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Playback 2016 hullutas publikut
Õpilased on Playbacki armastama hakanud
ja valmistuvad selleks peaaegu et esimesest koolipäevast alates. Sel aastal
ületasid tulemused igasuguseid ootusi:
etteastete tase oli nii kõrge, et žurii (õp
Piret Kunts ja Kristjan Küttis ning õpilaste
seast Kadri Laaneste, Urmet Neem ja Sten
Erik Krull) tunnistas nagu „Su nägu kõlab
tuttavalt“ saateski, et paremusjärjestust oli
väga keeruline paika panna.
Kõige ehedama paroodiaga esinesid žürii
arvates 6.klassi tüdrukud Anete, Brita,
Freda, Kelli ja Laura, kes tegid järgi
vürtsitüdrukuid (fotol). Publik hindas kõige
kõrgemalt 5. klassi poiste esitust. Lisaks
neile esinesid veel 2.a, 3., 7., 8., ja 9.klassi
lauljad-näitlejad. Kui enamikus olid

esinejateks tüdrukud, siis väga võimsa
etteaste teinud 5.klassi esinejad olid kõik
poisid ja nad tunnistati teise koha
vääriliseks. III koha said 8.klassi tüdrukud.
Ka noorimate, 2.a klassi esinejate seas oli
üks poiss, onu Kalmerit kehastas Juhan,
kes Entel-Tenteli laululapsi põlvele võttis
ja koos nendega karulaane jenkat tantsida
vehkis.
Ehk said ülejäänud noormehed 5.klassi
poistest innustust ja järgmisel aastal ei ole
tüdrukute ülekaal enam nii silmatorkav.
Naljamehi meil ju koolis jätkub.
Julgus tuleb esinedes, tänavused vägevad
esinejad tunnistasid peaaegu et kõik, et Pärast sügisest vaheaega on koolis
alguses oli hirmus ja jalad värisesid, aga kaks pikapärvarühma. Uue rühma
varsti läks toredaks.
õpetaja on Margit Odar.

Õppekäigud lisavad koolielule vürtsi
Iirimaa maastikud on enamasti silmapiirini ulatuvad rohumaad
kivimüüride ja nende vahel jalutavate loomadega.
Peaaegu et igal päeval olid meil koolis keeleõppetunnid.
Lisakas meile oli keeleõppereisil veel kahe Eesti kooli
õpilased. Meie gruppi sattusid lahedad õpilased ja veel
lahedamad õpetajad. Pärast tunde korraldati meile mitmeid
ettevõtmisi: näiteks õpetaja Mark turvustas meile Galwayd,
aaretejahi käigus tuli meil tänaval inimesi küsitleda ja ühel
õhtul õpetati meile iiri tantse.
Neljapäeval kooli polnud ja me sõitsime Moheri kaljudele.
Need 120 m kõrgusel ookeani kohal kõrguvad kaljud on ilusad
ja seal üleval helesinise mere ägedate lainete möllu vaadatakuulata oli väga võimas. Lindude kisa ja tuulekohin oli nii vali,
et kohati midagi muud ei kuulnudki.
Reedel toimus koolis veel viktoriin, mille meie tiim võitis, ja
laupäeva varahommikul jätsimegi oma peredega hüvasti ning
asusime koduteele.
Õppekäigud ei lase koolielul üksluiseks muutuda, alati on,
mida oodata. Õppekäigud on kasulikud, näiteks keelereisid
arendavad suhtlemisoskust ja laiendavad silmaringi. Neid ei
toimu küll tihti, aga need lisavad koolielule vürtsi.

