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Imelist jõuluaega!
Olete oodatud Ääsmäe kooli jõuluõhtule
20. detsembril kell 17.30.
Avatud kohvik ja õnneloos.
Algusega kell 18.00 kahe vaatusega jõuluetendus

„Piisab hetkest“
Näitlevad meie kooli õpilased.

Jõulunurk.
Foto: Paul Meiesaar
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Teine e-õppepäev Ääsmäe koolis
17. novembril toimus Ääsmäe koolis teine eõppepäev. Kuna eelmise aasta e-õppepäeva kogemus oli väga positiivne, siis olid õpetajad täis indu
ka sel aastal koolivaba päeva korraldama.
Meie üheks õpetamise eesmärgiks on pakkuda oma
õpilastele rohkem iseseisva töö kogemust, oskust
kasutada iseseisvalt digitaalseid materjale ning kujundada õpilastes vastutus- ja kohusetunnet. Samuti
soovime valmistada oma õpilasi ette tulevikuks,
sest ka paljusid töid tänapäeval saab teha kodukontoris arvuti ja interneti abil.
Positiivne pool on ka see, et sellistel päevadel on
õpetajatel hea üheskoos väljaspool koolimaja ennast koolitada ja uusi kogemusi saada. Seekord külastasime Viljandimaa erinevaid koole ning noppisime häid mõtteid enda kooli jaoks.

Eelnevalt olid õpetajad õpilaste jaoks koostanud
erinevaid e-õppepäeva ülesandeid. Püüdsime ülesannete koostamisel arvestada eelmise aasta tagasisidet, kus õpilased kirjeldasid, et kodutöid oli
palju ja mõned ülesanded väga rasked. Seekordne
tagasiside näitas, et õpilastel kulus kodutööde
tegemiseks 1—2 tundi ja raskeks ülesandeid ei
peetud. Enamik õpilasi sai koduste tööde lahendamisega kenasti hakkama, kuid oli ka õpilasi,
kes väitsid, et nad ei leidnud ülesandeid üles, ülesande lingid ei avanenud või ununes ülesanne
lihtsalt tegemata.
Heaks tähelepanekuks oli, et ka kehalises kasvatuses annaks ülesandeid välja mõelda, kus oleks
liikumine seotud internetikeskkonnaga.

Digipädevus on tänapäeva ühiskonna jaoks elutähtis oskus. Ääsmäe kooli õpilased 2018. aasta
kevadel sooritamas riiklikku e-tasemetööd.
Ka selle aasta e-õppepäevale järgnes tagasisideküsitlus. Selle tulemuste põhjal võib järeldada, et
nii õpilaste, lastevanemate kui ka õpetajate suhtumine e-õppimisse on positiivne. Leiti, et eõppepäevi võiks olla rohkemgi kui vaid kord õppeaastas. Küll aga võiksid ülesanded, mida lahendada tuleb, õpilaste jaoks varem kättesaadavad olla.
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Samuti märgiti ära, et e-õppepäev on küll tore,
kuid üksi kodus olla oli igav. Kindlasti on eõppepäevad aga vajalikud ning ühtlasi vahvaks
vahelduseks tavapärasele õppimiskorraldusele.
Riina Kink
õppealajuhataja

Õpetajate tegemised e-õppepäeval
Erinevalt lastest, kes 16. novembril õppetööga
kodus tegeleda said, ootas õpetajaid ees õppeja külastusreis Viljandimaale. Külastati kahte
Viljandimaa kooli. Kõigepealt viis tee üsna
Eestimaa südamesse, väikesesse Kolga-Jaani
asulasse. Armsas Kolga-Jaani Põhikoolis õpib
70 õpilast ja õpetab 17 õpetajat. Koolis on kõigile ruumi piisavalt – nii lastele, õpetajatele,
lilledele kui ka päris oma kooli kassile. Kuna
Kolga-Jaanis on sarnaselt Ääsmäele põhikool,
siis õpetajatel oli piisavalt teemasid, mida
omavahel arutada ja mida võrrelda. Vahva oli
seegi, et just sellel päeval tähistas Kolga-Jaani
kool oma 332. sünnipäeva. Saime meiegi osa
maitsvast sünnipäeva lõunast ning sünnipäevakoogist.
Kolga-Jaanist suundusime edasi Viljandisse,
kus käisime kaemas Eesti esimest riigigüm-

