
Ääsmäe Hääl 
Koolileht 

DETSEMBER  2016 AASTAST 1984 

Lumine jõuluilm oli sel aastal hoopis varakult ära ja nüüd, 

pühade eel tuleb õige meeleolu hinge meelitada oma käte, 

laulude ja rõõmsa meelega. Sellega on koolis ka hakkama 

saadud. Koolimaja on tihti piparkoogihõngu täis, sest lastel on 

küpsetamistuhin peal. Laulu ja pillimängu kostab aulast järjest 

sagedamini, sest jõulupeoproovid on ammu täies hoos. Kõik 

seinad saavad järjest juurde kaunistusi, ilmuvad jõulutuled ja –

pärjad. Lapsed liiguvad ringi, pakikesed käes, nagu päkapikud, 

valmistudes jõulumüügiks. Bussid lastega väljuvad 

päkapikumaale, kontserdile ja teatrisse. Õppetundideski on 

lahedam, ikka tehakse juttu traditsioonidest, esivanematest, 

kommetest ja tavadest, vaadatakse mõni film ja jutustatakse nii 

mõnigi teistsugune lugu. Niimoodi jääbki pimedust vähemaks 

õues ja põues. Keegi ei oska mõõta, kui palju sellest tarkust 

juurde tuleb või mis hinde kõige selle eest ja kellele panna. 

Aga üks on vaatluse põhjal kindel: rõõmu on detsembrikuus 

koolis rohkem kui mis tahes muul ajal. Jätkugu seda kõigi 

kodudesse ja kauemaks kui aasta lõpuni! 

Rõõmsaid ja rahulikke jõulupühi! 

Kolmas klass jõuluvana Kustil külas 
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Trimester ja osa teisestki juba läbi 

Sellest õppeaastast läksime üle trimestrite süsteemile ning 

viiele koolivaheajale. Koolipere jaoks tähendab see seda, et 

kokkuvõtvad hinded tunnistusel ja vaheajad ei kattu enam. Kas 

see ka õppeedukust mõjutab, on täna veel vara öelda, aga 

rahulikum oli trimestri lõpp küll. Nii nagu saab jõuludele vastu 

minnes vähem mõtelda hinnetele ja rohkem pühadele.  

Sellel õppeaastal õpib meie koolis kokku 175 õpilast. 2.- 9. 

klasside õpilastest lõpetas esimese trimestri „väga heade“ 

hinnetega ja eeskujuliku käitumisega 24 õpilast. Nelja-viielisi 

õpilasi oli trimestri lõpus 54. Iga õppeperioodi lõpus on paraku 

ka neid õpilasi, kes ei jõua oma koolitööde võlgnevustest 

tähtajaks vabaneda ning seetõttu saavad kokkuvõtva hinde 

„mitterahuldava“. Võrreldes eelmise õppeaastaga  on see arv 

küll mõnevõrra väiksem, aga mõtlemiskoht on see kindlasti.   

Esimese klassi õpilased said 1. trimestri lõpuks tunnistuse, kus 

olid peal õpioskuste kirjeldused, mida õpilane oskab ja mida 

peab veel harjutama. Esimese klassi õpilased olid tublid ja 

püüdlikud ning oma koolitükid kenasti selgeks saanud.  

Sellest õppeaastast olid 1. klassi tunnistused lapsevanematele 

ja õpilastele e-koolis ka nähtavad, mistõttu trimestri tunnistusi 

välja ei prinditud.  

Soovime, et meie õpilased osaleksid ka väljaspool kooli 

toimuvatel olümpiaadidel ja konkurssidel. I poolaasta on 

ainealaste ürituste poolest üsna kesine, v.a sport. Tublid olid 

meie õpilased Harju maakonna 6. klasside õpioskuste 

olümpiaadil, kus saavutati 5. koht 24 võistkonna seas. 

Novembrikuusse jäi  Harjumaa 8. klasside geograafia 

teemapäev „Etioopia- inimkonna häll“, kus 36 võistkonna 

hulgast tuldi teiseks. 

