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Jõulupidu Ääsmäe ja Kernu kooli personalile ja hoolekogule 

Kuna koolielu on juba selline, et jõulud on väga kiire aeg siis toimus Kernu Kooli ja Ääsmäe 

Põhikooli personali ning hoolekogude ühine jõuluüritus juba 25. novembril. Täpselt sobiv aeg, 

et võtta aeg maha ja vaadata tagasi mööduvale aastale. Kernu Kooli huvijuhi Kati eestvedamisel 

toimus kahe asutuse jõuluõhtu Rakvere Teatris.  

 

Tragikomöödia „Di ja Viv ja Rose“ 

tuletas ehk meile kõigile meelde, kui 

oluline on, et Sul on elus vähemalt üks 

hea sõber, kellega koos naerda ja nutta 

ning kes mõistab Sind ja võtab Sind 

sellisena nagu Sa oled. Ja mis peamine, 

tuletas ehk meelde kui oluline on aeg! 

Ühiselt koos oldud aeg on oluline ja 

tugevdab „meie“ tunnet, mis on igas 

meeskonnas väga oluline. 

 

 

Mõtted pani kirja 

õppealajuhataja  

Katri Buht 
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Jõuluootus 
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Algklasside advendihommikud 

1.-4. klassid kogunesid iga esmaspäeva hommikul, 1. tunni ajal aulasse, et koos tähistada 

advendiaega. Nagu meie kooli traditsioonidele kohane, vastutas iga advendiaja eest iga klass: 

1. advendi kombestikku ja 

seda ilmestavaid luuletusi 

esitas 1. klass, 2. advendi 

kombestikku ja seda 

ilmestavaid luuletusi koos 

kaasahaarava 

liikumistegevusega esitas 2. 

klassid, 3.-4. advendi 

kombestikku esitasid ühiselt 

3. ja 4. klassid vastavas 

järjekorras.  

Oli väga tore näha julgeid esinejaid, kaasahaaravaid tegevusi ja aktiivset publikut! 

 

Lisaks sellele lõid 

klassiõpetajad 2. 

korruse vahesaali 

jõuluteemalise näituse 

stendidele. Nimelt tuli 

igal õpetajal valida 

kindel teema, mida 

jõulude puhul 

kooliperele tutvustada.  

Saime teada: 

• kuidas kutsutakse üle maailma jõuluvana (nt Father Christmas, Sinterklaas, Ded 

Moroz); 
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• milliseid toite süüakse jõuludel (nt Poolas borši, Filipiinidel bibingkat ehk riisikooki, 

Lõuna-Aafrikas Malva pudingut ehk aprikoosimoosi sisaldavat ja võikoorekastmega 

kastetud käsnkooki); 

• kuidas soovida erinevates keeltes häid jõule (nt Merry Christmas! inglise keeles, God 

Jul! rootsi keeles, Hyvää Joulua! soome keeles); 

• millised riigid ei tähista jõule (nt Maroko, mille elanikkond on valdavalt moslemiusku, 

pole jõulud selles usundis tavaks; Tai, mille elanikkond on peamiselt budistlik ja 25. 

detsember on tavaline päev; Venemaa, kus Vene õigeusu kirik tähistab jõule alles 7. 

jaanuaril); 

• milliseid jõululegende levib üle Euroopa (nt Krampus, kes armastab pühade ajal 

karistada ja süüa lapsi, kes on valesti ja halvasti käitunud; Gryla nõid, kes oma trollidest 

poegadega röövivad halvasti käituvad lapsed ära ja keedavad nendest maitsva hautise; 

Jõulukass, kelle legendi kasutati mõne jutu kohaselt töötajate hirmutamiseks, et nad 

teeksid oma tööd); 

• vanarahva jõulukommete kohta (nt maarahvas nimetas talvist pööripüha mitmeti: 

jõulud, tal(v)istepühä ja vorstipühad; jõuludeks koristati ja ehiti kogu majapidamine 

ning valmistati aasta rikkalikumad piduroad; hingede pärast hoiti uue aastani vaikust, 

toit laual, voodid tühjad ja tuba öösel valge).  

Lisaks lõime koostöös lastega 

jõulu- ja talveteemaliste tööde 

näituse 2. korrusele koridori, kus 

iga päev ootas õpilasi uus pilt ja 

luuletus. Näitus lõppes heade 

pühadesoovidega. 
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5.-9. klasside advendihommikud 

Kooli advendiaeg algas meil novembrikuu viimasel esmaspäeval, mil 5.-9. klasside õpilased 

hommikul aulasse kogunesid.  

Hommik algas kauni laulu ja videoga, mis hommikuunisuse silmist pühkis. Siis sai igaüks, nii 

õpilane kui ka õpetaja, pisut aega, et iseendasse vaadata ja mõelda, mis on nende jõulusoov. 

Oma soovid sai igaüks kirjutada paberist lumepallile.  

Soove tuli väga erinevaid, kes soovis midagi, millest ammu unistanud, oli neid, kes soovisid 

midagi kaunist kõikidele kaaslastele. Loodame, et enamus neist soovidest täitus või on peagi 

täitumas! 

Teise advendi kohtumisel 

lauldi ühiselt jõululaule ja 

kuulati kaasõpilaste etteasteid: 

Jelizaveta laulu ning Elisabethi 

omaloomingulist luuletust. 
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Nädal hiljem oli ilmataat krutskeid täis ning ühist hommikukogunemist ei toimunud.  