naasiumi. Oli huvitav vaadata, kuidas vana ja
väärikas koolihoone oli ühendatud kaasaegse ja
innovaatilise õppekorpusega ning millised õppimisvõimalused on sellises tänapäevases koolis.
Pärastlõunal ootas õpetajaid veel ees lühikoolitus Viljandi Kultuuriakadeemias. Õppejõud
Külli Salumäe tegi õpetajatele kiire ülevaate,
kuidas oma kõige tähtsamat töövahendit – häält
– õigesti kasutada ja hoida. Oli väga vajalik ja
näpunäiteid täis õppetund.
Päevaseid emotsioone jagati ühises õhtusöögilauas. Sellele järgnes Viljandi teatri Ugala külastus, kus vaadati etendust „Tähtede seis“.
Õpetajad jäid oma koolituspäevaga väga rahule.
Head e-õppimist ka edaspidiseks!
Kaja Peetson
õpetaja

Ääsmäe kooli õpetajad tutvumas Kolga-Jaani kooli vaba aja veetmise võimalustega.
Foto: Siret Saarniit
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Reisimine avardab silmaringi
ja arendab võõrkeelteoskust
Septembris külastasid Ääsmäe kooli õpilased Lätis asuvat Incukalna põhikooli. Incukalna kool on
Ääsmäe kooli sõpruskool. Külastuse eesmärk oli
tugevdada koolide omavahelisi suhteid ja koostööd ning pakkuda õpilastele võimalust suhelda
eakaaslastega teisest riigist. Loomulikult pidid
õpilased proovile panema ka oma võõrkeelteoskused, sest eesti keelest ei oleks lätlased lihtsalt aru saanud.

Sügisvaheaja veetsid õpilased aga Maltal,
kus praktiseeriti inglise keelt. Keeleõppereis
on hea võimalus omandatud võõrkeelt täiustada ja/või uut võõrkeelt omandada. Ühtlasi
on see suurepärane võimalus maailma nägemiseks, puhkamiseks ja uue kultuuriga tutvumiseks.
Suur tänu õpetajatele, kes reise organiseerisid ja õpilastele toeks olid.

Kohtumine Incukalna kooli õpilaste
ja õpetajatega
21. septembril varahommikul veeresid bussirattad
hoogsalt Läti suunas. Bussisõit kestis peaaegu
neli tundi.
Jõudes sihtpunkti, milleks oli meie Läti sõpruskool Incukalna põhikool, tegime kiire tutvumisringi sealse kaheksanda klassi õpilastega ning
seadsime sammud nende laululava juurde, kus
sõime lõunasööki. Kõhud täis ja tuju hea, läksime
edasi maastikumängu mängima. Mängus käigus
tuli läbida mitmeid punkte, mille käigus omandasime uusi teadmisi. Õppisime, kuidas tuletõrjujana tuld kustutada, millised on granaadid ja teised
erinevad pommilaadsed seadeldised ning kui
võimsat häält need teha suudavad. Vahepeal saime ka saapaviset proovida, teisi käeraudadest vabastada ja tuletõrjevoolikuga pudeleid ümber visata.
Pärast mänge viisid Läti õpetajad meile linnaekskursioonile. Käisime vanaaja muuseumis ja vanas
hobusetallis, millest nüüd on tehtud ilus ja uhke
kultuurimaja, kus toimub palju üritusi. Linnatuurilt tulles läksime saali lauahokit mängima. Meile
õpetati ka paari tehnikat. Toimusid meievahelised
rahvastepalli võistlused. Pärast oli meil tunnike
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ujumiseks või jõusaalis treenimiseks. Vahetasime
riided ja läksime õhtusöögile.
Järgnes disko, aga kuna see oli meie viimane tegevus Läti sõprusklassiga, siis enne tantsu ja tralli
tänasime neid sooja vastuvõtu eest heade sõnade
ja eesti maiustustega. Diskotasime päris kaua,
kuid siis oli aeg lätlastega hüvasti jätta. Meie
suundusime oma ägedate klassikaaslaste ja õpetajatega hostelisse ööd veetma.

