b, Kerten Kakko 4.a ja Jakob Kasemaa 4.a saavutas Viljandi Kesklinna Kooli
võistkonna järel ja Paalalinna Kooli ees II koha.
Palju õnne!

27. A. Maramaa nimeline matemaatika ülesannete lahendamise võistlus
9. märtsil toimus Kesklinna koolis A. Maramaa nimeline matemaatika ülesannete lahendamise
võistlus. Võistlusele olid kutsutud kõik õpilased, kes saavutasid piirkonnavoorus 1.-6. koha.
Meie koolist osales kuus 7.-9. klassi õpilast.
Arvestus toimus kolmes vanuserühmas: 7.-8. klass, 9.-10. klass ja 11.-12. klass, seega igas
vanuseklassis oli 12 õpilast.
Nendest paremad tulemused saavutasid:

Kaur Kivilaan, 7.c I koht
Emma Kruusmäe, 7.a 4.-5. koht
Paul Aleksander Pai, 9.b 4.-5. koht

Meie tegemised aprillis
35. Hubert Pärnakivi jooks, kodutütarde võistlusmatk “Väle jänes”, kolme kooli moeshow, 3.c õppekäik päästeametisse

35. Hubert Pärnakivi jooks
Hubert Pärnakivile pühendatud jooks sai alguse 1982. aasta sügisest kui Viljandi Valuoja
Põhikooli direktor Toivo Luik selle algatas. Alates 2014 aasta kevadest korraldab jooksu
Viljandi Jakobsoni Kool ja sel aastal toimus see viiendat korda Jakobsoni Kooli kehalise
kasvatuse õpetajate toimetamisel. Sel aastal kostitas ilm jooksjaid kenasti ja pakkus päikeselist
sooja ilma. Kindlasti aitas hea ilm kaasa ka uue rajarekordi sünnile. Aaron Kais Viljandi
Täiskasvanute gümnaasiumist läbis 2,8km raja ajaga 9.18,9. Lisaks Aaroni rekordile läbis 1.5. klasside arvestuses rekordilise ajaga 12.56,1 Mia Lii Kaigas Oja koolist. Meie kooli jooksjad
olid väga tublid ja saavutasid koolidevahelise konkurentsis esikoha. Medalikohtadele jõudsid:
Ott Orav (1.); Brit Martin (3.); Kert Piirak (2.); Raul Viitmaa (2.); Robin Joost (3.)

Vanuseklasside võitjad:
T1-5
•

Mia Lii Kaigas, Oja Kool 0:12:56,1

•

Romi Israel, AKG 0:13:03,0

•

Brit Martin, VJK 0:13:20,1

T6-9
•

Anette Peltser, VPK 0:11:59,8

•

Janeli Alliksaar, VKK 0:12:14,8

•

Anette Hantson, VKK 0:12:18,1

P1-5
•

Ott Orav, VJK 0:11:53,3

•

Kert Piirak, VJK 0:11:53,8

•

Andreas Vaher, VKK 0:12:01,8

P6-9
•

Henri Treimuth, VKK 0:10:10,8

•

Raul Viitmaa, VJK 0:10:24,2

•

Robin Joost, VJK 0:10:29,4

•

Kais Aaron, VTG 0:09:18,9

•

Toomas Vool, SJG 0:09:54,2

•

Mark-Tanner Jegorov, SJG 0:11:48,3
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Kodutütarde võistlusmatk “Väle jänes”
7. aprillil toimus Valgas üle-eestiline kodutütarde võistlusmatk “Väle jänes”. Meie kooli
kodutütred osalesid nooremas vanusegrupis, kus konkurentideks 20 võistkonda. Võistlusmatka
raames tuli nelja tunni jooksul läbida võimalikult palju punkte ja sooritada ülesandeid. Punkte
viisid

läbi päästeamet, punane rist, kaitseliit, maanteeamet, keskkonnaamet ja teised

organisatsioonid. Meie kooli võistkond saavutas II koha! Võistkonda kuulusid: Kaisa Rei,
Käthriin Suurhallik, Helerin Mets ja Marta-Liisa Kivikas.
Palju õnne!