Seevastu neljandal advendil saime osa imelisest kontserdist. Endine õpilane, Margo Maltis 

rõõmustas meid kauni kontserdiga. Muusikaliste etteastete vahel rääkis noormees ka oma 

muusika- ja haridusteest, seiklustest oma elus ning tulevikuplaanidest.  

Hinge tegid soojaks hingestatud 

laulud ning loomulikult ei 

puudunud ka ühislaulud. Margo, 

hoiame sulle kõik pöidlaid, et sinu 

unistused teoks saavad!  
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Pilliringi õpilaste esinemine Lugemispesade peol 

Tallinna Laste Lastekirjanduse Keskuse ja Ääsmäe kooli pilliringi ühendab juba paariaastane 

sõprus, mil väiksed pillimängijad esinesid rahvusvahelise konverentsi lõpuüritusel 202. aasta 

jaanuaris. Tolle aja edukas esinemine tekitas furoori ja väliskülalistes hulgaliselt küsimusi – 

kas koolil on oma muusikakool, kas kõik lapsed õpivad kõiki nähtud pille, kui kallis on pilliõpe 

jne? Ei tahetud sugugi uskuda, et vaid üks laps õpib muusikakoolis ja teised on flööti õppinud 

tavakooli muusikatunnis või pilliringis. Muusikaõpetuse ja laulmise hea tase eesti koolides on 

teada, pillimänguoskustest teati vähem. Edukale esinemisele järgnes kutse külastada 

Taanimaad. Aga tuli COVID, mis katkestas suhtlemise. 

Taas kutsuti meid Tallinna vanalinna esinema 1. detsembril Eesti Lugemisühingu Lugemispesa 

peol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sõit üheteistkümne õpilase ja paarikümne pilliga on alati suur ettevõtmine. Enamus lapsi 

mängib ju vähemalt kahte pilli. Plaatpillid (ksülofonid, metallofonid, kellamängud), kandled, 

trummid, pulgad, lisaplaadid tuleb pakkida, lahti pakkida ja taas pakkida. Sageli ei mahu kõik 

ei autosse ega bussi. Enne esinemist tuleb teha ka lavaproov ehk sound check, et kuulata ja 

sobitada pillide paigutust ning kõla tasakaalu. 
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Meid oli kuulamas ca 30-40 raamatukogude, -klubide ja koolide töötajat ja juhti. Kanneldel 

esitasid Eesti rahvalaule neljandikud Heleriin, Katrina, Meriann, Loreen ja 2.a klassist Kaisa, 

kes kõik mängivad ka teisi erinevaid plaatpille. Plaatpillide-flöötidega esitasid õpetaja Tiina 

Selke omaloomingut lisaks eelnimetatuile neljandikud Lianne ja Kaisa. Eriti meeldisid 

kuulajatele rütmikamad samba-rumba rütmilised palad, millele andsid värvi djembemängijad 

Remi ja Kert, Rocco maracal ning Armand quirol. 

Vastuvõtt ca pooletunnisele kontserdile oli väga soe, aplaus tuline. Juhendajana võin kinnitada, 

et lapsed andsid endast parima, olid tähelepanelikud ja esitused õnnestusid. 

 

Võrdselt teiste külalistega olime oodatud pidulauda. Siinkohal pean väga oluliseks rõhutada 

meie Ääsmäe kooli õpilaste käitumist – see oli väga väljapeetud ja soliidne käitumine nagu 

oleksid lapsed läbinud eelneva etiketikoolituse. Õpetajana olin uhke Ääsmäe kooli pilliringi 

õpilaste esinemise ja käitumise üle. Meil on ikka hea kool! 

Tänan kõiki lapsevanemaid ja huvijuhti Anu, kes meile abiks olid ja selle reisi 

õnnestumisele kaasa aitasid. 

Tiina Selke  

Pildid ürituse kodulehelt. 
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Need vallatud 80ndad ja 90ndad 

„Kolm on kohtuseadus“ ning nõnda olid lood ka meie Playbacki üritusega. Õpilaste 

haigestumise tõttu lükkus üritus 2 korda edasi ning lõpuks kolmandal korral, 2. detsembril, 

toimus palavalt armastatud ja meeleolukas Playbacki show. 

Sel korral oli teemaks 80.- 90.ndate muusika. Lugude valik polnud lihtne, sest need kümnendad 

on täis väga värvikaid muusikavideoid. Juhtus sedagi, et nädal enne vahetati etteaste välja, sest 

leiti veelgi vingem laul. 

Esitusele tulid palad igast maailmanurgast, nii jänkidelt, latiinodelt 

kui ka kodumaal väga armastatud artistidelt. 

 

Avanumbriks esitasid 3.B klassi õpilased Eva-Marii ja Alice 

meeleoluka etteaste Aqua laulu „Barbie girl“ saatel. Barbi ja Kenni 

maailmast suundusime peagi elutuppa, kus tegevus toimus 6.B 

klassi neidude etendatud  Queeni lugu „I want to break free.“  

Elutoa asemel 

tekkis lavale aga peagi värvikirev turuplats, 

sest 6.A klassi esitas Kuldse Trio legendaarset 

laulu “Kurgid sulle, raha mulle.”  

