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Täna Ääsmäe 
Hääles       

 

Aeg  on  läinud  kiiresti.  Täna  on  19.  oktoober.  Täna  on  esimese 
õppeveerandi viimane päev. Täna on aeg tagasi vaadata ja meenutada. 
Täna  on  aeg  tulevikku  vaadata  ja  unistada.  Siin  aga  on  mõned 
mõttekillud selle päeva puhul.

Kui sa esimesel septembril kooli tulid, siis ilmselt tundus sulle, et ees on 
pikad-pikad koolinädalad ja veerandi lõpuni on veel kaua aega. Eelmisel 
nädalal  aga  avastasid  üllatusega  (ja  võib-olla  ka  ehmatusega),  et 
tegelikult on  veerandi lõpp juba käes. Võib-olla olid sa nende hulgas, 
kes sellel nädalal on igal õhtul kaua koolimajas istunud ja tegemata töid 
tagantjärgi  ära  teinud  või  varem  parandamata  jäänud  hindeid 
parandanud. Võib-olla pidid sa tõdema, et viimasel nädalal ei jõua siiski 
kõike teha?

Ees on uued veerandid.  Kooliaasta  lõpuni  on neid jäänud veel kolm. 
Sellesse aega mahub väga palju sündmusi – isadepäev ja emadepäev, 
mardipäev,  kadripäev,  sõbrapäev,  emakeelepäev,  Eesti  Vabariigi 
aastapäev, kodanikupäev… Jõulud, lihavõtted, maipühad. Siia mahuvad 
spordivõistlused  ja  mälumängud,  tantsuesinemised  ja  kontserdid, 
lauluvõistlused  ja  luulevõistlused,  olümpiaadid  ja  ainepäevad.  Siia 
mahub õppimine ja targemaks saamine. 

Igal koolil on oma nägu. Igal koolil on oma märk ja juhtmõte. Ääsmäe 
kooli  logo  tunneme  me  kõik  –  see  on  kukk,  kes  on  näha  ka  kooli 
tuulelipul. Aga kas sina tead, mis on Ääsmäe kooli juhtmõtteks? Kas sa 
tead,  mida  peab  tähtsaks  kogu  Ääsmäe  kooli  pere,  kõik  õpetajad  ja 
töötajad, kõik õpilased ja lapsevanemad?

Tegelikult on see juhtmõte väga lihtne: 

Igaüks on oluline

Head jätkuvat õppeaastat sulle, Ääsmäe Põhikooli pere liige!
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Ääsmäe põhikooli 
õpilasesindus

17.  ja  24.  septembril  toimusid 
Ääsmäe Põhikoolis õpilasesinduse 
uute  liikmete  valimised.  Osa 
võttis kogu õpilaskond, esimesest 
klassist  üheksandani.  Kui  hääled 
kokku  loetud  said,  siis  kuulutati 
välja ka tulemused. Sel õppeaastal 
on  meie  kooli  õpilasesinduse 
koosseis järgmine:

Sigrid  Poll  (9.  klass)  – 
peaminister.  Nõunik  on  direktor 
Jaanus Kallion.

Margarita  Oja  (8.  klass)  – 
välisminister.  Nõunik  on  inglise 
keele õpetaja Anu Ariste

Johanna  Muidre  (9.  klass)  – 
meediaminister. Nõunik on ajaloo 
ja  ühiskonna-õpetuse  õpetaja 
Terttu-Triin Tomusk

Laura  Männaste  (8.  klass)  – 
haridusminister.  Nõunik  on 
inglise  keele  õpetaja  ja 
õppealajuhataja Anu Joon

Dan-Markkus  Pajula  (9.  klass)  – 
spordiminister.  Nõunik  on 
kehalise  kasvatuse  õpetaja 
Kristjan Küttis

Liliana  Hõrak  (9.  klass)  – 
kultuuriminister.  Nõunik  on: 
matemaatika  õpetaja  ja  huvijuht 
Piret Kunts 

Johanna Muidre (9. klass)

Öeldakse,  et  hea  algus  on  pool  võitu.  Selleks  aga,  et  
kooliaasta  saaks  hästi  alata,  tuleb  seda  planeerida –  ette  
mõelda, mida on vaja teha.

Tuleb  meenutada, kas  eelmisel aastal läks kõik nii nagu pidi  
ja kuidas saaks  sel aastal paremini teha. Kui õnnestus, siis  
sama hästi teha. 