Kolme kooli moe-show
5. aprillil toimus Sakala Keskuses 6. korda kolme kooli moe-show. Osalejateks Jakobsoni,
Kesklinna ja Paalalinna kooli 3.-9. klassi õpilased. Selle aasta teema oli “Eesti moodi”.
Konkursist võttis osa 14 õpilaste kollektsiooni. Vaheesinejateks olid Face tantsijad ja kolme
kooli õpetajad oma kollektsioonidega. Meie kooli esindasid 5 klassi, kes kõik said ka žürii
poolt ära märgitud:

3.c klass eripreemia hea koostöö eest
5.b klass III koht 3.-5. kl arvestuses
5.c eripreemia parima teemakäsitluse eest
6.c eripreemia kõige säravama esituse eest
7.c eripreemia omanäolise terviku eest
Aitäh kõigile osalejatele!

5.b klass, kollektsioon “Eesti loodus”

7. c klass, kollektsioon “Veimevaka võlud”

Jakobsoni kooli õpetajad, kollektsioon “Pudru ja kapsad”

3.c õppekäik päästeametisse
3.c lapsed külastasid 5. aprillil Viljandi Päästeametit. Programm õpilastele koosnes kolmest
osast. Esiteks ohtude tuba, kus tuli leida üles kõik ohukohad korteris. Teiseks kuulasime
päästeametnikku, kes näitas magnettahvlil skeemi abil tulekahju puhkemisel korterist (majast)
lahkumist. Kolmandaks saime vaadata päästemasinaid ning tutvuda päästjate igapäevaste
tööülesannetega. Tund aega möödus kiiresti. Lõpuks saime kaasa töölehed kuuldu ja nähtu
kinnistamiseks.
On hea, et selliseid õppimise võimalusi pakutakse. Aitäh, Viljandi Päästeametile!
Õpetaja Tiiu Mürk

Meie tegemised mais ja juunis
3.c õppekäik Imavere Piimandusmuuseumisse, inglise keele kirjutamisvõistlus,
kevadkontsert, sõpruskohtumine spordis, teadusajakirjade viktoriin, karjääripäev 4.
klassidele, võrkpalli miniliiga finaalturniir Tormas, 9. klasside lõpuaktus

3.c õppekäik Imavere Piimandusmuuseumisse
22. mail võtsime bussiga suuna Imavere Piimandusmuuseumisse. Seal räägiti meile palju
põnevat. Aga, mis kõige tähtsam, tegime jäätist. Jäätis tuli küll minu jaoks liiga rammus, aga
ikkagi

isetehtud.

Seal

pidasime

ka

väikese

pikniku.

Edasi sõitsime Võhma küünlavabrikusse. Seal nägime palju ilusaid ja huvitavaid küünlaid.
Saime ka ise ühe valmistada. Siis põikasime tuppa, kus küünlaid kaunistati. Selles ruumis oli
palju küünlaid ja need kõik lõhnasid erinevalt. Nägime ka erinevate linnade küünlaid.
Minule meeldis päev väga.
Paula Adreson 3.c klassist

Inglise keele kirjutamisvõistlus
19. aprillil osalesid kaheksa meie kooli õpilast Viljandi Raamatukogu Ameerika Teabepunkti
korraldatud 7. klasside kirjutamisvõitlusel. Õpilased pidid avaldama arvamust teemal, mis
neile meeldib ja ei meeldi Ameerikas.

24. mail oodati õpilasi ja nende juhendajaid taas raamatukokku, et teha kokkuvõtteid. Žürii
hinnangul oli osalejate tase ühtlaselt tugev, eriti tõsteti esile õpilaste laia sõnavara. Meie kooli
õpilastest saavutas Kristjan Laurits 7.a klassist 3. koha ja Otto-Albert Pai 7.d klassist pälvis
eripreemia kõige esseelikuma kirjatöö eest.
Palju õnne!