Hommikusööki sõime koolimajas. Plaan oli veeta
päev seikluspargis, kuid viletsa ilma tõttu võtsime
kasutusele varuplaani ning sõitsime Riia automuuseumisse. Meile anti poolteist tundi kolmel
korrusel erinevate ägedate sõidukite vaatamiseks.
Bussi ootasime mänguväljakul. Tagasiteel peatusime uues IKEAs, kus meile anti pool tundi ostlemiseks. Kuna kõhud olid ostlemisest päris tühjad,
tegime pisikese söögipausi Apelsinis ning siis oli
aeg koju tagasi suunduda.
Saime sellel reisil klassikaaslastega palju lähedasemaks ning leidsime sealt ka uued armsad sõbrad. See reis oli tore vaheldus tavalistele koolipäevadele ja me kõik jäime väga rahule!
Anna-Liisa Hamidžanov
9. klass

Keeleõppereis Maltale
Sellel sügisvaheajal käisime 8. ja 9. klassi noortega Maltal inglise keelt harjutamas. Reis kestis koguni kaheksa päeva ning igasse päeva jagus palju
toredaid hetki.

koolitundidest ja kindlasti saime uusi teadmisi
juurde. Tunnid lõppesid umbes kell üks ja pärast
neid oli meil lõunane tegevus, mis oli iga päev
erinev. Näiteks käisime jalutamas Malta pealinnas
Vallettas või meres ujumas. Õhtuti oli meil samuti
enamasti planeeritud tegevus, välja arvatud kahel
päeval, kui võisime ise midagi teha. Oma reisi viimasel täispikal päeval külastasime Malta suuruselt
teist suurimat saart Gozo’t ja käisime ujumas Blue
Lagoon’ is.

Reis algas varahommikuse stardiga Ääsmäelt, et
sõita bussiga Riia lennujaama ja sealt omakorda
lennukiga Maltale. Maltal tervitasid meid troopiline kliima ja kivine loodus. Lisaks meile olid Maltale sügisvaheaega veetma tulnud veel kaks teist
Eesti kooli. Õpilasi oli ka teistest riikidest, näiteks
Prantsusmaalt ja Hiinast. Me ööbisime enamasti
kahekaupa Malta peredes, kus meil oli väga mõnus ja kodune tunne.

Malta reis jäi meile kõigile hinge, tegemist oli väga toreda reisiga. Nii mõnus oli külmast Eestist
nädalaks ajaks soojale Maltale põgeneda, tutvuda
uute inimestega ning saada mälestusi kogu eluks.

Maltale läksime eelkõige inglise keelt õppima.
Meil olid viiel päeval tunnid Malta keeltekoolis,
kus meid jagati gruppidesse vastavalt tasemele, et
meil ei oleks liiga lihtne ega raske. Tunnid olid
väga toredad, need olid erinevad tavapärastest

Kelli Puhm
8. klass

Malta reisiseltskonna ühispilt.
Foto pärineb Piret Tillo kogust
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Ülevaade koolis toimunud
ettevõtmistest...
Novembri- ja detsembrikuu jooksul on toimunud
mitmeid üritusi ja sündmusi, mis kooli igapäevaellu vaheldust on pakkunud. Tegelikult algas tihe
sündmusteahel juba 30. oktoobril, kui tähistati
Halloween’i kostüümipäeva.
6. novembril oli koolimajas elevust tavapärasest
rohkem, sest filmiti ERRi saadet „Töörööbikud“.
Saate peakangelaseks oli meie kooli logopeed Siiri
Kliss, kes rääkis oma töö iseloomust, muredest ja
rõõmudest. Saade oli ERRi eetris pühapäeval, 9.
detsembril.
Logopeed Siiri Kliss koos õpilase Leon Martiniga.
Foto: ERR
9. novembril tähistati koolis mardipäeva ning sandid käisid külastamas ka tunde. Nad olid vahvalt
maskeeritud ning nende külaskäik oli õpilaste
jaoks ootamatu. Sandid küsisid mõistatusi ning
nad polnud kitsid ka heade soovide jagamisel.
14. novembril toimus aga mälumängu esimene
voor 5.—9. klasside õpilastele. Mälumängusarja
eesmärgiks on arendada õpilaste üldkultuurilisi
teadmisi. Küsimusi oli nii ajaloo, spordi, kultuuri,
loodusteaduste kui ka varia valdkonnast. Järgmine
mälumäng on planeeritud veebruarikuusse ja see
on pühendatud Eestile.

