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Tiimi tutvustus
Vääna Mõisakooli ajalehetiim koosneb vanemate klasside õpilastest ja arvutiringi
liikmetest. Artikleid kirjutati tundide ajal ning teemad võeti elust enesest.
Reporterid:
3. kl - Sten-Andre Ehavald, Elisa Engman,
Maverik Valend, Elsa Valle, Hans
Zupsmann
4. kl - Marten Männa

5. kl - Anete Aavasalu, Eliise Baumann,
Keily Baumann, Jörgen Estam, Karoliine
Jaansalu, Helena Kukk, Hugo Latt, Stiina
Taisi Lättemägi, Vahur Paist, Madli-Mai
Põldveer, Mattias Pärn, Aksel Zupsmann,
Karolin Tiismann, Gregor Tilts, Kärt
Uhtjärv, Raimond Välk

6. kl - Mattias Aasna, Mirjam Aru, Eliise
Ausmees, Johann Buschmann, Steffi
Ehavald, Mercedes Gailit, Markus Grepp,
Eliise Jõgi, Kairit Kalda, Simona Koppel,
Laurits Laur, Kaur Lokk, Kenneth
Noodapera, Karl Oliver Sau, Timo Tähka
Pildistajad: Ajalehetiimi liikmed
Küljendajad: Liina Ergma, Leena Valend
Toimetajad: Liina Ergma, Leena Valend

Sisukord
Tiimi tutvustus, sisukord ..........................................................................................2
Geeks on Wheels –külastus ....................................................................................3
Krimilugu - Kes võttis õpetaja Anne punase teibi? ..................................................4
Intervjuu õpetaja Annega ........................................................................................4
Projekt TV - tegeleme väiksematega ......................................................................5
Vahetunnimängud ...................................................................................................6
Robootikavõistluse FLL finaal VMT jaoks ...............................................................7

Vääna Mõisakooli näitering .....................................................................................8
Kunstitund ...............................................................................................................9
Koomiks .................................................................................................................10
Aprilli horoskoop ....................................................................................................11
Labürint .................................................................................................................11
Koolipäevade sõnarägastik ...................................................................................12

2

Geeks on Wheels –külastus
Mattias Pärn, Vahur Paist, Raimond Välk, Gregor Tilts

Neljapäeval, 30. märtsil oli Vääna Mõisakoolil
au saada osa Geeks on Wheels –töötubadest.
IT-oskustega noored olid terve päeva koolis ja
õpetasid klasse. Kokku oli kolm töötuba:
riistvara, tarkvara ja programmeerimine. Saalis
toimusid mängud.
Käisime sellises töötoas, nagu riistvara. Seal
räägiti, kuidas arvutid töötavad ja mis osad on
arvutil. Me võtsime seal arvuti lahti ning meile
näidati neid osakesi. Siis me pidime ära
arvama, mis osad need on ja mida need
teevad, ja siis pidime need uuesti kokku
panema.
Osalesime sellises töötoas, nagu interneti
turvalisus. Seal räägiti, kuidas teha häkkerite ja
varaste elu võimalikult raskeks ja kaitsta enda
nutiseadet (nt: telefon, arvuti, tahvelarvuti).
Osalesime programmeerimise töötoas. Seal
õpetati, kuidas teha asju Minecraftis (see oli
väga tore). Pidime missioone täitma. Saime
auhindu ka. Võitja sai mälupulga ja ülejäänud
said kleepse ja šokolaadi.
Saalis oli lapsi, kes mängisid Xbox-i mänge.
Peamiseks mänguks oli tantsumäng, mille järgi
pidi tantsima. Osavõtjad said rinnamärgi, pliiatsi
ja komme. Mängijateks olid nii poisid kui ka
tüdrukud. Kõik mängijad jäid väga rahule.
Geeks on Wheels –korraldajad jäid ka päevaga
väga rahule ning kiitsid meie kooli õpilasi.
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Kes

võttis

õpetaja

Anne

punase teibi?
Helena Kukk, Anete Aavasalu

20.-25. märtsil võeti tall-tõllakuurist õpetaja
Anne punane teip. Eeldatavasti toimus see
teisipäeva päeval, sest hommikul oli see veel
olemas, kuid õhtul polnud. Siiani pole keegi
süüd omaks võtnud, peamised kahtlusalused

on kergejõustikus osalenud. On ka tulnud sellist
infot, et keegi kahtlusalustest tahtis ühe viienda
klassi tüdruku varba sellega kinni siduda, sest
too olevat selle ära löönud.

