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Ääsmäe Hääl
Koolileht

1.klassid Orava talus
1. klassid käisid õpetajate ja huvijuht Anuga Orava
talus kuuseotsingul.
Hommik üllatas retkelisi kauni valge vaibaga.
Orava talus tutvusime esmalt šotimägiveistega söötsime
neile
porgandeid,
kartulikoori,
magustoiduks arbuusi.
Edasi suundusime
saunamajja, kus ootas meid eest loomanahkade ja
topiste näitus. Vana metsamees Tiit a´la vanaisa
Piibo rääkis meile vahvalt lugusid loomadest,
nende elukommetest jne. Piibo pajatas loo iga
topise kohta, kuidas nende eluküünal kustus. Nt
hiireviu leidis oma lõpu pärast mitmekordset
kanavargust. Pärast suundusime metsamees
Märdiga retkele mööda lumist metsa. Jälgisime
loomajälgi, jätsime metsloomadele metsa äärde
süüa. Usinad tüdrukud poolitasid hoolega
porgandeid, et metsaloomadel neid kergem

ampsata oleks. Lõpp-peatusesse Oravasohu jõudes
ootas meid ees soojendav lõke. Saime sooja sisse
ja suundusime jõulukuuse otsingule. Valituks
osutus 2 kuuse kandidaati. Sõbralikult otsustasime
üheskoos, kumb kuusk võiks meid jõulukuul
rõõmustada. Kuuse saagimises sai nii mõnigi kätt
proovida. Õhinaga tassisid lapsed ise kuuse
lõkkeplatsile.
Lõpuks oligi aeg grilliks keset lund. Lapsed said
ise puuorkide otsas vorstikesi grillida. Joogiks oli
kõrvale metsvaarika vartest keedetud tee, mis
lastele väga maitses. Nad lubasid kodus emmedissid vaarikaoksi korjama saata! Kõhud täis, soe
sees, lumesõjad peetud, kuusk olemas ja võetigi
Ääsmäe suund ette. Lapsed õnnelikud, õpetajad
rahul ja koolimaja kaunistab laste enda valitud
kuusk.
Anu Linnamägi

Bitbybit õpetamine
väiksematele
Oleme lastega Ääsmäe Põhikooli 2.b
klassis

programmeerimise

´´Bitbybit´´

õppinud

ja

mängu
mänginud

nüüdseks neli nädalat. Lapsed on sellest
vaimustuses

ning

on

nakatanud

ka

vanemaid sellesse. On lapsi, kes vajavad
abi, kuid alla pole keegi andnud. Poisid

Õpetaja oma kahe õpilasega

on just need, kellele väga meeldib
kaaslast aiadata. Otsusta seda mängu
õpetada meist noorematele 1.a klassile.
Uurisime lastega, kas esimene klass
sooviksid, et me neile ühte huvitavat
programmeerimise mängu õpetame. Kuna
osad

õpilased

käivad

meil

koolis

toimuvas robootika ringis, siis olid nad
rõõmuga nõus. Kõigepealt kirjutasime

Rõõmuga õppimine

tahvlile programmi nime ´´Bitbybit´´,
mida me õppima hakkame. Kuna keegi 1.
klassi õpilastest seda mängu ei teadnud,
siis said õpetajateks 2. klassi õpilased.
Väikesed õpetajad olid väga tublid. Tore
oli vaadata, et nad õpetasid esimese klassi
õpilasi nii nagu meie alguses õppisime
(näpuga teed katsetades ja jälgides, et
kõik vajalikud nooled oleks olemas).
Tund kestis 30 minutit, mille jooksul oli

Väikesed õpetajad ametis õpetamisega

lapsi, kes jõudsid oma õpetaja abiga teise
maailma lõppu.
Lapsed olid väga tublid. Esimese klassi
lapsed olid kurvad, kui meie tund läbi sai
ja soovisid veel, et me õpetaksime neile
mõne uue programmeerimise mängu.
Seda me ka kavatseme teha.
Helene Arula
Rõõm tehtud tööst
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E-õppepäev Ääsmäe koolis

olid mahukad ja need võiksid järgmisel korral olla
kergemad. Algklasside õpilased jälle soovisid, et
ülesandeid võiks rohkem olla.

17. novembril toimus Ääsmäe koolis esimene eõppepäev. Sel päeval õpilased ei tulnud koolimajja

Õpilastele meeldis, et et said õppeaja ise valida

ning ei toimunud traditsioonilisi õppetunde, vaid

ning sellel hommikul kauem magada.