Turuplatsi asendas tantsupõrand ning 4.B klassi 

neiud taaselustasid Maarja-Liis Ilusa loo 

„Kohtumine.“  
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Armsale etteastele järgnes tempokas 8. A klassi 

esitus Whami loo “Wake me up before you go-

go" järgi. Laval toimus lisaks energilisele 

liikumisele ka kiire riiete vahetus.  

Rõõmsad suvised värvid laval aga ei kestnud 

kaua, sest koos 5. klassiga liikusime edasi 

Michael Jacksoni „Thrilleri“ loo kaudu 

süngesse zombimaailma. 

 Lava vallutanud zombide asemel tulid peagi 3.A klassi maskide taha 

varjunud noormehed, kes olid oma esituse Eifel 65 „Blue“ loo järgi 

seadnud.  

Lustakatele esinejatele järgnes emotsionaalne kaunis lugu 

armastusest. 7.A klassi noormehed kehastusid ümber 

südametemurdjatest Backstreet Boysi lauljateks ja esitasid loo „I want 

it that way.“ Loomulikult ei puudunud lava eest ka hulluvad 

fännitarid, kes laulule kaasa elasid.  

Pärast lembelaulu tõmbasid 4. A 

klassi neiud publiku rütmikalt kaasa 

Los Del Rio legendaarse tantsulooga 

“Macarena.“  
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Tempokale hispaaniakeelsele etteastele järgnes kunagise ülipopulaarse tüdrukuteansambli 

Spice Girlsi lugu „Wannabe,“ mille etendas 7. B klass ning 7. A ja 8.B klassist Õnnela ja 

Angelina.  

Lõppakordi pani õpilasesitustele 9. 

klass, kes elustas laval Rednexi 

“Cotton Eye Joe“ muusikavideo. 

Ameerika folklaulu saatel tantsiti lisaks 

laulmisele ka koos line-tantsu. 

Lõpuklass pani oma esitusega vahva 

punkti oma Playbacki esitustele siin 

koolis. 

11 etteastet kuulatud-vaadatud ning oligi kätte jõudnud üllatusesinejate aeg. Lavalaudu 

vallutasid õpetajad, kes esitasid poppurii lauludest: PS.Troika „Põdrakasvataja,“ Anne Veski 

„Roosiaia kuninganna,“  Caater „O Si Nene“ ning tondipüüdjate tunnusloo „Ghost busters.“  
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Etteaste meeldis publikule niivõrd, et nõuti kordusetendust. Kui rahvas nõuab, siis loomulikult 

tuleb neid ka kuulata!  

Väga vahva oli pärast õpilaste kommentaare kuulda. „Ma poleks iial arvanud, et meil nii ägedad 

õpetajad on!“ „See oli nii sürr, et õpetajad sellise asjaga hakkama said, nad muidu tunduvad nii 

viksid ja vaiksed.“ „Õpsid olid väga vinged ja elasid nii hästi rolli sisse ja nii julged olid.“  

Superäge oli näha kuidas kogu ürituse ajal kõigile kaasa elati. Sellist ühist energiat ja 

kaasaelamist, ergutamist koolipere vahel pole mina oma 5 aasta jooksul huvijuhina töötades 

veel tundnud ega näinud. Meil on ikka üks ülivinge koolipere! Usun, et nooremad õpilased, kes 

seni veel osalenud ei ole, said uueks õppeaastaks palju julgust ja inspiratsiooni. 

Žürii oli seekord viieliikmeline ning sinna kuulusid direktor Jaanus Kallion, Noortekeskuse 

juhataja Imbi Tigasson, 8. B klassi õpilased Vladimir ja Birgit ning 3.A klassi õpilane Hanna 

Brit.  

Seekordse esikoha napsas napilt 9. klass. Tublile teisele kohale tuli 7.A ning kolmandale 

kohale 5. klass.  

Žürii sõnul olid nad esikolmiku osas suhteliselt ühel meelel. Vaidlusmoment tekkis korraks 

esimese ja teise koha üle, sest oli näha, et etteasted oli läbi mõeldud, kostüümidega vaeva 

nähtud ja laval olijad nautisid esinemist. 

Otsustavaks sai, et 9. klass oli igale 

õpilasele laval leidnud ülesande. Oli tunda, 

et 9. klass naudib oma viimast aastat 

Ääsmäe koolis üheskoos ja teevad selle 

endale meeldejäävaks. 
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7.A klassi esitus jäi 

silma seetõttu, et laval 

olid ainult poisid ja 

liigutused/tants oli 

läbimõeldud ja tublisti  

harjutatud. Poisid 

liikusid laval sujuvalt.  

5. klass jäi meelde näiteks selle poolest, et 

esinejad saabusid lavale ka publiku seast ning 

kaasatud oli ka klassijuhataja, lahedad zombid 

olid. 

Loomulikult jagati ka hulganisti 

eripreemiaid:   

Ilusate maskide ja heade hüppajate preemia läks 3. A noormeestele Aleksandrile ja Gregorile. 

Julge esituse tiitel läks 3. B tüdrukutele. Säravate esinejate tiitel kuulus 4.A klassile. 

Koostantsimise tiitel 4.B esinejatele. 6.A sai eripreemia hästi järgi tehtud loo eest, 6. B hea 

lavakujunduse ja kostüümide eest. Erinevate klasside kaasatuse ehk lõimumise tiitel läks 7.B 

klassile ning ühtse stiilse riietuse eripreemia 8.A klassi esinejatele. Õpilasesinduse auhind läks 

7.A noormeestele ning kõige suurem au ja kuulsus loomulikult publiku lemmiku tiitli saajatele 

7.A ja 9. klassi etlejatele! 