Intervjuu õpetaja Annega
Karolin Tiismann, Stiina Taisi Lättemägi

1. Mida te arvate sellest teibirulli kadumisest?
Ma arvan, et see on naljakas lugu. Ma arvan et see oli ilus värv ja kõike puha.
Kellelgi tuli hea mõte teha sellega midagi, mis oli tema arust naljakas.
2. Keda te kahtlustate?
Ei kahtlusta kedagi, ma kahtlustan Vääna Mõisakooli õpilasi. Neid, kes vabal ajal
töllerdavad Tall-Tõllakuuris.
3. Kas teil on midagi veel sarnaselt kaduma läinud?

Ei ole.
4. Mida te nüüd ette võtate, või lihtsalt ootate?
Ma sain selle tegelikult juba kätte. 6.klassi Mattias tõi selle mulle. Mattias ütles, et ta
leidis selle Tall-tõllakuurist trepi alt. Mina ei tea kuidas ta sinna sai. Mina panin selle
klaveri teki alla.
5. Kas teil on veel midagi öelda selle kohta?
No ma arvan,et ära näpi võõraid asju!
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Projekt TV – tegeleme väiksematega
6. klassi õpilased

Märtsis alustas 6. klass projektiga TV, mis tähendab „tegeleme väiksematega“. Projekti
alguses saab iga rühm endale klassi, kellele nad peavad mingi tegevuse välja mõtlema.
See tegevus võib olla matk, väljasõit, huvitav tund, vahetund või midagi muud. Projekti
sisu pannakse kirja, täpne aeg lepitakse kokku õpetajatega ja siis tuleb projekt reaalselt
ka läbi viia. Märtsist juunini peaks iga rühm jõudma läbi viia 4 projekti – 1.-4. klassiga.
Märtsis käisid Eliise Jõgi ja Steffi 1. klassiga väikesel matkal Väänas. Räägiti aasta
loomast ja rahvuslinnust ning mängiti mänge. Eliise ja Steffi ise tundsid, et nad õppisid 1.
klassi lastelt selle matka ajal koostööd ja sõprust.
2. klassiga viidi projekti raames läbi sporditunde. Markuse, Kauri, Mattiase ja Kennethi
arvates oleksid lapsed võinud rohkem väljapakutud harjutusi kaasa teha, aga jahimees ja
rahvastepall meeldis siiski kõigile.
Eliise Ausmees, Mercedes, Simona ja Kairit viisid läbi teadustunni 3. klassile, kus õpiti
elektrit ja magnetit. Uuriti lambipirni sisemust, õhupalligaasi ja tehti rühmatöid. Tunni
lõpetas lõbus tatipallisõda.
Johann, Timo, Karl Oliver ja Laurits viisid läbi 2 kehalise kasvatuse tundi 4. klassile. Tund
oli tore ja asjalik ja veidi teistsugune kui tavapärane kehaline kasvatus. Poistele tundus, et
nende tunnid õnnestusid hästi.

Pildil 1. klass Väänas matkamas.
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Vahetunnimängud
Sten-Andre Ehavald, Maverik Valend, Hans Zupsmann

Meie koolis tegeletakse vahetundides mängudega.
Jalgpall
Selleks on vaja paaris arv inimesi. Väravad teeme puupulkadest. Meil on koosseis, kus
üks on väravas, mõlemas ääres on äärekaitse ja äärerünne, üks on tipprünne ja kaks
keskpoolikut, üks keskkaitse ja kolm kaitset.
Kaevukull

Selles mängus peab teisi püüdma kaevus. Kui sa oled kull, siis sa pead teisi püüdma nii,
et sa ei lähe kaevust välja. Kui sind püütakse kinni, siis sina oled kull.
Ukakas
Peida ennast niimoodi, et lugeja sind ei näeks. Kui oled jõudnud lugemiskoha juurde, siis
ütle “ uka uka mina prii“ või “ prii leid“. Sa võid ainult siis öelda prii leid, kui oled viimane
mängija, kes on vaba. Mängijaid peab olema üle 4 mängija.

Uus mäng, Cannonstick!
Hugo Latt, Aksel Zupsmann

Kuidas seda mängida? Sul läheb vaja kahte suurt lusikakujulist pikka pulka. Nende
kahe lusikakujulise pulgaga sa pead palli üles korjama ja ilma käte abita korvi viskama.
Seda saab mängida kaks või rohkem inimest. Korv on madal. Seda mängitakse käsipalli
või millegi kergega.
6

Robootikavõistluse FLL Finaal VMT Jaoks
Marten Männa

Meeskonna juhendaja Allan Haak: „Kokku
tuli võistlema 42 meeskonda. Võistlus
koosnes neljast põhiosast: robotimäng,
robotidisain, projekti esitlus, põhiväärtused
ja meeskonnatöö. Teemaks oli sellel
hooajal inimeste- ja loomadevahelise
koostöö võimalused ning iga meeskond
pidi välja mõtlema uudse lahenduse. Meie
meeskond võttis vaatluse alla Aafrika
elevandid, kes on ohustatud salaküttide
poolt.“

Meie kooli meeskonnal (Marten Männa,
Otto Kaidor Grünberg, Kaur Lokk ja Johann
Buschmann ) läks 11.-12. märtsil toimunud
FLL’i finaalis üsna hästi. Karikat kahjuks ei
saanud, kuid medalid saime siiski. Meie
kooli meeskond oli nagu iga kolmas
meeskond FLL’il: meil oli targalt läbi
mõeldud projekt, keskpärane roboti disain
ja
tavalisest
viletsam
robotimäng.
Kokkuvõttes: võime enda tulemustega
rahul olla.

