
Ääsmäe Hääl 
Koolileht 

OKTOOBER  2017 AASTAST 1984 

20. oktoobril toimus kooli sünnipäev. Meie kool 
sai 231.- aastaseks. Esimene ja teine tund 
möödusid enamiku õpilaste jaoks tavaliselt, 
mõningatel oli aga ettelugemise päev. Kolmanda 
tunni ajal toimus aktus ning peale seda neljanda 
tunni ajal toimusid kooliastmete kaupa mängud. 7.
-9. klass olid noortekeskuses, 4.-6. klass olid aulas 
ja 1.-3. klass veetsid oma aega erinevalt. Järgnevad 

tunnid möödusid jällegi tavaliselt, samuti toimusid 
ka kõik huviringid. Koolipäeva lõpuks võisid kõik 
õpilased õnnelikult koju minna, teades, et algab 
nädalane vaheaeg.  

Mia Emilia Rõõmusaar 7. kl 
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 17. oktoobril käisid elamusaasta programmi raames 
meie koolis näitleja Loore Martma ja koreograaf Liis 
Vares, kes kohtusid õpilastega ja rääkisid neile oma 
tööst. Samuti said lapsed võimaluse proovida Liisiga 
üht huvitavat mängu. Meie kooli õpilastest kasutasid 
võimaluse ära Brita ja Anders. Elamusaastast saab 
rohkem lugeda: http://www.elamusaasta.ee/
elamusaasta/ 

Mia Emilia Rõõmusaar 7. kl 

Elamusaasta projekt  Loore Martma ja  Liis Vares 

Õpetajatepäev läbi 9. klassi silmade  

5. oktoobril oli õpetajate päev ja nii nagu kõigis 

koolides, saavad siis lõpuklassid kasutada 

võimalust ja olla ühe päeva ise õpetaja rollis.  

’’Meile kui üheksandikele meeldis väga õpetajate 
päev. See oli väga elamuste rohke, huvitav ja lõbus. 
Palju sai nalja ning väga tore oli väiksemaid 
õpetada’’ 

 

Loore Martma on eesti näitleja. Ta 
lõpetas 2011. aastal Tartu Ülikooli 
Viljandi Kultuuriakadeemias lavastaja 
eriala ning asus 2012. aastal tööle Von 
Krahli Teatrisse , kus ta on muusikajuht ja 
näitleja.Tema seni tuntuim teleroll on Liisi 
Kanal 2 seriaalis "Naabriplika". Ta on 
mänginud 2016. aastal valminud filmis 
"Luuraja ja luuletaja". 

Liis Vares on etendaja ja koreograaf, kes arvab, et maailm koosneb väikestest asjadest, mis jäävad kahe 
silma vahele, mille ees võib silma kinni pigistada. Ta ei soovi eristada vorme ei kunstis ega elus. Teda 
huvitavad olemasoleva ilmingud ja mutatsioonid: kuidas aine paljastub etendaja keha kaudu ajas ja ruumis. 

Liis Vares on Kanuti Gildi SAALi 15. hooaja üks noortest kunstnik-residentidest. 

Pildil noored õpetajad õpetajate toas kohvitamas ja sellel päeval õpilaseks kehastunud õpetajad 