õpilased

Kõige

lahendasid

kodus

iseseisvalt

huvitavamateks

õppeülesandeid.

matemaatika,

Meie e-õppepäeva läbiviimise eesmärgiks oli

õppeülesandeid.

1.

arendada õpilaste ja õpetajate digipädevusi;

2.

luua

eeldused

kaasaegsete

Ka

võimaluste

kujundada

õpilastes

vastutus-

kasutada

õppetöö

digitaalseid

eesmärgil

poolt

keele,

ja

inglise

keele

leidis

e-õppepäev

Vanemad arvasid, et selliseid päevi või õppimisi

ja

võiks olla ka edaspidi. E-õppepäev õpetab lastele

kohusetunnet ning koostööoskust;
4.

lastevanemate

eesti

positiivse tagasisisde.

paremaks rakendamiseks õppeprotsessides;
3.

bioloogia

peeti

kohusetunnet ja õpetab oma aega

iseseisvalt

planeerima.

Samuti nägid vanemad, milles on laps tubli ning

materjale.

mida peab veel harjutama.
E-õppepäev annab koolile hea võimaluse erinevate

Nooremate

õppeainete lõimimiseks ning aineõpetajate koostöö

ülesande tegemiseks ei olnud ajamääratlust, st

süvendamiseks.

lapsed said ülesanded ära jagada nädalavahetuse

Õpetajad valmistasid eelnevalt õpilastele ette

peale.

digitaalsed õppematerjalid ja õpilased lahendasid
õpiülesandeid

veebikeskkonnas.

õpilastel oli võimalus

Õpetajatelt

Noorematel

ülevaatamine

töölehti ka paberkandjal

õpilaste

võttis

vanematele

tööde

üksjagu

meeldis,

ettevalmistamine

aega,

kuid

et

ja

positiivne

tagasiside tuli ka õpetajatelt. Seda enam, et sellised

täita.

päevad on õpetajatele heaks võimaluseks osaleda

Pakkusime välja ka variandi, et kui lapsel ei ole

üheskoos koolitustel.

võimalus sel päeval kodus õppida, siis saab ta
koolis oma tööd teha. Kuid seda võimalust ei

Järgmise e-õppepäevani!

olnud vaja kellelgi kasutada.

Riina Kink

Palusime õpilastelt tagasisidet e-õppepäeva kohta.
Valdavalt olid arvamused positiivsed, kuid oli ka
õpilasi, kes arvasid, et koolis on huvitavam ning
koolis on võimalus õpetajalt abi küsida. Vanemate
klasside õpilased tõid veel välja, et õppeülesanded

3

Ääsmäe kool Robotexil
Võistlusel LEGO WeDO 2.0 „EV200“ osalesid
neli võistkonda. Kaks võistkonda 2.B klassist.
Nende juhendajaks oli Helene Arula. 1.B klassi
võistkondade juhendajateks olid lapsevanemad.
Võistkond ’’Valtrek’’ kellesse kuulusid Ander,
Johann Mattias, Aron ja Karl Gustav. Teine
võistkond oli
’’Suitsupääsuke’’ Eliise, Elis,
Viktoria ja Stella Teele.
Meie võistkonna nimi on Valtrek. 100 aasta pärast
on meil koeraväljak. Meil on ehituslabor.
Ehituslaboris tehakse erinevaid uusi projekte.
Meie külas on salajane meri ja head inimesed.
Meil on tehtud Eesti 200 sünnipäevaks väga hea
tort. 100 aasta pärast on meil sellised majad, kus
igal majal on eesti lipp, oma paadisadam,
sünnipäevaks kaunistused, oma park ja maja
katusel on aed. Inimeste elu muutub mugavamaks.

Võistkond ’’Valtek’’

Meie võistkonna nimi on Suitsupääsuke. Meie
nimed on Eliise, Elis, Viktoria, Stella Teele. Meil Võiskond ’’Suitsupääsuke’’
on suur robotinimene, kes on targem, kui
inimesed. Lisaks on eesti lauljad, kes austavad
külalisi ja robotinimest. 100 aasta pärast liiguvad
autod Eestis vee peal. Meie autorobot tuleb ja
tutvustab robotinimesele uut vee peal sõitvat autot.
Programmi tutvustus. Meie robot hakkab liikuma
(1. tegevus). Siis on pandud meil tema külge
nägemissensor ja, kui ta robotinimest näeb (2.
tegevus) hakkab ta temaga rääkima (3. tegevus).
Peale seda ta liigub tagasi ja teeb lõpuheli.
Võistkond ’’Robotpardid’’
Suurematest klassidest osales Robotexil üks
võistkond, võistlusel „Linnaläbimine“

Võistkond „Robortpardid“ ja roboti nimi oli
Robotpart. Osalesid Liisa, Priidik ja Aaron.
Nemad osalesid juba teist aastat Robotexil.