Suured tänud kõikidele osavõtjatele ja lisaks kiidud esinejatele ja klassijuhatajatele, kes 

õpilastele abiks olid. Suurimad tänud ja kiidud kuuluvad ka heli ja valguse eest vastutanud 

Ketliinile ning Markkusele ning tublile õhtujuhile Eliisabethile! 

 

Mõtted pani kirja huvijuht Anu Linnamägi 
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Õpetajate meeskonnapäev 

9. detsembril oli õpilastel e-õppepäev. 

Õpetajatel toimus meeskonnapäev. 

Külastasime Rae vallas tegutsevat Lilleoru 

Põhikooli, mis alustas tööd 2018. aastal. 

Lilleoru kool on erakool. Käesoleval õppeaastal 

õpib Lilleoru kooli 1.-4. klassis 33 õpilast. 

Esimese ja teise klassi õpilased õpivad eraldi 

klassides, neil on lausa eraldi majad 

koolihoovil.  

3.-4. klassi õpilased õpivad liitklassis, lisaks on koolil ka koduõppijad. Kooli direktor Marika 

Aalja tutvustas meile klassiruume ja õuesõppe võimalusi.  

Direktorilt saime teada, et 

koolis on väga olulisel kohal 

õuesõpe, mida soosib ka 

vaikne ja looduskaunis 

asukoht. Lilleoru kooli 

õpilased saavad oma kogemusi 

jagada igapäevastes hommiku- 

ja õhturingides. Õppetöö rikastamiseks kaastakse kooli tegevustesse ja õppetöösse ka 

kogukonnaliikmeid. Koolidirektor andis ülevaate ka koduõppe korraldusest.  

Kokkuvõtteks võib öelda, et 

teiste koolide kogemustest 

õppimine on alati kasulik – 

saab uusi mõtteid ja ideid.  
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Pärast Lilleoru kooli viis tee meid Anija 

mõisa. Anijal võttis meid vastu lahke 

majaperenaine, kes tutvustas meile mõisa 

ruume ning andis põhjaliku ülevaate Anija 

mõisa ajaloost.  

Anija mõisas kohtuvad kadunud sajandite 

hõng ja kaasaeg, sest maja külastamiseks on 

loodud nutikas püsinäitus „Mõisa aja lugu“.   

Meeskonnapäev täitis oma eesmärki – saime uusi teadmisi ning vahetada kogemusi ja koguda 

head energiat. 

 

 

 

 

     Mõtted pani kirja õppealajuhataja 

Katri Buht 
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Koolipere jõuluõhtu 

Ääsmäe Põhikoolil on jõuluaegne traditsioon korraldada koolipere ja hoolekogu koostöös 

jõululaat koos kontserdi ning kohvikuga. Jõululaadale toovad õpilased, lapsevanemad, õpetajad 

omatehtud käsitööd, hoidiseid ja 

küpsetisi, mille müügist saadud tulu 

läheb oma klassi kassasse 

ühistegevuste läbiviimiseks.  

Kokku saadi laadaliste müügitulu 

15. klassikollektiivi peale kokku 

1997 eurot. 

Samuti panustatakse koolipere ja 

lapsevanemate poolt jõululoosi 

auhindadesse ja kohvikus 

pakutavatesse hõrgutistesse, millest 

teenitud tulu on eelnevatel aastatel 

kasutatud erinevatel eesmärkidel.  

 

Selleaastane kohviku ja õnneloosi tulu otsustati annetada täies mahus heategevuseks ning kooli 

ja hoolekogu otsusena valiti välja Pardiralli korraldajana tuntust kogunud mittetulundusühing 

Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liit, et aidata vähihaigeid lapsi ja nende peresid võitluses 

selle karmi haigusega.   

"Kuna jõuluaeg on andmise aeg, siis 

kutsume kõiki üles annetama 

heategevuseks kõige vähem kaitstute 

hüvanguks" – sellise sõnumi andis 

edasi Ääsmäe Põhikool koolipere ja 

hoolekogu. Annetuse andis üle Aldo 

Tatter kooli hoolekogust. 
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Heategevusliku kohviku ning õnneloosiga kogusime üheskoos kokku 1508 eurot! Suurimad 

tänud kõigile väikestele ja suurtele, kes oma panuse selleks andsid! Sellised teod sünnivad 

vaid üheskoos tegutsedes ja hoolides! 

Kõht täis söödud-joodud ja rahakott heast-

paremast tühi, sai kogu koolipere nautida 

mõnusat jõulukontserti aulas. Kes mahtus 

aulas istuma, kes vaatas koridoris või 

vahesaalis – igaljuhul olid muljed 

positiivsed.  

 

Suur aitäh kõikidele 

esinejatele! 

 

 

 

Seda esinemist kuulis ka jõuluvana, kes 

kiirelt juba uksele koputas ja oli 1. klassile 

valmis kinke jagama. Aga ega kinki niisama 

saa, esinema peab ka! 
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Igapäevaselt on meil ikka kiire ja tundub, et aeg liigub liiga ruttu. Jõulud on just see aeg, kus 

saame võtta aega iseendale ja oma perele ning lähedastele. Suur rõõm oli teid kõiki näha 

teisipäeva õhtul meie majas ühiselt jõuluõhtut veetmas – külastamas jõululaata ja 

jõulukohvikut,  osalemas õnneloosis ning nautimas ilusaid laule ja tantse ning imelist 

pillimängu.  