Just  seda  tegidki  meie  kooli   õpetajad  ja  töötajad 
augustikuus.  Üheskoos  arutades  valmis  üldtööplaan   ehk  
tegevuste ja ürituste kava terveks õppeaastaks. Igal õpetajal  
valmisid ka  omas õppeaines töökavad, mille järgi on hiljem  
hea tunde ette valmistada.

Planeerimine  on  suur  töö.  Alati  ei  lähe   kõik  nii  nagu  
kavatsesid.  Siis  tuleb vahepeal  plaanid üle vaadata ja sisse  
viia muudatused. Ikka selleks, et paremini  eesmärgini jõuda.  
Ilma eesmärgita  ei saa plaane teha. See mis on oluline,  võib  
vahepeal meelest ära minna. 

Praegu,  I  veerandi  lõpul,  ongi  hea   aeg  korraks  tagasi  
vaadata.  Kas  saaks  midagi  veel  paremini  teha?   Üheskoos  
kasvades saame liikuda ühise eesmärgi poole – luua kool, kus  
IGAÜKS ON OLULINE.

Kuidas sinuga lood on? Kas läks kõik nii nagu plaanisid?  Kas  
tead kuhu jõuda tahad?  Mida sul selleks vaja on, et  eesmärk  
saavutada?  Kas  järgmine veerand oleks vaja  midagi muuta,  
et paremini läheks? Kui jah, siis tee seda!

Häid mõtteid järgmiseks veerandiks soovib 

õppealajuhataja Anu Joon
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Ääsmäe  Põhikooli 
näitetrupp

Ääsmäe Põhikoolis tegutseb hoogsalt 
õpilaste  näitetrupp.  Peale  kooli 
jäävad  näitetrupi  liikmed  pea  iga 
päev koolimajja koos harjutama. 

Näitetrupi liikmeid on kolm: Agneta 
Joller,  Egne  Korol  ja  Liisa  Silm. 
Kõik nad on kuuenda klassi õpilased.

„Me oleme tegutsev näitetrupp ja me 
tegutseme  kolmekesi.  Me  ei  palka 
juurde uusi näitlejaid, sest neile palka 
pole maksta ja neil ei oleks ka midagi 
teha!   Inspiratsiooni  näidendite 
tegemiseks  saame  me  oma 
suurepärastest ajudest!

Me  oleme  teinud  kaks  näidendit  ja 
kolmas on tulekul. 

Meie  kolmas  näidend  räägib 
uudistesaatest  „Sisevaade“.  Seal  on 
palju  nalja  ja  põnevust  ning  juttu 
koolielust.  Loodame, et  see meeldib 
teile!

Pange end valmis, koolikaaslased!

Kui  meie  kolmas  näidend  on  ka 
etendunud,  siis  tuleb  küsitlus.  Seal 
saab  kolme  näidendi  vahel  valida 
oma  lemmiku.  Kõige  rohkem  hääli 
saanud  näidend  tuleb  uuesti 
esitamisele.

Sau ja uute kohtumisteni!“

Näitetrupp  Kolme  Kaabuga  JeeBus 
ehk KoKaJee

(ehk Agneta Joller, Egne Korol, 

Liisa Silm, 6. klass)

5. klassi esimene klassiõhtu!

„Peitusemäng,  pudelimäng  minu  kostüüm!  Mulle  meeldis  
klassiõhtu, seal sai mängida!” Kevin Keidla
2.  oktoobril  toimus  5.  klassi  selle  õppeaasta  esimene 
klassiõhtu. Pidu oli huvitav ja värvikas – klassiõhtu teema 
oli  „Hollywoodi  tegelased”.  Keda  seal  kõiki  ei  olnud: 
piraate, multifilmide tegelasi ja ka üks smurf (klassijuhataja 
Sirli Liiva isikus).  

5.  klassi  õpilased  jagasid  meeleldi  oma  arvamusi 
klassiõhtust:

Alice Vaiknurme:  „Meie 
klassiõhtu  oli  lahe.  Kõik 
muutsid  end  kellekski. 
Õpetaja  oli  näiteks  smurf. 
Mängud,  mida  mängisime 
olid  lahedad.  Mulle 
meeldisid  kõige  rohkem 
peitus ja silmapilgutamine.” 

Lisanne  Nurk:  „Mulle 
meeldis  kõige  rohkem 
peitus.  Ja  mulle  meeldisid 
kostüümid.  Kevinil  oli 
huvitav  kostüüm,  ta  oli 
Tiiger  Puhhist.  Ja  mulle 
meeldis  enda  kostüüm,  ma 

olin    Pildil Lisanne Nurk                     Minni!” 