7

Vääna Mõisakooli näitering
6. klassi õpilased

Vääna Mõisakoolis tegutseb juba 3. aastat näitering, mida juhendab õpetaja Leena.
Näitering saab kokku kord nädalas ja kokkusaamise ajal tavaliselt tehakse näidendite
proove. Näidendid kirjutab enamasti juhendaja ise vastavalt sellele, kui palju lapsi
näiteringis parasjagu käib. Sellepärast on väga tähtis, et need, kes näiteringis käimist
alustavad, seal hooaja ka lõpuni käiksid ning vahepeal puududa eriti ei tohi. Kui keegi
puudub, siis on teistel väga raske proove teha ning kõike täpselt läbi harjutada. Õnneks
on meie koolis hästi hakkajad lapsed, nii et juhul, kui on esinemine tulemas ja keegi

puudub, oleme alati saanud mõne teise julge õpilase tema rolli täitma.
Näiteringis saab ka palju nalja, sest mõnikord on tekstid naljakad või tuleb kellelgi mõni
uus ja lõbus mõte, kuidas näidendit huvitavamaks muuta.
Näiteks selle aasta märtsis Harjumaa Kooliteatrite Festivalil Viimsis tuli vahetult enne
esinemist 6. klassi Markusel, kes pidi mängima mutionu, mõte öelda teisele tegelasele:
„Ära seda puutu, see on mu vana-vanaisa tuhk!“ kuigi tegelikult pidi ütlema: „See on mu
vana-vanaisa oma“. Žürii arvates oli see väga naljakas ja nii see lause näidendisse jäigi.
Näiteringiga oleme esinenud nii oma koolis kui ka väljaspool kooli. Parima näitleja

auhindu oleme saanud Saue teatrifestivalilt juba kolm korda, samuti saime Viimsist
eripreemia vahetu huumori eest. Seega võib öelda, et näiteringil läheb hästi, koos käivad
väga toredad inimesed ning me õpime seal palju esinemise kohta ja saame uusi vahvaid
sõpru. Soovitame kõigil huvilistel liituda uuel hooajal näiteringiga!

Hetk etendusest „Mutionu pidu“. Harjumaa Kooliteatrite Festival 2017
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Kunstitund
5. klassi õpilased

5. klassi õpilased katsetasid ise popkunsti tegemist arvutiga. Siin näete mõningaid
nendest töödest. Piltide autorid on Helena, Stiina Taisi, Hugo, Karolin ja Raimond.

Arva ära, millised kuulsad kunstiteosed on piltidel
Vastused leiad QR-koodiga
Anete ja Helena jäljendasid kuulsa Hollandi kunstniku tööd ning Aksel, Hugo ja Raimond
muutsid ühe Ameerika kunstniku maalingu tänapäevasemaks.
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Koomiks
Madli-Mai Põldveer
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Aprilli horoskoop
Karoliine Jaansalu, Eliise Baumann

Jäär - Ole kokkuhoidlikum, ära raiska raha mõttetute asjade peale.
Sõnn - Tee rohkem trenni ja toitu tervislikult.
Kaksikud - Otsi endale uusi sõpru/tutvusi.
Vähk - Ole abivalmis ja sõbralik.
Lõvi - Ära võta asju südamesse, võta vabalt! :)
Neitsi - Loe palju raamatuid.
Kaalud - Kaalu enda asjad läbi :)
Skorpion - Muretse endale uus koduloom, hoolitse tema eest hästi.
Ambur - Ole tähelepanelik, sa võid sattuda suure saagi otsa.
Kaljukits - Vaata ette kuhu ronid, võid oma kaela murda.
Veevalaja - Ära virise, teistel võib hakata üle ääre ajama.
Kalad - Ära uju vastuvoolu, las vool kannab sind.

Labürint
Kärt Uhtjärv
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Koolipäevade sõnarägastik
Elisa Engman, Elsa Valle

Otsi üles need sõnad:
DIREKTOR,

KODUNE ÕPPIMINE,

PÄEVIK,

ÕPILASED,

TUNNID,

ÕPETAJAD,
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LAUAJALGPALL,
ÕPIKUD,

KOOLIASJAD
ÕUEVAHETUND