Eilses jõuluõhtus oli tunda hoolivust üksteise ja meid ümbritsevate inimeste suhtes. Üks tark 

inimene on öelnud, et suurima vea teeb inimene, kes arvab, et ta suudab liiga vähe ja jätab 

seetõttu selle vähesegi tegemata.  Hoolimine algab iseendast ja laieneb meid ümbritsevatele 

inimestele. Õnn on olla hoolivate inimeste keskel! Iga väikseimgi heategu jätab jälje meisse 

endisse ja tuleb mingil hetkel meie juurde tagasi. 

 

Mõtted panid kirja huvijuht Anu Linnamägi ja õppealajuhataja Katri Buht 
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Jõuluball 

14. detsember toimus Ääsmäe kooli aulas kolme 

8.B klassi õpilaste loovtöö, milleks oli jõuluball. 

Kohale tuldi nii meie koolist kui ka teistest 

koolidest. Kohaletulijaid oli 43 ning lisaks ka 

mõned õpetajad. Sisustati aega viktoriini, 

karaoke, “soe ja külma” mänguga, kui ka ühise 

valsi õppimise ja selle ühistantsimisega. 

Külla jõudis ka jõuluvana, kes veetis õpilastega 

aega ja mõtles välja toreda mängu, mis naerutas 

enamikke. Ballikülalised said koos jõuluvanaga 

pildistada pildinurgas. Kui õhtu hakkas 

lõpusirgele jõudma, jagati ka auhindu mängude 

võitjatele.  

Jõuluballi “kingiks” ehk kuningaks sai Aakon ja “queeniks” 

ehk kuningannaks sai Õnnela. Miks just nemad? Sest nad 

paistsid väga hästi silma nii oma riietuse kui ka hea käitumise 

poolest.  

Kui üritus oli läbi, siis palusime õpilastel hinnata balli 10 

punkti skaalal. Pärast kõikide hinnanguid kokku arvestades 

saadi, et keskmine hinnang oli 8/10, mis on tegelikult päris hea 

esimese korra kohta. Saadi ka väga palju positiivset tagasisidet, 

mida oli väga tore lugeda. 

 

 

Mõtted pani kirja Angelina Kannel 
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Klasside tegemised 

9. klassi õppepäev Mereakadeemias ja Tallinna vanalinnas 

30. novembril 2022 käisid 9. klassi õpilased 

koos õpetaja Kadri ja õpetaja Siretiga 

ekskursioonil Eesti Mereakadeemias, kus 

kõigil oli võimalus saada 

simulatsioonikeskuses põnev laevajuhi 

kogemus.  

Lisaks toimus bioloogiateemaline praktiline 

tund kalatehnoloogialaboris. Õpilased said 

täpselt  määrata oma maitseläved.  

Täname lapsevanem Annmarii Hakkajat, kes 

kutsus meid Mereakadeemiasse ja viis läbi 

praktilise töö tunni. Mereakadeemia on ka 

üks võimalustest, kus kunagi tulevikus jätkata 

õpingud, kui on huvi merenduse vastu. 

Päeva teises pooles külastasime Riigikogu ja 

õpetaja Kadri viis läbi ringkäigu Tallinna 

vanalinnas. Üle sai vaadatud suur jõulukuusk, 

jõuluturg ja Raeapteek. Oli sisukas ja õpetlik 

päev.  

 

 

 

Kokkuvõte ja pildid: Siret Saarniit  
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6.A teatritoas 

6.A klass käis Särevi teatritoas uurimas kuidas sünnib lavastus. Tegime tutvust kunagiste 

näitlejate koduga. Saime proovida trükimasinal trükkimist, nagu seda kunagi tegi lavastaja 

Andres Särev. Oli ikka hoopis teine tunne kui telefonis nuppe toksida! Saime teada, et tema 

raamatukogus on üle 6000 raamatu, millest kõige vanem on üle 300 aasta vana.  Saime teada 

dramatiseerimise mõistest ning tähendusest. Arutasime, kuidas sünnib lavastus ja mängisime 

läbi protsessi lugemisproovist esietenduseni. 6.A tegi läbi „Nukitsamehe“ proovi ja esietenduse, 

oli väga meeleolukas ja lõbus. Igaüks sai oma rolli – kes oli näitleja, kostümeerija, rekvisiitor, 

kriitik jne. Väga lahe oli kostüümide proovimine.   

Peale töötuba läksime VAT teatrisse vaatama etendust „Mesilane sinu peas“, mis räägib lapse 

argipäevast seitsmel levelil. Oli huvitav etendus, mis pani mõtlema. 

Kokkuvõte ja pildid: Anu Ariste 
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Vana aja jõulud Harjumaa muuseumis 

Käisime 4.B klassiga 5. detsembril Harjumaa muuseumis. Õppisime tundma, kuidas vanasti 

eestlased jõule tähistasid. Harjumaa muuseum on tore ja äge koht, kus klassiga käia.  

Me vaatasime teatrit jõulukommete 

kohta, mängisime vanaaja mänge, 

kaunistasime kuuseehte ja lõpuks 

jõime teed ja sõime kaneelirulle. 

