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Kool sai uue tahvli
Pealkirja lugedes võib tekkida mõte,
et mis selles nii erilist on, kui kool saab
endale tahvli. Kuid tahvel, mis Väätsa
kooli telliti, ei ole siiski tavaline. Asjasse
aitab selgust tuua intervjuu kooli direktori Enn Lehtpuuga.
Aasta alguses pandi meie koolis
üles SMART tahvel. Smart tähendab
inglise keeles nutikas, kas see tähendabki, et tegu on targa tahvliga?
On, tegu on targa tahvliga. See tahvel
jõudis meile valla kingitusena kooli
aastapäeva puhul, mil vald kinkis koolile
ühe nutika seadme ostuks päris korraliku
rahasumma – 6500 eurot. Tahvel oli kingitud sihtsuunitlusega algklassidele infotehnoloogia arenduseks. Kuna vanematel õpilastel on kasutamiseks iPadid,
projektorid, siis oleks ülekohtune algklassiõpilaste suhtes, et nende IT vahendid on kesised. Tahvli enda maksuömus on 3500 eurot. Ülejäänud rahaga
osteti alglassidesse uusi arvuteid ja
projektoreid.
Pealtnäha sarnaseid tahvleid on
koolil veel arvuti- ja matemaatikaklassis, mille poolest see tahvel eelnevatest erineb?
Sellel tahvlil on praegu Eestis kõige
uuem tarkvara – Notebook14.
Mida võimaldab tahvel peale
õppetöö veel teha?

Tahvlit saab kasutada nagu arvutit,
näiteks kui õpetaja lõpetab tunni, on tal
võimalik selle tahvli esitlus oma arvutisse salvestada ja järgmisel tunnil taas
avada.
Kas õpetajad on valmis tahvlit
kasutama?
On ikka, natuke küll pelgavad, kuid
see on harjumise asi. Palju asju on inglise
keeles, kuid õpetajad on üksteisele toeks.
Õpetajad on ka käinud koolitustel, et
osata paremini ja huvitavamalt tahvliga

tegutseda.
Kas on mõeldav, et õpilased saaksid tahvlit kasutada ka pärast tunde,
näiteks koos õpetajaga järgmist tundi
ette valmistada? Või saaks seda kasutada hoopiski pikapäevarühmas?
Kindlasti on see võimalik, kuid
ainult koos õpetajaga.
Intervjueeris
Mariettely Saar
8. klass

2. klassi lapsed saavad uue tahvli põnevate programmidega kella õppida.

ÕKoolis hoiavad suured väikseid

Teaduslahing 2015

Uus aasta toob ikka uusi tegevusi!
Õpilasesindus alustas 12. jaanuaril projektiga “Vahvad mängud”. See on ettevõtmine, kus suuremad õpilased käivad
algklassidega esmaspäeviti ja neljapäeviti vahetundides mängimas. Mängud
on rahulikud, sest väikestele ju ikka
meeldib tormata, kuid nii koolikaaslastel kui õpetajatelgi oleks kergem, kui
nad oleksid rahulikud.
“Vahvate mängude” idee tuli huvijuht Evelin Puntso sõnul hoolekogu
poolt. Hoolekogu tundis huvi koolielu
vastu ja selgus, et õpilaste suhted on küll
head ning õhkkond on meeldiv ja turvaline, kuid algklasside õpilaste hulgas on
palju tormamist ja lärmakaid mänge
ning asjaga peaks tegelema. Kuna aeg
on edasi läinud ja suuremad ei mõista
enam algklassi laste mänge, paistis