Sügisesel koolivaheajal viibis grupp Ääsmäe Põhikooli 8. ja
9. klassi õpilasi inglise keele õpetajate Anu Ariste ja Piret
Tilloga Iirimaal nädalasel keeleõppereisil. Mida nad reisil
tegid ja kuidas sellega rahule jäid, kirjutasid 9. klassi
õpilased oma kirjandis „Õppekäigud lisavad koolielule
vürtsi“. Alice Vaiknurme kirjandit lugedes saate teiegi
sellest reisist osa.
Ma olen kaheksa Ääsmäe Põhikoolis õpitud aasta jooksul
käinud paljudel õppekäikudel. Hiljuti toimunud keeleõppereis
Iirimaale on kindlasti üks mu lemmikutest. Reis sai teoks tänu
meie väga toredatele ja ettevõtlikele inglise keele õpetajatele.
Reisil jätkus põnevust esimestest hetkedest saadik – juba
lennujaamas saime ehmatuse osaliseks, kui kuulsime, et sellele
oli tehtud pommiähvardus. Meid suunati lennujaamast välja
bussidesse, mis mõnda aega ringi tiirutasid. Kahetunnise
viivituse järel saime oma Ryan Air´i lennukiga õhku tõusta.
Iirimaa pealinnast Dublinist tuli meil veel kolm tundi bussiga
sõita, et jõuda sihtpunkti – Galwaysse. Bussisõit oli väga
lõbus. Galways olid meil vastas pered, kelle juures me elasime.
Mina olin ühes peres Keity ja Laura-Mariga. Perekond, kelle
juurde me elama sattusime, oli ääretult tore.
Esimesel päeval sõitsime laevaga Arani saartele. Saarel
tutvusime jalgratastel matkates Iirima tohutult ilusa loodusega.

Tutvumine Ameerika
põlisrahvaste kultuuriga
Inglise keele ringil käisid külas Põhja-Ameerika Ülikoolide
Teabekeskuse juhataja ja nende praktikant Ameerikast.
Meeleoluka pooleteise tunni sisse mahtusid üks vahva
soojendusharjutus, kus õpilased said ära arvata üksteise kohta
käivaid fakte, esitlus Ameerika põlisrahva kohta,
esinemisharjutus ning lühike viktoriin. Saime teada, kuidas
põlisrahva elu on muutunud sajandite jooksul peale Ameerika
avastamist Columbuse poolt, millised on nende tänase päeva
probleemid ning kuidas nad oma kultuuripärandit austavad.
Suuline pärand on indiaanlastel alati väga au sees olnud.
Õpilased said osa ning ise läbi teha indiaani nn „Spoken
word“ stiilis esitluse nimega „We come from“, mis keskendus
sõnamängule ja intonatsioonile. Päris vahvalt tuli välja!

Spordiminister on Urmet
Neem (7.kl), abi Sten-Erik
Krull (6.kl).
Kultuuriminister on Mia
Emilia Rõõmusaar (6.kl),
abi Kelli Puhm (6.kl).

Õpetaja Anu Ariste

Meediaminister on Marlen
Olivia Krull (5.kl), abi
Marlen Poobus (5.kl).
Ääsmäe Põhikooli õpilasesinduse Minu Riik peaminister 2016.-2017. õppeaastal on Grete Võrno
(9.kl), peaministr i asetäitja Anette Kõu (8.kl).
Peaministri nõunik on kooli
direktor Jaanus Kallion.

Välisminister on Anette Kõu
(8.kl), abid Keity Kannel
(8.kl) ja Lizette Lara
Kamm (8.kl).
Haridusminister on Kadri
Laaneste
(9.kl),
abi
Carmen-Heleen Sepp (9.kl)
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5. klassi õpilased osalesid 27.septembril Tallinna Loomaaia
Zookooli programmis “Vesi kui elukeskkond”. Rühmatöö
käigus mõõtsid õpilased veekogu ääres andmekogujaga vee
omadusi: veetemperatuuri, hapniku sisaldust, pH-d ja vee
läbipaistvust. Õppeklassis vaadati videot veekogu elustikust ja
hiljem uuriti mikroskoobiga tiigist võetud vees elutsevaid
selgrootuid loomi.