Mulle meeldis, et me saime ka 

meisterdada. 

Etendus oli huvitav ja naljakas. See 

oli ka õpetlik, sest see rääkis 

erinevatest tähtpäevadest ja 

vanadest kommetest. Mulle 

meeldisid ka vanad mängud.  

Minu lemmiktegevus, mida seal teha sai, oli meisterdamine, sest seal sai ise oma ehte ära 

kaunistada ja värvida. Mulle meeldis Harjumaa muuseumis koos klassiga käia, sest seal sai 

peale mängimise ja meisterdamise ka veel etenduse käigus õppida ja targemaks saada. 

Lenora Meribel Männik, 4.b klass  
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2.A klassi jõuluõhtu peredega 

 

Kolmapäeval, 7. detsembri õhtupoolikul kogunesid 2.A 

klassi lapsevanemad koos lastega õppekööki, et koos 

veeta üks tore jõuluõhtu. Oodatud olid emad ja isad, õed 

ja vennad. Laud oli kaetud jõulukaunistuste ja maitsvate 

jõulusnäkkidega, Emily ema tõi maiustamiseks ka suure 

porgandikoogi. Saame juba 2. aastat järjest peredega 

jõuludel ja õppeaasta lõpus kokku, et veeta ühiselt aega ja 

midagi toredat teha, muljetada ja mõnusalt aega veeta. 

Lastevanemate initsiatiivil läks plaanina läks käiku 

piparkookide küpsetamine ja -kaunistamine.  

Selleks, et kõik mõnusalt klassi ära mahuks, 

jagasime grupi kaheks: esimene grupp küpsetas 

vanemate juhendamisel piparkooke, teine grupp 

meisterdas ja kaunistas õpetaja juhendamisel ja 

papptaldrikust jõulupärgasid. Pärgasid said 

meisterdada ka vanemad.       

 

Peale pikka ja väsitavat meisterdustööd saime 

nautida töö vilju ja pista nahka küpsetatud 

piparkoogid. Piparkooke oli aga nii palju, et paljud 

lapsed võtsid neid koju kaasa ja veel mitu päeva 

saime neid nosida. Järgmisel päeval käis üks 

päkapikk klassist klassi ja kosutas õpetajaid 

maitsva vitamiinipommiga. Püsige terved! 

 

Kokkuvõte ja pildid: Elen Anger 
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5. klassi jõuluretkel ajakeskuses ajamasinaga rändamas 

Detsembrikuu viimasel koolipäeval, 21. detsembril, võttis 5. klass suuna 

Kesk-Eestisse. Sõideti klassiga jõuluväljasõidule Paide Ajakeskusesesse 

Wittenstein, kus toimus vahva retk "Jõulupidu läbi Eestimaa ajaloo."   

Rännakul tutvusime kuidas meie 

esivanemad eri ajastutel elasid, kuidas 

jõulupidusid pidasid ja milliseid 

jõuluroogi sõid. Ajamasinaga läbi Eestimaa ajaloo rännates 

saimegi erinevate aegade jõulupidudel osaleda ja tutvuda 

eri ajastute piduroogadega!   

Kohtusime eri ajastute tegelastega, ka jõuluvanaga, maitsesime, mida meie esivanemad söönud 

on, tantsisime, laulsime, meisterdame ise piparkooke jpm. Meie ajarännak algas aastatuhandeid 

tagasi, mil meie esivanemad kummardasid veel päikesejumalat.  

Sattusime aega, mil meie enda vaprad rüütlid raudrüüdesse 

pugesid ning oma au eest 

mõõgad käiku lasid. 

Maitsesime tsaariaegse 

jõuka talupoja kombel 

värsket leiba, ürdivõid ja 

seapekki.  

 

Ajarännaku lõpuks jõudsime 90ndate retrodiskole, kus ootas meid jõulutaat.  

Kokkuvõte ja pildid: Anu Linnamägi 
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SPORT, SPORT, SPORT 

Vaatame tagasi aasta viimasele kuule ehk detsembrile, kui meie kooli õpilased võistlemas 

käisid. 

Kõige värskem võistlus oli Karel Leetsaare 14. 

mälestusvõistlused Pärnus, kus võisteldakse 

kõige noorematest U10 kuni täiskasvanuteni 

välja. Meie koolist oli esindatud 9 võistlejat. 

Ainsana jõudis poodiumile Kevin Suurkütt 3b. 

klassist ja seda 60mj (eeljooksus 9,90 sek, 

finaalis 10,00 sek). Eakaaslane Aron Suvemaa 

(3.B kl) lõpetas võistluse 5. kohaga (eeljooksus 

10,02, finaalis 10,28) ja Kristofer Erm (3.B kl) 

finaali ei pääsenud, aga eeljooksust korralik aeg 

10,39 sek.              Kevin Suurkütt 60m III koht Karel Leetsaare 14. mälestusvõistlusel. 

U12 vanuseklassis võistles Hardi Orusalu (4.B kl), kes jooksis välja aja 9,96 sek. U14 poistest 

jõudis finaali Heinar Orusalu (6.A kl) ja aeg 8,50 sek tähendas 5. kohta. Kristen Enok Jürimaa 

(6.A kl) samas vanuseklassis näitas aega 8,76 sek. Tüdrukud olid esindatud nii U16, kui ka U14 

vanuseklassis. Elis Filippov (7.B kl) jõudis finaali nii kuulitõukes (absoluutarvestus), kui ka 

60mj. Kohtadeks ja tulemusteks jäid vastavalt 8. koht tulemusega 11.06 m ja 5. koht 8,68 sek. 