29. jaanuaril toimus Paide gümnaasiumis programmi „Elus Teadus“ raames
7.–9. klasside õpilastele Eesti Maaülikooli
korraldatud ettevõtmine Teaduslahing
2015.
Väätsa põhikoolist osales kolm meeskonda, Lahendada tuli 5 ülesannet: burromeetri valmistamine, inimese ja hobuse
luustik, kaardi järgi orienteerumine, liiva
koguse määramine vees ja lõiketeooria. Iga
ülesanne tuli lahendada 20 minutiga.
Mais toimuvasse lõppvooru pääses iga
maakonna parim. Võistkond koosseisus
Laura-Liisa Valdur, Mairo Org ja Arko
Arras jäi jagama 3.–4. kohta 15 meeskonnast. Edasipääsu seega ei tulnud, kuid
tulemusega võib igati rahule jääda. Veel
osalesid võistlusel Sten Perillus, Riko Tepo
Teppan, Jürgen Ilves, Sten Erik Tuuleveski,
Laura Teder ja Eva Martjak. (KM)

väikeste tegevus meile kohati hoopis
muuna. Õpilasesindus võttis südameasjaks lärmakate vahetundidega tegelda. Tulemus oli kohe näha, saime
toredad vahetunnid, mis meeldisid nii
väikestele, suurtele ja ka õpetajatele.
Õpetame kooli väiksematele mänge,
mida kunagi ise mängisime, ja otsime
uusi.
Siiani on kõik hoogsalt kaasa tulnud.
Õpilasesinduse liikmetele on abiks ka
algklasside klassijuhatajad, kes toetavad ja mängivad kaasa.
Projekti eesmärk on lähendada suuri
ja väikseid õpilasi, teha vahetunnid
vaiksemaks ja sõbralikumaks ning anda
vanematele õpilastele pisut organiseerimise kogemust.
Laura-Liisa Valdur
9. klass
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LPrantsusmaal energiaalaseid kogemusi saamas ja jagamas
Detsembris leidis taas aset Comeniuse projekti “Energiaalasest haridusest
Euroopas” kohtumine. Seekord jõulukuisel Prantsusmaal, 11 000 elanikuga
väikelinnas Allonnes’is, Le Mansi lähedal. Osalejateks 4 õpilast ja 2 õpetajat:
Johannes Martin Saar, Sten Perillus,
David Ocean Kaljurand, Mairo Org ning
Urmas Mäenurm ja Anneli Tumanski.
Meie partnerkoolis College Le Marine’s õpib mõnisada õpilast. Koolis
käiakse viiel päeval nädalas, kuid kolmapäev on siiski vaba, et minna väljasõitudele ja õppekäikudele. Teistel päevadel
kestavad tunnid kella kaheksast nelja või
viieni. Koolil on oma söökla, kus saab
iga päev värsket sooja toitu.
Kohtumiseks oli vaja valmistada reklaamfilm autodest, teha uurimus taastuvenergia kasutamisest oma riigis ja selle
tulevikuplaanidest ning valmis ehitada
tulevikumaja ja roboauto. Nendest val-

misid esitlused, mida iga maa õpilased
sealses koolis tutvustasid. Õpilastele toimusid töötoad ja mängud.
Külastasime tuumaelektrijaama, Le
Mans’i 24 tunni ringrada, meediakeskust
ning autode ettevalmistus- ja testimishoonet. Samuti käisime Pariisis 17. sajandist pärit Chateau’ lossis.
Tuumaelektrijaama ei pääsenud niisama. Pidime ette saatma oma andmed ja
isegi jalanumbri, sest igale külastajale
olid valmis pandud just talle sobivad
jalatsid, igaüks sai ka kiivri, kaitseprillid,
vesti, kõrvaklapid ja mikrofoni. Samuti
anti igale meist oma kaelapael numbriga
ja kiipkaart, mille pidime igast kontrollist läbi tõmbama, et jaama südamesse
jõuda.
Turbiiniruumis oli müra nii vali, et
olime kohustatud kandma kõrvaklappe.
Tuumajaam on Prantsusmaa üks väiksemaid ja annab võimsust 900 megavatti.