http://www.elamusaasta.ee/elamusaasta/
http://www.elamusaasta.ee/elamusaasta/
https://et.wikipedia.org/wiki/Eesti
https://et.wikipedia.org/wiki/N%C3%A4itleja
https://et.wikipedia.org/wiki/2011
https://et.wikipedia.org/wiki/Tartu_%C3%9Clikooli_Viljandi_Kultuuriakadeemia
https://et.wikipedia.org/wiki/Tartu_%C3%9Clikooli_Viljandi_Kultuuriakadeemia
https://et.wikipedia.org/wiki/Lavastaja
https://et.wikipedia.org/wiki/2012
https://et.wikipedia.org/wiki/Von_Krahli_Teater
https://et.wikipedia.org/wiki/Von_Krahli_Teater
https://et.wikipedia.org/wiki/Kanal_2
https://et.wikipedia.org/wiki/Naabriplika
https://et.wikipedia.org/wiki/2016
https://et.wikipedia.org/wiki/Luuraja_ja_luuletaja
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USA-s ja Kanadas on see 31. oktoobril 
peetav püha väga tuntud. Ent halloween’iga 
seotud kombed on levinud pea kõikjal 
maailmas. Seda püha nimetatakse eri 
paikades küll erisuguste nimedega, kuid sisu 
on sarnane: kontakti otsimine 
vaimumaailmaga, sealhulgas surnute 
hingede, haldjate, nõidade ning isegi saatana 
ja deemonlike inglitega. Eestis avalduvad 
need jooned mardi- ja kadripäeva ning 
hingedepäevakombestikus. 

Huvijuhi Anu ja ÕE eestvedamisel toimus 
Ääsmäe koolis ka sel aastal meeleolukas 
halloweenipidu. Koolimaja sai kaunistatud ja 
terve päeva sai näha kõikvõimalikke 
kostümeeritud õpilasi. 1 - 5. klassile 
korraldas õuduste peo Ääsmäe 
Noortekeskus. 6 - 9. klassile toimus pidu 
koolimajas. Kavas oli: Õudusfilmid, röövi-
tud inimese jaht, kadunud hingede peitus, 
mürgine kohvik.  

Allikas: https://www.jw.org/et/valjaanded/ajakirjad/
g201309/mis-on-halloween/ 

Mis püha on halloween? 
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Koostöö Incukalna põhikooliga algas juba 

eelmisel õppeaastal, kui sõprusklassi sai 

endale  4. klass. 

Sel aastal toimub koostöö üheksandate 
klasside vahel. Oktoobris käis Incukalna 
koolis külas meie 9. klass. Päev algas ühise 
sõprusringiga, kus saadi omavahel tuttavaks. 
Toimusid sportlikud sõpruskohtumised 
korvpallis ja lauahokis ning meeleolukas 
discoõhtu. Vahepeal oli aega ka basseinis 
ujumas käia. 

Üheksandike arvates oli see reis huvitav 

kogemus ning sai palju nalja. Anette ja 

Renata: kuna varem pole sarnast reisi olnud, 

oli väga huvitav. Meile meeldis, et oli 

piisavalt vaba aega, aga samas ka erinevaid 

tegevusi. Discoõhtu oli ülimalt äge. 

Sõprusklass oli tore ja saime palju uusi 

sõpru. Ootame juba lätlaste külaskäiku 

Eestisse, mis toimub järgmise aasta aprillis  

Anu Ariste  

9. klass külastas sõprusklassi Incukalna koolis 

Rõõmsad emotsioonid spordivõistlustel  

Lauahoki turniir  

Spontaanne sõprusring  
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Põnevad õppekäigud oktoobris  

3 oktoobril käis 5. klass õppekäigul loomaaias ’’Vesi, kui elukeskkond’’ 

17 oktoobril käis  6. klass rabas ’’Virtuaalne ja reaalne retk Rabivere rappa’’ 

Sel õppeaastal oleme taas saanud toetust 
Keskkonnateadlikkuse programmist 

Keskkonnainvesteeringute Keskuselt (KIK) 
keskkonnateemalisteks õppekäikudeks. Selle 

projekti raames saavad kõik klassid käia väljaspool 
kooli ühe loodushariduslikul õppekäigul. 
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Tahad saada ajakirjanikuks ....  

Kooliajalehes puhuvad sellel sügisel uued tuuled. 

Õpetaja Siiri andis lehe toimetamise üle õpetaja 

Margitile. Täname teda tehtud töö eest ja püüame 

edasi hoida Ääsmäe Hääle taset sama kõrgel.  

Seoses selliste muutustega ootab ajalehe toimetus 

juurde uusi usinaid ajakirjanikke. Oodatud on 5 - 9. 

klassi õpilased. Hea oleks, kui saaksime igast 

klassist vähemalt ühe ajakirjandushuvilise. Koos 

hakkame õppima, kuidas ühte ajalehte teha ja 

toimetada, kuidas kirjutada head artiklit, mis 

köidab lugejat.  