Eliise Tulver (7.B kl) tõukas kuuli 9.20m. U16 vanuseklassis jäi 60m finaaljooksust napilt välja 

Viktoria Slizunov 7.B kl (aeg 8,87 sek). 

17.-18.12 käisime võistlemas Tartus 

TÜASK-i jõuluvõistlusel kergejõustikus. 

Poodiumile jõudsid  U16 vanuseklassis 

Marten Virt (8.A kl) kõrgushüppes 1.70m 

– I koht, Maerold Virt 8a. kl II koht 

(1.65m). Maerold saavutas III koha 

kaugushüppes, kui pakult ära tõugates 

maandus 5.60m kaugusele.  

Marten Virt ja Maerold Virt TÜASK-i jõuluvõistluse 

parimad kõrgushüppes. 
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Johann Mattias Viisitamm (7.B kl) saavutas III koha 600mj, ajaks 1.46 min. Martin Maasen 

(8.B kl) hüppas kõrgust 1.50m ja kaugust 5 meetrit. Jan Talts tõukas kuuli 10.92m ja Kevin 

Rohtjärv sai kirja 10.05m. Viktoria Slizunov hüppas kaugust 4.78m tehes sellega tubli 

rekordiparanduse. Elis Filippov sel võistlusel paraku tulemust kirja kaugushüppes ei saanud, 

aga kõrgushüppes tuli tubli 1.40m tulemus. Esikolmiku piirimail võistlesid kolm poissi 3b. 

klassist – juba tuttavad Kevin, Aron ja Kristofer.  

Novembrikuu lõpus ja detsembrikuu alguses käisime 

TV 10 OS võistlustel, esmalt maakonna tasandil ja 

siis üle-eestilisel I etapil. Harjumaa 2022 a. meister 

kaugushüppes Elis Filippov võttis selgi korral 

alavõidu 4.66-ga. Kuulitõukes saavutas Elis 10.79-ga 

III koha. Lisaks jõudis kuue parema sekka nii 60m 

tõkkejooksus, kõrgushüppes, kui ka 60m jooksus.  

Elis Filippov Harju TV 10 OS kaugushüppe võitja TV grupis. 

Esimese kuue sekka suutsid end võidelda tublide tulemustega veel lisaks Ander Õisnurm 7.B 

kl (60mj tõkkejooksus 10,03 sek ja kaugushüppes 4.68m), Toni Bekker 7.B kl tulemusega 

1.45m kõrgushüppes ja tasuks 5. koht. Joosep Õim samuti PV vanuseklassis kuulitõukes 9.70m-

ga 6. koht. Eliise Tulver tõukas 2kg kuuli 9.46m ja saavutas 6. koha. Üle-eestilisel mõõduvõtul 

Võrus tegi parima tulemuse Elis Filippov ja seda kuulitõukes 10.65m tulemusega saavutades 

kokkuvõttes 10. koha. Punkte kokku lüües selgus, et oleme Harjumaa koolide arvestuses 4. 

kohal ja vabariiklikus arvestuses 5. kohal.  

Novembris käisid kõik vanused (2.-3. kl ja 4.-5. kl) Harjumaa mv rahvastepallis, aga 

esikolmikusse meie lastel asjal ei olnud. 

Soovin, et tunneksid kõik suuremad ja väiksemad huvilised liikumisaastal sportimisest rõõmu. 

Läbi harjutamise ikka kiiremini, kõrgemale ja kaugemale! 

 

Kokkuvõte ja pildid: Kristjan Küttis 
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ÕNNITLEME! 

Meie kooli õpilane Laura Mellik osales Eesti Looduse 2022. aasta fotovõistlusel. Eesti Looduse 

23. fotovõistlusele saadeti 1329 pilti 231 autorilt; üldarvestuses osales 198 autorit 1153 fotoga 

ning noorte (kuni 16-aastased) arvestuses 33 autorit 176 fotoga. Meie kooli 8.B klassi õpilase 

Laura Melliku foto kohevast rasvatihasest saavutas noorte vanusegrupis loodusfoto seas 

loomafotode 1. auhinna. Õnnitleme!  

Laura, kuidas õnnestus saada nii vahva foto? 

Tegelikult oli see täielik juhus. Mäletan, et too päev kui ma selle pildi tegin, oli hästi külm ilm. 

Rasvatihast märkasin tänu sellele, et ta paistis välja oma erksa sulestikuga.  

Kuidas jõudis sinu foto võistlusele? 

Peale 7. kl bioloogia olümpiaadil osalemist tellisin endale Eesti Looduse ajakirja ning augusti 

numbris kuulutati välja Eesti Looduse 23. fotovõistlus. Mul tekkis mõte, et võiks osaleda. Tegin 

valiku oma fotodest ja saatsin parimad võistlusele. Puhvis rasvatihase saatsin sellepärast, et ta 

oli nii armas ning puhvis lindu fotole saada pole just kõige lihtsam. 