Mardisandid külas 4.B klassil.
Foto: Kristjan Küttis
16. novembril toimus e-õppepäev ning õpetajate
väljasõit Viljandimaale. 27. novembril lõppes aga I
õppetrimester.
28. novembril toimus õpilaste seas kauaoodatud
üritus Playback, kus jäljendati oskuslikult põnevaid artiste. Äratundmisrõõmu ja nalja jagus nii
osalejatele kui ka pealtvaatajatele.
Advendiaja algust tähistati vaikse luulehommikuga
3. detsembril ning seal osalesid 4.—9. klasside
õpilased. 6. detsembril käisid esimese klassi õpilased metsast jõulukuuske toomas.
10. detsembril käisid tantsulapsed Sauel tantsupeoks harjutamas. 11. detsembri õhtul toimus kooli
aulas aga noorte lauljate kontsert „Rõõmsad jõulud“.

Kontserdi „Rõõmsad jõulud“ esinejad Margo Maltis, Mait Maltis, Johanna Kristina Artjušin ja Inger
Fridolin.
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3.A klassi öölugemine
Uurides oma eesti keele õpikut, leidsid 3.A
klassi õpilased lehekülje, kus tutvustati võimalust korraldada koolis öölugemine. Lapsed olid sellest mõttest vaimustatud ning
koos õpetajaga otsustati selline tore ettevõtmine teoks teha. Oli küll ka neid, kes kõhklesid ja kahtlesid, kas nad ikka julgevad
ööd koolimajas veeta.
Kui aga 29. november kätte jõudis, olid
kahtlejad oma hirmudest üle saanud ning
vahva õhtupoolik võis alata. Õhtu algas
ühise lauakatmisega ja salati segamisega.
Kui kõhud head ja paremat täis söödud
said, oli käes mängude aeg. Kõige enam
Foto pärineb Kaja Peetsoni kogust
lõbu pakkus vana hea mäng „Pikk nina“.
Kella seitsme paiku arvasid lapsed, et nüüd on aeg oma magamisasemed valmis seada ning pühenduda
lugemisele-kuulamisele. Kõigepealt luges igaüks oma kaasavõetud raamatut, siis tegime ahellugemist,
kus kordamööda iga laps oma raamatust ühe lause ette luges. See oli päris naljakas. Edasi järgnes kuulamine. Kõigepealt luges õpetaja unejutte. Siis astus sisse Rauli ema , kes jätkas unejuttude lugemist. Peagi hakkasid esimesed kuulajad uinuma ning aeg oli kõigil magama jääda.
Hommikul oli äratus kell seitse, et jõuaks tundide alguseks klassi korda teha ning multika vaatamise
saatel hommikuhelbeid krõbistada. Oli üks vahva ja meeldejääv õhtu, öö ja hommik!
Kaja Peetson, 3.A klassi juhataja