Kui sinus tekkis huvi olla üks koolilehe 
edasikandja, siis anna sellest teada õpetaja 

Margitile.   Foto: Peeter Langovits. Postimees/Scanpix 

C.R. Jakobsoni talumuuseumis Kurgjal 

11 oktoobril käis 9. klass Särghaua õppekeskuses  

9. klass läbis KIK projekti raames 
programmi „Kivimid ja mineraalid“ 

Tallinna Tehnikaülikooli Särghaua 
õppekeksuses. Tutvuti maakoore ehitusega 
kiviminäidiste põhjal. Mikroskoopidega 

uuriti erinevaid kivimeid ja mineraale. 
Praktilise töö käigus sai iga õpilane 
tegeleda kivi saagimise, lihvimise ja 

poleerimisega. Teise külastuskohana 
tutvuti C.R Jakobsoni eluloo ja tegemistega 
C.R. Jakobsoni Talumuuseumis Kurgjal. 
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Poiss tuli koolist ja kott oli raske, kirjutas Ellen 
Niit. Tol sügishommikul tulid Ääsmäel aga nii 
poisid kui ka tüdrukud juba kooli raske kotiga. 

9. oktoobril käis hoolekogu esindus koolis 
koolikotte kaalumas. Kaalusime ära 157 lapse 
kotid kogukaaluga 798,1 kilo. Koolikottide 
maksimumraskus on paika pandud seadusega, 
mille järgi on kandami lubatud kogukaal 1.–3. 
klassis 3 kilo, 4.–6. klassis 3,5 kilo, 7.–9. klassis 
4,5 kilo. 

Tuvastasime, et 157 õpilasest vaid 26 õpilase 
kotid olid lubatud või väiksema kaaluga, 
ülekaalukas enamik kotte kaalus liiga palju. 

Lisaks kaalumisele analüüsisime seda, mis liigset 
kaalu põhjustab. Kaalusime pisteliselt ära kõigi 
klasside õpikud, töövihikud, vihikud, osaliselt ka 
pinalid, päevikud ja koolikotid. 

Liigse kaalu põhjustajateks osutusid kaasa võetud 
ebavajalikud esemed/õpikud, rasked ja 
ebavajalikuga täidetud pinalid, rasked kooli- ja 
spordikotid, palju eri tunde päevas, õpikute  suur 
kogukaal. 

Kokkuvõtte koostanud: Kärri Sõelsepp 

Koolikottide raskusest Äääsmäe koolis 

ÕPILANE: 

* ära võta üleliigset kaasa; 

* vaata, et pinalis on vaid 

vajalik; 

* kui saad asju kooli jätta, 
kasuta võimalust.  

LAPSEVANEM: 

* kotti/pinalit ostes mõtle 
kaalule; 

* hoia kotti mineval silm peal; 

* vali õpikule kerge ümbris; 

* aita last organiseerimisel. 

KOOLI VÕIMALUSED: 

* õppematerjali raskuse arvestamine 
tunniplaani koostamisel; 

* hoiukohtade võimaldamine; 

* õpilase toetamine, et kaasas oleks 
vaid vajalik. 

Pildid: www.minulaps.ee 
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JÕULULAAT  

8 DETSEMBRIL ALGUSEGA KELL 18.00 ÄÄSMÄE KOOLI VÕIMLAS 

  

 JÕULUKONTSERT 

21 DETSEMBRIL  5 - 9. KLASS KELL  15.30 - 16.30 

    1 - 4. KLASS KELL 18.00 - 19.00  

  

JÄRGMISES LEHES  

 Meie õpilased Robotex’il 

 Playback’i etteasted 

 E – õppepäev Ääsmäe koolis 

 Geograafia teemapäev 

 Spordivõistluste ülevaade  

 Üllatusintervjuu 