 

Autor: Laura Mellik. 
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Kunstiringi ning 2.A klassi õpilased võtsid aasta lõpus osa ühest vahvast konkursist. RMK ehk 

Riigimetsa Majandamise Keskuse korraldatud „Eesti koolilaste metsapostkaart 2022 konkursi 

teemaks oli „Meil on sõbrad metsas“. Korraldajad palusid kaarte joonistades lähtuda sellest, 

milline oleks metsa ja sõpruse teemaline kaart. Konkursile saadeti 4426 metsapostkaarti 180 

erinevast haridusasutusest üle Eesti. Konkurss toimus tänavu juba 20. korda. 

Kõigi esitatud joonistuste 

hulgast valis žürii välja 

100 postkaarti, mis seati 

üles rahvahääletuseks 

RMK kodulehele. Üks 

nendest 100st pildist oli 

joonistatud 2.A klassi 

õpilase Elis Kuldveri 

poolt. 

 

„Sõbrad päikesetõusust päikeseloojanguni.“   

Palju õnne Elisele ja kiidud ning tänud ka teistele õpilastele, kes hoolega kaarte 

joonistasid! 

 

 

Harjumaa Spordiliit valis 

„Harjumaa parimaks kehalise 

kasvatuse õpetajaks 2022. aastal“ 

meie kooli õpetaja Kristjan Küttise. 

Õnnitleme! 

 



30 

 

Midagi loovat ja loomingulist 

5. klassi matemaatilised luuletused 

Varsti jõulupäev on käes, 

kõikjal sagimist ma näen. 

Kolmnurk kuuske kaunistab. 

Ring see reipalt ringutab. 

Silindril siht on silme ees, 

varsti tuleb ju jõulumees. 

Pluss see juurde arvutab, 

miinus maha lahutab. 

Liiga palju pole hea, 

kuusk see kõike vastu pea. 

Lõpuks ongi valmis kõik, 

ukse taga kostub hõik. 

Jõulumees on ukse taga 

komme kotis 3+100! 

Kiara 

Väike Ossu oli kurb 

selgeks ei saa murd ja sulg. 

Kodus puhkes jube sõda 

peas ei püsi arvujada. 

Viskles tunni, viskles kaks 

mata oli ikka kaks. 

Issi käskis pingutada, 

liita, mõõta, korrutada. 

Ossu õppis, šoksi sõi, 

naturaalarv selgeks sai. 

Uhkelt koolist tuli nüüd, 

näitas viimast kontrolltööd 

Issil üles kerkis kulm, 

hindeks koolipoisi kolm. 

Oskar-Hugo 

 

Õues sajab laia lund, 

numbritel on õuetund. 

Üks teeb suuskadega sõitu, 

kaks see proovib kelgusõitu. 

Kolmel suusad läinud risti, 

neli tegi lumel drifti. 

Viis on lumehange kukkund, 

kuus see terve tunni tukkund.  

Herman 
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3.B klassi ilmateemalised luuletused 

 

Õues talv ja lumi, 

aga mulle meeldib suvi. 

Suvel ilm on päikseline, 

talvel külm ja tuisune. 

Ilm teeb vahest tuju pahaks, 

nii et õuegi ei tahaks. 

Ilma muuta me ei saa, 

jooksen õues vihmaga. 

Eva Marii 

 

 

Loojub nüüd päike, 

välja tuli hoopis äike. 

Äike müristas kõvasti maal, 

nüüd on kõvasti hirmunud maa! 

Laps vaatab akna all, 

kahju ja nukker tuju tal. 

Lõpuks äike puhkama jääb, 

nüüd järsku ilmub lumi ja jää. 

Mõned väljas uisutamas 

ja lapsed väljas kelgutamas. 

Mari-Liis 

 

Lumememmed istuvad 

ema kodus heegeldab. 

Minul piparkoogid käes, 

millal jälle õue läen. 

Õues lumi paks on maas, 

selle peal ma kelgutan. 

Kelgusõit on ajavõit, 

jõuluõhtu koju tõi. 

Alice 
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Kunstiringi aastalõpu meisterdused 

Vaatamata sellele, et jõulud polnud veel möödas ja aastalõpuni on jäänud pea 2 nädalat, 

valmistus kunstiring juba uueks 2023. aastaks.  

Üheskoos meisterdati uue aasta lauakalendreid. Igaüks erinevat tegu ja nägu.  

Kalendrid tulid välja nii kaunid, et õpilaste 

sõnul ei raatsinudki nad neid kellelegi teisele 

kinkida kui iseendale.  
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Toimetuse veerg 

Lehes kasutatud fotode autoreid: 

Siret Saarniit, Elen Anger, Anu Linnamägi, Laura Mellik, Anu Ariste, Merle Laretei, pixabay, 

Lugemisühingu kodulehekülg (2022), Lugemispesade pidu. 

https://lugemisyhing.ee/lugemispesade-pidu/  

 

Kallid õpetajad, õpilased, lapsevanemad, sõbrad - kui Teil on  loometöid, pilte, fotosid, 

ideid, mida teistega jagada ja lehes ajastada, võtke meiega julgelt ühendust! 

Kaastöid ootame iga kuu 1. kuupäevaks. 

 

Tervitustega ajalehetoimetusest 

Anu ja Elen 

 

anu.linnamagi@aasmaekool.ee 

elen.anger@aasmaekool.ee 

  

https://lugemisyhing.ee/lugemispesade-pidu/
mailto:anu.linnamagi@aasmaekool.ee
mailto:elen.anger@aasmaekool.ee
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