Teine trimester juba käib ja kokkuvõtteid teeme taas 8. märtsil. 

Kaunist jõuluaega! 

Riina  Kink  

Ääsmäe Põhikooli õppealajuhataja  

 

Väga heade õpitulemuste ja eeskujuliku  käitumisega õpilased 1. trimestril   

Karmen-Lisette Piibar 2.a kl 

Kerdo Vetema 2.a kl 

Maria Elizabeth Klettenberg 2.a kl 

Marii Kiibus 2.a kl 

Reelika Talvet 2.a kl 

Sandra Valgeväli 2.a kl 

Laura Mellik 2.b kl 

Maibret Põld 2.b kl 

Marten Suits 2.b kl 

Karolin Suits 3. kl 

Ketliin Puusepp 3. kl 

Pärle Tehva 3. kl 

 

Aaron Hakkaja 4. kl 

Katarina Pertel 4. kl 

Rene Filippov 4. kl 

Simona Rõõmusaar 4. kl 

Priidik Kiilberg 5. kl 

Brita Männaste 6. kl 

Kelli Puhm 6. kl 

Mia Emilia Rõõmusaar 6. kl 

Anette Kõu 8. kl 

Keity Kannel 8. kl 

Renata Kiilberg 8. kl 

Alice Vaiknurme 9. kl 
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Kolmas klass käis jõuluvana Kustil külas 

Kuna kätte on jõudnud jõuluaeg, sõitis 3.klass vaatama, kuidas 

elab jõuluvana Kusti. Selleks sõitsime bussiga Keila valda 

Nahkjala külla Järve talusse.  

Kõigepealt tervitasid meid päkapikud Kringel ja Tangel. 

Nendega saime läbida päkapikkude treeningraja, et näha, kas 

oleme sama osavad kui päkapikud, kes peavd oskama hääletult 

liikuda. See oli üsna raske, sest nööride küljes, millest labürint 

koosnes, olid kellukesed. Nägime metsa all mitmeid põnevaid 

loomi - põtra, metskitsi, metssigu, ilvest... No need olid 

vähemalt väga päris loomade moodi. Varsti saime ka kokku 

jõuluvana endaga. Jõuluvanal olid samuti meile mõned 

ülesanded. Saime proovida osavust discolfi rõngastesse käbisid 

visates. Lugesime kokku emand ja isand rähni auke puutüves. 

Kusti avaldas ka saladuse, miks mõned kuused metsa all 

kollaseks lähevad. Allikal saime silmad kinni oma salasoovid 

teele saata.  

Seejärel kutsus Kusti meid oma hubasesse taresse. Oli seal vast 

õdus! Suur soe kamin, mille suu ette mahtus korraga mitu last 

istuma, oli väga mõnus koht. Saime jäneseid paitada ja natuke 

ka ise porgandit krõmpsutada. Mitmed lapsed kasutasid 

võimalust kirjutada jõuluvanale oma hilised kingisoovid ja 

panna need Kusti postkasti, mis asus vana puutüve sees. Sai 

istuda vanas saanis ja kuuse all ning Kusti- ja päkapikkudega 

lihtsalt juttu puhuda ja nende põnevaid lugusid kuulata. Ja oi 

kui hästi maitsesid kuum piparmünditee ja piparkoogid!  

Et meil koduteel ikka soe naha vahel oleks, oli tantsuhimulistel 

võimalus koos võõrustajatega üks hoogne tibutants tantsida. 

Hüvastijätuks sai igaüks kaasa ka šokolaadist medali. Kui siia 

juurde lisada veel imekaunis talvine maastik, vaade järvele, mis 

suurtest akendest paistis ning Kusti ja päkapikkude nakatav 

energia, siis mida veel ühelt külaskäigult oodata... Väga tore 

oli! 