6.klassi õpilased käisid 28.septembril Kohila kandis Rabivere maastikukaitsealal rabas. Selleks päevaks olid ilmaennustajad lubanud väga tormist ja vihmast ilma. Tore oli
see, et kui meie retkejuht Anettiga olime ilma pärast mures
ja plaanisime õppekäigu isegi edasi lükata, siis õpilased olid
üksmeelselt edasilükkamise vastu. Kõigil olid ilmale vastavad riided ja kummikud olemas ning tegelikult pääsesime
ka vihmast. Anett tutvustas õpilastele raba eripära, rabas
liikumist ja toimetulekut, demonstreeris laugaste sügavust ja
turbasambla omadusi. Rabas kasvavaid taimi määrasid
õpilased tahvelarvutite abil. Tegime imeilusale ja peaaegu
ümmargusele Kõnnu järvele ringi peale. Kui päris rabas
käidud, oli loodusõpetuse tundides palju lihtsam teema üle
õppida ja korrata, sest näited päris rabast olid kõigi silme
ees.

8.klass käis 20.septembril Tallinna Loodusmuuseumis seenenäitusel, kus muuseumiõpetaja Tiiu tutvustas söödavaid,
mittesöödavaid, tinglikult söödavaid ja mürgiseid seeneliike.
Praktilise töö tunnis uurisid õpilased seeni ja samblikke
mikroskoobiga. Lisaks oli võimalik tutvuda püsiekspositsiooniga ja samblike näitusega „Vaprad ja ilusad. Peaosades:
samblik ja sammal“.
Igal aastal toimuvad Harjumaa koolide 8. klassidele geograafia
teemapäevad. Teemapäevade eesmär giks on anda geograafiahuvilistele õpilastele võimalus ettekandeid kuulates oma
silmaringi laiendada. Et panna õpilasi aktiivsemalt kuulama, on
teemapäevadel juures ka väike võistlusmoment. Ettekandele
järgneb alati võistkondlik viktoriin, kus õpilased võivad oma
ettekande ajal tehtud märkmeid kasutada. Selleaastane
teemapäev "Etioopa - inimkonna häll" toimus 2.novembril
Kosel. Meie kooli 8.klassi võistkonnal koosseisus Anette Kõu,
Keity Kannel ja Elena-Kairi Mets õnnestus saavutada 2.
koht. Kokku osales 36 võistkonda. Auhinnaks said tüdrukud
Etioopia raha ja preemiaks šokolaadi.

9.klass käis 19.oktoobril järjestikku kahel õppekäigul: C. R.
Jakobsoni Talumuuseumis Kurgjal ja sealt kilomeetri kaugusel asuvas TTÜ Särghaua maateaduste ja keskkonnatehnoloogia õppekeskuses. Särghaual oli teemaks “Kivimid
ja mineraalid”. Õpilased said teadmisi maakoore ehitusest,
õppekollektsioonide abil ülevaate põhilistest kivimitest,
nende tekkest ja omadustest. Põnev oli mineraalide
uurimine mikroskoobiga. Pragrammi viimases osas sai iga
õpilane Kiviõpikojas proovida kivi saagimist, lihvimist,
poleerimist ja graveerimist.
Töödeldud kivi said
õpilased mälestuseks kaasa võtta.
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Kõik said kokku vanas armsas koolimajas

28. oktoobril kohtusid Ääsmäe kooli 230. asutamisaastapäevale pühendatud pidulikul aktus-vastuvõtul endised koolitöötajad ja
õpilased. Mälestusi aitasid elustada südamlik lavastus aktusel, rikkalik fotokroonika, vanad kaaslased ja maja ise.

Veel pilte meeleolukalt Playbackilt: 9. klassi särtsakas etteaste ja 3. klassi tüdrukute afterparty.

Ääsmäe kooli heategevuslik jõululaat ja kontsert
pööripäeval, 22. detsembril annab hoogu õpilaste kevadistele
väljasõitudele.
Kella viiest õhtul on spordisaalis avatud õnneloos, jõulukohvik
ja müügilauad.
Kella kuuest algab õpilaste jõulukontsert aulas.
Head lapsevanemad!
Teie kaastöö õnneloosi, laadakauba ja kohvikusse sobivaga
varustamisel paneb laste silmad särama!
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