5. klass kokkas üheskoos
Daily koolisöökla viib igal aastal läbi üritust
„Kokkame koos“, mille eesmärgiks on pakkuda
õpilastele võimalust üheskoos toiduvalmistamist
proovida. Sellel aastal käis 5. klass koos klassijuhatajaga kokandustunnis 15. novembril.
Et järgida tervisekaitsenõudeid, tuli igal osalejal
kanda spetsiaalset põlle ja mütsi. Igaühel oli oma
ülesanne, tegemist jätkus kõigile. Kõigepealt pesti
ja kooriti hoolsalt kartulid, maitsestati need ja asetati ahju küpsema. Seejärel valmistati värskest toorainest salat ning vormiti maitsvad sealihakotletid.
Osavate ja kiirete käte abil valmis maitsev lõunasöök.
Koolikokad juhendasid õpilasi laua katmisel ning
selgitasid lauareegleid. Seejärel võeti kohad sisse
5. klassi õpilased kokkamistuhinas.
laua ääres ning ühissöömaaeg võis alata.
Foto: Jaan Sillakivi
Daily koolisöökla andis igale osaleja tunnistuse, mis tõendab üritusel osalemist. Samuti said õpilased mälestuseks vahva Daily meene—helkurkoera.
Jaan Sillakivi, 5. klassi juhataja
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4.B klassi jõulusoovid
Ma ootan jõule – see on
imeline aeg. Ma loodan, et
inimesed on jõuluajal üksteise vastu sõbralikud. Jõuluks
tuleb meile külla vanaema.
Ootan teda väga. Jõuluaeg
on ilus, rahulik ja vaikne
aeg. Kõik võiksid olla heas
tujus.
Laura

Jõulud on minu jaoks aasta kõige tähtsam aeg. Ma soovin, et
need jõulud oleksid hästi rõõmsad ja ilusad. Jõuludel võiksid
inimesed olla rahulikult ja jätta
oma argitegemised mõneks
ajaks ootele. Ma loodan, et uuel
aastal on inimesed veel sõbralikumad kui sellel aastal.
Vladimir

Sellel aastal ootan jõuluvanalt
uut telefoni ja
panda kaisukaru.
Soovin, et inimesed oleksid
terved ja et meil
reisil kõik hästi
läheks. Inimesed
võiksid jõulude
ajal rõõmsad ja
toredad olla.
Jõulud tähendavad minu jaoks
koosolemise aega, tahaksin väga oma venda
näha.
Maibret

Nendel jõuludel soovin tunda
piparkoogihõngu. Loodan, et
mu vanaema ketrab ikka lõngu. Soovin valgeid jõule, soovin rõõmsaid jõule. Soovin
juua kuuma teed jõuluõhtu
eel. Palju kinke pole vaja, ainult rõõmsaid pühi üle pika
aja. Kuusk on juba tuppa toodud, jõulumeeleolu hinge loodud.
Elisabeth

Soovin,
et
jõuluaeg oleks
rahulik. Minu
jaoks sümboliseerib jõuluaega küünlavalgus. Loodan, et kõiki
ootab kingimeri.
Selle
aasta jõulud
võiksid tulla
toredad.
Gregori

Jõulud on minu jaoks palju
rohkemat kui kingitused. See
on pere ja sugulaste koosolemise aeg. Koos perega valime välja kuusepuu ja kui on
lund, meisterdame lumememme. Arvan, et jõulud on
kõige imelisem aeg aastas.
Uuelt aastalt ootan ma, et
kõik on sõbralikumad. Tahaksin, et Mirjam jääks meie
klassijuhatajaks. Ma armastan jõule.

Jõulud. Pilt: Google
Jõulud on põnev ja tore aeg. Loodetavasti
saame sel aastal olla kogu perega koos. Meile
meeldib koos lumememme teha ja metsas
käia. Ma soovin, et maailmas oleks vähem
kurjust.
Martin
Ma loodan, et selle aasta jõulud tulevad ägedad. Soovin, et jõuluvana tooks mulle koera.
Olen sellest kaua unistanud. Inimesed võiksid jõulude ajal üksteise vastu lahked olla.
Tahaksin, et kõik saaksid palju kinke.
Angelina

Ly Ann
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Jõulud tähendavad minu
jaoks toredat aega, kui
saab olla koos oma perega. Ma soovin, et inimesed oleksid lahked ja
keegi ei peaks jõuluajal
üksi olema. Loodetavasti tuleb uus aasta helge.
Kalev

HÄID
JÕULE!