Liina Tamm 

3.klassi õpetaja 

Teised klassid külastasid 14. 

detsembril vabaõhumuuseumi jõu-

lutundi. Kuie koolimajas luges 

koolipreili lastele ette katekismust, 

seejärel lauldi harmooniumi saatel 

jõululaulu "Et tulge, mu lapsed" ja 

meisterdati linnukest. Pärast 

koolitundi külastasid lapsed Pulga 

talu pererahvast. Seal pakkus  

perenaine vanaaja maiust, kuiva-

tatud õunu ja peremees õpetas vanu 

jõulumänge. Õppekäigul said 

lapsed teada, kuidas vanasti 

koolitundi peeti ja missuguseid 

mänge mängisid meie esivanemad 

jõulu ajal. 
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Me saame eesti keeles rääkida ja omatahtsi omamoodi Eestimaal elada tänu oma 

eelmistele põlvedele, kes meie kultuuri edasi kandnud on. Et mardi- ja kadripäev ei 

oleks lastel ainult kommiküsimise päev, käisid teiste klasside õpilased Harjumaa 

muuseumis vanarahva kombeid meelde tuletamas. Kui koolitundideski ikka 

rahvakalendri tähtpäevadel vanadest kommetest vesteldakse, siis muuseumis 

aitavad ümbritsevad dekoratsioonid vanu aegu paremini lähemale tuua. Muuseumi 

pedagoog tõi varakambrist välja ehedaid mardi- ja kadrirõivaid, nii said õpilased 

aimu, kes kuuluvad mardi- ja kadriperre, kes on kadrititt ja miks kannavad mardi- ja 

kadrisandid kaasas vitsa. Lisaks kadriks-mardiks moondamisele õppisid lapsed 

juurde sanditamise kombeid ja nippe, meisterdasid endalegi maskid ning mängisid 

vanu mänge. Lõpetuseks said suu ka magusaks. Ehk ei jäänud need teadmised 

lastest muuseumisse maha, vaid kanduvad edasi järgmise aasta pühadesse: mardid 

ja kadrid, kes Ääsmäe kodusid külastavad, on rohkem vanade santide poodi ja 

oskavad enne kommiküsimist ka laulda. 

Vanu rahvakombeid meenutamas 

 

 

Esimesed klassid külastasid 13. 

detsembril Kurtna jõulumaad. 

Tutvusime hobuste eluga, nägime, 

kuidas jõuluhobu vankri ette 

rakendati ning tegime hobusega 

vankrisõitu. Seejärel ootasid tubased 

toimetused — piparkookide küpse-

tamine ja vägikaikavedu. Kõige 

lõpuks jõudis kohale ka väga muhe 

jõulutaat! 

*4. ja 5. klass käisid 13. detsembril vaatamas muusikalavastust "Mardileib", mis räägib  linnalegendi martsipani leiutamisest. 

Apteeker Johannil on tarvis  raehärrale ravimit segada, aga kuna meistril on nohu, segab rohu kokku  õpipoiss Mart. Et Mart peab 

rohtu ka ise võtma, otsustab ta ravimis  kõik kibedad koostisosad vahetada magusate vastu. Valminud magus segu  võidab 

linnaisandate poolehoiu ning piiskop paneb Mardi magusale  leivale nimeks martsipan.  

*4. klassi õpilastel oli eesti keele tundidest kogunenud terve hulk mängude kirjeldusi, mis ootasid mängimist. Kõige sobivam aeg 

selleks oli klassiõhtu, mis toimus 14. detsembril. Peale maiustamist võis alata tore ja lustlik koosmängimine. Vanade heade 

tegevuste (Ajalehetants, Hargikull, Silmapilgutamine) kõrvale õpiti ka uusi (Kes on kiirem?, Lobasuud).  

* 6. klass käis 19. detsembril Pärnu teatris Endla vaatamas „Alice imedemaal“. Vahetult enne kohustusliku kirjandusena loetud 

lavastus viis vaatajad oma huvitavate efektide ja imeliste kostüümidega päris raamatu imedemaale. Pärast etendust söödi 

teatrikohvikus pidulik jõulueine. 

 

Nii need jõulud tuppa toodi... 