Kevadkontsert
17. mail toimus meie kooli kevadkontsert, kus esinesid koorid, solistid, pilliansamblid ja
õpetajate bänd. Hoolimata palavast õhtupoolikust, oli saal täis toetavat publikut. Aitäh kõigile,
kes aitasid kaasa kontserdi toimumisele. Erilised tänud meie väga tublidele juhendajatele Kristi
Vastissonile ja Kersti Soopale ning õpetajate bändi juhendajale Henrile!

Sõpruskohtumine spordis
10.-11. mail toimus Jakobsoni koolis 57. korda sõpruskohtumine spordis.
Nelja kooli spordikohtumisel osalevad kaks Läti ja kaks Eesti kooli: Lätist Jelgava 4. keskkool
ja Ventspilsi 4. keskkool ning Eestist Ülenurme gümnaasium ja Viljandi Jakobsoni kool.
Paraku jäi Ventspilsi esindus seekord mõjuval põhjusel kõrvale.
Kohtumisel olid kavas traditsioonilised alad: korvpall, kergejõustik ja noolevise. Üldvõitjana
väljus seekord Ülenurme gümnaasium. Teiseks tuli Jelgava ja kolmandaks Viljandi Jakobsoni
kool. Punktiarvestus oli enne viimaseid kergejõustikualasid nii pingeline, et Jakobsoni kooli
üldvõit oli käeulatuses. Paraku juhtus nii, et tuli leppida kolmanda kohaga.
Läbi aastate on Jakobsoni kool spordikohtumise võitnud 24 korral. Ülenurme gümnaasiumi
võistkond, kes liitus selle ettevõtmisega 2002. aastal, vormistas võidu viiendat korda. Jelgava
kooli esinduse kontol on kaheksa üldvõitu.
Seekordset sõpruskohtumist võib kokkuvõttes iseloomustada sõnaga «sõbralik»: igale koolile
jagus kaks rändavat võidukarikat. Ülenurme võitis poiste nooleviske ja tüdrukute
kergejõustiku, Jelgava nii poiste kui tüdrukute korvpalli ning Viljandi Jakobsoni kool tüdrukute
nooleviske ja poiste kergejõustiku.
Võidukasse tüdrukute nooleviskevõistkonda kuulusid Kristi Orujärv, Kaily-Ann Kiuru ja Iiris
Olivia Tamm ning esikoha saanud poiste kergejõustikuvõistkonda Kevin Hunt, Virgo Lebedev,
Andreas Hantson, Raul Viitmaa, Robin Joost, Braien Reichenbach, Tom Adamson ja Rome
Nurmekivi.
Nelja kooli kergejõustikuvõistluse tulemused on leitavad Eesti kergejõustiku liidu kodulehelt.
58. nelja kooli sõpruskohtumine spordis tuleb 2019. aastal Jelgavas.

Teadusajakirjade viktoriin
11. mail toimus selle õppeaasta viimane VIII voor teadusajakirjade “Imeline Teadus” ja
“Imeline Ajalugu” viktoriinist. Seitsmest alustanud võistkonnast pidas kevadeni vastu neli.
VIII vooru võitsid 5.c klassi tüdrukud 9 punktiga, teist ja kolmandat kohta jäid 7 punktiga
jagama 7.a ja 8.c klassi võistkonnad.
Kogu viktoriinisarja parimad:
I koht 99,5 punktiga 5.c klassi võistkond “LMK ” koosseisus: Liya Rogolevskaja, Mariann
Märka, Miia Palanen, Kätriin Uibo.
II koht 87 punktiga 7.a klassi võistkond “Koolondee-iks-deee” koosseisus: Kaupo Kruusmäe,
Emma Kruusmäe, Anete-Marleen Siimon, Georg Klettenberg.
III koht 58,5 punktiga 6.c klassi võistkond “Elektriautod” koosseisus: Silver Erm ja Rednar
Tamm.
Õpetaja Maila Visnap