1.B klassist oli Robotexil 2 võistkonda. Alles septembris alustanud robootika ringi lapsed said suure
elamuse ja kogemuse osaliseks.
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Timbu Limbu
hommikutants koolis
Osalesime Rakvere teatri üleskutsel
„Timbu-Limbu
kutsub
tantsima“.
Ääsmäe koolist osales 51 1.-5. klassi
tantsulast.
Kõigi osalenute videosid võite näha
Rakvere teatri kodulehel.

Mardipäev
 Järgnevad mõistatuste küsimised, mängud,
martide tantsud jm etteasted. (Näidismäng: Ühel
mardid tulnud kaugeelta,
mardil on peos väike kivi. Lapsed mõistatavad,
kummas käes kivi on. Kes ära arvab, saab kivi
läbi pika pilliroo,
endale.)
läbi kare kasteheina!
 Üks mardisantidest laseb ühel pereliikmel valida
korvist nende perele järgmiseks aastaks õnne.
Mardi jalad valutavad,
 Lõpuks jäetakse pererahvaga hüvasti, soovitakse
mardi küüned külmetavad.
head edenemist ning lubatakse järgmisel aastal
tagasi tulla. Võite ka ennustada pererahvale
Mart pole tulnud saama pärast,
kadrisantide tulekut, kes tulevad kontrollima, mida
pererahvas vahepeal õppinud on.
mart tuli vilja õnne pärast!
 Reeglina korratakse igas peres umbes ühesugust
Mardipäeval käis õpilasesindus koos huvijuht Anuga tegevust, kuid jutt võib, sõltuvalt perest muutuda.
Saadud toidukraamiga võivad mardisandid hiljem
klassides tutvustamas Mardipäeva kombeid.
peo korraldada või lihtsalt kellegi pool saadud
 Alustatakse ukse taga koputamisega ja
kraami sõbralikult laiali jagada.
mardilaulu laulmisega.
 Pärast pererahva tervitamist võtab mardiisa
väikesest kotist peoga viljateri, herneid vms ja annab
need peremehele või viskab põrandale soovides
nõndaviisi hääd viljaõnne.
Laske mardid sisse tulla,
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Playback 2017
Juba aastatega on saanud traditsiooniks
korraldada Ääsmäe koolis Playbacki. 24
novembril toimus 8 esineja kollektiiviga
meeleolukas show. Avalöögi see aasta andsid
õpetajad oma numbriga filmist ’’Sister act’’
lauluga ’’I will follow Him’’
Zürii otsusega jagunesid esinejate kohad:
1.

5.+ 7.kl Mean Girls - Jingle Bell Rock
I koht

2. 3.A kl Alan Walker – Alone

3. 2.A kl Detektiiv Lotte – Kelleks saada
Publiku lemmikuteks valiti: 4. kl ja 2.A kl.
Playback esinejad 2017a.


6.kl (Ken-Martti, Markkos, Gert, Joonatan,
Olivia, Anders), Mark Ronson - Uptown Funk ft.
Bruno Mars



9.kl (Renata, Anette, Keity, Lizette, Aigi, Elena,
Laura, Kelli-Ly, Annika), Never gonna give you
II koht
up, Põdrakasvataja, Settekaevu sultan



3.A kogu klass, Alan Walker – Alone



8.kl (Pille, Nastja, Maigi, Liisa, Kärol, Anna –
Liisa, Keili, Rommi, Lotte)
Jax Jones-Instruction ft. Demi Lovato,
Don

Stefflon

Bruno Mars-The Lazy Song


2.A peaegu kogu klass, Detektiiv Lotte – Kelleks
saada



5. + 2.A kl. (Sandra, Jelizaveta, Andra-Liis),
Cotton - Eye Joe Lyrics



7. + 5. kl. (Freda, Mia, Gerli, Karoli, Elise,
Simona), Mean Girls – Jingle Bell Rock