Aabitsad läksid puhkama

Nagu ikka pidasid ka sel aastal 1.
klassi õpilased jaanuaris aabitsapidu, mis
näitab, et kõikide selle raamatu tegelastega on tuttavaks saadud ja kõik tähed
selgeks õpitud. Kohale olid kutsutud ka
emad-isad, vanaemad-vanaisad ja õedvennad.
Pidu algas meie kaunis mõisasaalis
etteastetega aabitsajuttudest, mis lapsed
olid ise välja valinud. Tõmmati naerist
maa seest välja, rebane õpetas hundile
kalapüüdmise nippe, loeti luuletust lumememme tegemisest ja küsiti peokülalistelt mõistatusi. Külalised said kuulda
ja näha ka 1. klassi õpilaste laulu-, tantsuja pillimänguoskust, mida olid aidanud

lihvida õpetajad Heli Vutt ja Tiiu Vellama.
Saalist suunduti oma koduklassi, kus
ootas ees kohvi- ja morsilaud koos väikeste maiustustega. Vaadata sai ka
näitust laste töödest.
Aabitsad pandi puhkama kollastesse
kohvritesse, kuhu kogutakse kõik õpilaste aasta jooksul tehtud tööd.
Seekordne pidu läheb ajalukku sellega, et viisteist aastat meie koolis lapsi
lugema õpetanud Aadama ja Anna tegelaskujudega aabits annab sügisest koha
üle Lotte aabitsale.
Helle Suurkivi
1. klassi õpetaja

Tagasi tulles läbisime ka radioaktiivsuse
kontrolli, mis oli kõigil 0.
Palju elevust pakkus Le Mansi tehnohoones, ringrajal ja meediakeskuses
käik. Saime ära proovida seismise pjedestaalil ning sõita ringrajal, mis osaliselt on tavaline maantee. Meediahoone
oli tohutult suur ning mahutas mitutuhat
ajakirjanikku ja fotograafi. Nägime,
kuidas valmistatakse ette autosid ja piloote.
Jõulueelne Pariis jättis suurepärase
mulje. Kõndisime Louvrei’l ja Champs
Elysees, tegime paadisõidu Seine’i jõel,
kus nägime kõiki Pariisi peamisi vaatamisväärsusi.
Õpilased majutusid kodudes, kus
said maitsta ehtsaid prantsuse toite ja
näha sealset igapäevaelu.
Anneli Tumanski
inglise keele õpetaja

Kodutütred pälvisid
tunnustust
15. jaanuaril särasid Paide Kultuurikeskuses naiskodukaitsjad ja kodutütred
oma vormides. Toimus Järva ringkonna
kodutütarde ja naiskodukaitsjate organisatsioonide taasloomise 15. aastapäeva
kontsert-aktus. Pidupäevakõne pidasid
ringkonnavanem Siiri Sitska ja ringkonna esinaine Kaire Lõhmus. Tunnustati
tublisid kodutütreid ja naiskodukaitsjaid.
Väätsa kodutütarde rühmast said
tunnustatud paljud. Peavanema Angelika
Narise tänukirja sai Victoria Kondas. Ly
Lipp sai tunnustatud raamatuga “Minu
kodu on Eestimaa”. Näitleja erialamärgi
omanikeks on nüüd Mari-Ly Soomuste,
Aveli Nilbe, Heili Solaman ja Anu Annus. Nobenäpu erialamärgiga tunnustati
Laura-Liisa Valdurit ja Jana Sirli Suurt.
Laulja erialamärgi sai Egle Mjakiš.
Väätsa kodutütred olid möödunud aastal
väga aktiivsed ja tegusad. Loodame, et
tublidus jätkub ka käesoleval aastal.
Kontsert-aktusel esines vokaalansambel Häälemaa. Nende laulud olid
väga kaasahaaravad. Pärast kontserti sai
söödud ka maitsvat torti. Oli väga tore ja
meeldejääv õhtu.
Victoria Kondas
Mari-Ly Soomuste
Väätsa rühma liikmed

TOIMETUS: Anneli Mand, Mary-Ly Soomuste, Liili Filippov, Laura-Liisa Valdur, Aveli Nilbe, Victoria Kondas ja Mariettely
Saar. Kontakt: kool@vaatsa.ee Kooli koduleht: www.vaatsa.ee/kool