Karjääripäev 4. klassidele
Viljandimaa Rajaleidja Keskus koostöös Noorte Tugilaga korraldas 8. mail Viljandi Avatud
Noortetoas karjääripäeva. Meie koolist osalesid: Emma-Maria Kirsimäe, Jacob Kasemaa,
Sander Valk, Anette Suuder, Kethi Sillaots 4.a klassist; Piret Olivia Vuntus, Sandra Lattik,
Merilin Põldveer, Eron Moik Kenert Linde 4.b klassist ja Andre Russki, Martti Põder, Carolina
Reiles, Bethany Lisett Oro, Kristina Helena Sule 4.c klassist.
Päev algas võistlusmänguga “Ametite fotojaht”. Kõigil võistkondadel oli kaasas fotoaparaat
või pildistav mobiiltelefon. Pildid oli vaja kohapeal saata või laadida korraldajate arvutisse.
Mängu käigus läbiti kontrollpunktid, mis igaüks oli seotud ühe ametiga. Üks võistkonna liige
pildistas, ülejäänud liikmed pidid olema pildil. Ametid olid järgmised: treener,
sündmusfotograaf, näitleja, patrullpolitseinik, juuksur, kirurg, klassiõpetaja, kokk, aednik ja
autolukksepp. Pärast võistlusmängu oli söögipaus ja seejärel toimusid Eesti Politseimuuseumi
töötoad. Kell 14.45 tehti kokkuvõtted ja jagati meeneid osalejatele. Päev oli põnev ja meeldis
kõigile!

Võrkpalli miniliiga finaalturniir Tormas
3. mail toimus Tormas võrkpalli miniliiga finaalturniir, kus osales ka meie kooli tüdrukute
võistkond. Tüdrukud saavutasid finaalis väga tubli 3. koha. Võistkonnas mängisid Maarja
Allik, Maria Allik, Anni Sankmann, Kaisa Rei, Emma Vilberg ja Hanna Koks. Võistkonda
juhendas Kadri Kuusik. Palju õnne!

9. klasside lõpuaktus
18. juunil ütlesime head aega 9. klassidele.
Edu ja kordaminekuid teile edaspidiseks ja tere tulemast vilistlaste sekka Jakobsoni kooli 6.
lend!
9.a klass
Klassijuhataja Katrin Siil

Kristjan Auspere
Arianna Demjanovitš
Merli Harkmann-Naarits
Raigo Jüris
Cris Kannimäe
Sandra Kartsev
Kardo Karu
Kert Keres
Triinu Kohanenkov
Siim Laas
Hannes Lehtla
Ingmar Markus
Marko Martti Mõttus
Kristi Orujärv
Carl-Richard Pukk
Alexander Rink
Sven Roosipuu
Grete Roostik
Karolin Sillaots
Teemu-Oliver Soorm
Diana Stelmokas
Helena Tasane
Reigo Veske
Raul Viitmaa

9.b klass
Klassijuhataja Kristi Vastisson

Romet Abzalon
Tom Adamson
Helena Heinmäe
Liisa Ikla
Cheliin-Carmen Jürgen
Katriin Kabanov
Karol Lota Kinsi
Roland Küttim
Linda Elisabeth Laur
Melita Magda
Kaarel-Kaspar Mitt
Rome Nurmekivi
Liisi-Mai Paal
Paul Aleksander Pai
Anette Prinzmann
Andres Pärtel
Mishell Ruda
Karin Maria Saarepuu
Karolina Sadam
Kevin Saukas
Sarah-Elisabeth Soitu
Alari Soo
Kermo Soolo
Kertu Soolo
Keili Suur
Merily Vendelin
Karl-Marten Vähi

9.c klass
Klassijuhataja Kaia Pihlak
Caspar Aru
Pärtel Bärengrub
Caroline Homik
Carolina Iarochenko
Karl-Kristjan Karu
Lisbeth Kasemaa
Sten-Markus Kosseson
Virgo Lebedev
Romy-Henrico Lõhmus
Amanda Merendi
Martin Oksa
Braien Reichenbach
Annaliisa Reimo
Grete Roosioja-Aari
Agris Savolainen
Laura-Liisa Sell
Iris Olivia Tamm
Doris Maria Tasane
Sander Martin Viitra
Birgit Ületoa

Ilusat suve soovivad ka õpetajad!