3.B kl kaks tiimid:

III koht ja publikulemmik

Angelina ja Elizabeth - Martin Jensen – Solo
Dance
Janeli ja Lisanne - Little Mix Power


4.kl (Kirsi-Iti, Ketliin, Cristel, Annabel, Heleri,
Birgit, Signe-Liis), Põlevkivi Eesti laul 2017



Üllatus esineja Margo Maltis

Publikulemmik
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Geograafia teemapäev

reisimuljeid. Õpilased said parema ettekujutuse nt
Surmaorust, Colorado kanjonist või maailma
esimesest Yellowstone ahvuspargist. Loengule
järgnes teemakohane viktoriin.

Geograafia teemapäevad on traditsioonilised
üritused, mis toimuvad Harjumaa 8. klasside
võistkondadele 3 korda õppeaasta jooksul.

Kokku osales 35 võistkonda. Meie koolist osalesid
8. klassist Keili Oks, Maigi Nigul ja Anna-Liisa
Hamidzanov, kes saavutasid 6. koha. Õpilastele
üritus meeldis ja nii mõnigi sai ehk inspiratiooni
oma tuleviku reisi sihtkoha palaneerimiseks.

Geograafiahuvilised õpilased saavad
teemapäevade
käigus
külastada
erinevaid
Harjumaa koole ja kuulata huvitavaid ja silmaringi
laiendavaid loenguid. Loengu põhjal toimub
pärast võistkondlik viktoriin, kus esikolmik saab
ka autasustatud.

Siret Saarniit

Selle õppeaasta 1. teemapäev toimus Saue
Gümnaasiumis ja loenguteemaks “USA loode osa
rahvuspargid”, kus geograaf Sirje Siska jagas oma

SPORTSPORTSPORT

kõrgushüppes 1.25 m. Elise Metsvaht parandas
enda tulemust veelgi, kui vabariiklikul
samanimelisel jõuproovil 9,50 sek välja jooksis.
Suurepärase aja samuti 60 m jooksus 9,91 sek
jooksis Rene noorem õde Elis Filippov 2.A
klassist. Esmakordselt vanemate poiste grupis
võistlev Joonatan Jürimaa osales kaugushüppes
ja 60 m jooksus. Mõlemas alas uued isiklikud
rekordid – 4.55 m ja 8,65 sek. Kokku osales
Ääsmäe koolist 40 õpilast. Vabariiklikul TV 10
OS I etapil Võrus saavutas parima koha Maigi
Nigul, kes kuulitõukes 10,42-ga (2-kg kuul) 15.
koha saavutas.

Kui nüüd tagasi vaadata novembrikuu
spordiüritustele, siis võistlemas sai käidud
maakonnas nooremate õpilastega kuni 5. klass
rahvastepallis. Vanemad lapsed said end
proovile panna kergejõustikus Harjumaa TV 10
OS sarjas, kus novembrikuu viimasel päeval
Tallinnas võistlemas käidi.
RAHVASTEPALL
Rahvastepallis jäi parimaks kohaks 2.-3. klassi
tüdrukute 11. koht, suhteliselt samale tasemele
jäid ka teiste (2.-3. kl poisid, 4.-5. kl tüdrukud
ja poisid) kohad. Põhikoolide seas olime
kokkuvõttes 8. positsioonil. Kokku osales 23
kooli. Rekordarv võistlejaid oli 4.-5. kl poiste
seas, kui osales 31 võistkonda.

Detsembrikuu lõpus läheme võistlema Pärnusse
Karel Leetsaare mälestusvõistlustele. Uuel
aastal uue hooga võistlustulle - nimelt juba 2.
jaanuaril toimub Tehniliste alade GP, kuhu
paremad õpilased võistlema pääsevad.
4.-5.
jaanuaril
on
kooliõpetajate
võrkpallivõistlused Viljandis, kuhu ennem uue
õppeperioodi algust meiegi kooli osavamad
pallurpedagoogid suunduvad.

KERGEJÕUSTIK
Eeskätt peaks häid tulemusi näitama 5-nda ja 7nda klassi õpilased (vanusekassid 2004 s. ja
2006 s.), kellest seekord keegi esikolmikusse ei
jõudnud. Ei tulnud küll häid kohti, aga häid
resultaate näitasid 5. klassist 60 m jooksus Elise
Metsvaht 9,62 sek ja Rene Filippov

Kristjan Küttis
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