Markkus  Ansip:  „Meil  oli  klassiõhtu  väga  tore.  me 
mängisime  erinevaid  mänge.  Meie  klassiõhtu  teema  oli 
Hollywoodi  filmitegelased.  Me  mängisime  pikka  nina, 
peitust  kooli  üleval  ruumides,  silmapilgutamist  ja  limbot. 
Siis sõime ja vaatasime naljakaid kasse.” 

Kadri Laaneste: „Mina eriti pikka nina näidata ei saanud, ma 
panin muusikat. Mina olin klassiõhtul Käsna Kalle.” 

Tuli ka ettepanekuid, mida võiks teha järgmisel klassiõhtul:

Rasmus Taidla: „Mulle meeldis kui me mängisime peitust ja 
silmapilgutamine. Järgmise klassiõhtu võiksime kuskil mujal 
teha, näiteks ujulas või lõbustuspargis.” 

Margo Maltis: „Minu arust oli meil lahe kostüümipidu. Meid 
oli palju erinevaid, näiteks õpetaja Sirli värvis end siniseks 
ja oli smurf. Mina olin Jack Sparrow. Jõulude ajal võiksime 
teha piparkoogiõhtu!” 

Carmen-Heleen  Sepp:  „Klassiõhtu  oli  suht  normaalne. 
Mänge oleks võinud rohkem olla. Kostüümid olid erinevad.” 

5. klass

3
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Kummitused, Megazone 
ja Hesburger: 
6. klass ekskursioonil 
Tallinnas
6. klass käis koos oma klassijuhataja  
Anu Aristega ekskursioonil Tallinnas.  
Kõige  pealt  käidi  vaatamas 
vanalinnas  asuvaid  bastionidekäike  
(vaata selle huvitava muuseumi kohta 
infot  aadressil  
http://linnamuuseum.ee/kok/bastionid
e-kaigud),  seejärel  mindi  edasi  
Megazone’i  ja  hiljem  sööma 
Hesburgerisse. Ekskursioonist  
osavõtjatele  jäid  meelde  väga 
erinevad asjad. Oma muljeid jagavad 
6. klassi õpilane Sandra Metsvaht:

Sandra  Metsvaht:  „Käisime 
klassiga  bastionide  käikudes. 
Algul  vaatasime  filmi  ja  siis 
läksime  jalutuskäigule.  Me 
läksime pikast trepist alla ja see 
trepp  oli  300  aastat  vana. 
Ruumides, kus me käisime, olid 
pommivarjendid.  Nägime 
kummitusi  ja  sõitsime  rongiga, 
mis liikus hästi aeglaselt! 

Sealt edasi läksime Megazone’i, 
kus meil oli kaks tiimi: poisid ja 
tüdrukud.  Poiste  võistkond  oli 
kollane  ja  tüdrukute  võistkond 
sinine.  Mäng kestis 80 minutit. 

Peale mängu olid kõigil  kõhud 
tühjad ja väsinud, aga kõigil oli 
rõõmu ja lusti palju! Sealt edasi 
läksime Sikupilli Hesburgerisse 
ja  kellel  söödud  oli,  võis 
Sikupilli keskuses ringi käia. 

Kell 19.00 pidime Sikupilli ees 
väljas  olema  kuna  sinna  tuli 
buss.  Bussis  sai  palju räägitud, 
muusikat kuulatud ja naerdud. 

Oma  klassiga  on  kõige  parem 
aega viita  linnas ja kõike koos 
teha ja lõbutseda!

Aitäh teile, 6. klass, parim klass 
Ääsmäe koolis!” 

Kolmas  klass  Loodus-
loomuuseumis

3. klass käis 4. oktoobril Tallinna 
Loodusloomuuseumis.  Alguses 
oli meil  muuseumitund. Seal me 
õppisime seeni tundma ja täitsime 
ühe  töölehe  seente  kohta.  Veel 
saime  me  mikroskoobiga  seeni 
vaadata.  See  oli  lahe  ja  pärast 
saime  tund  aega  muuseumis 
kõigil  kolmel  korrusel  ringi 
vaadata.  Mulle  meeldis  väga 
muuseumis!

Anna-Liisa Hamidzanov  (3.  
klass)

Meie kooli uus esimene klass!

Nagu igal aastal, nii alustas ka sel õppeaastal oma kooliskäimist 
Ääsmäe Põhikoolis uus esimene klass. Tegelikult on koolimaja 
suuremale osale neist juba ammu tuttav, sest eelkooli ruumid 
asuvad samas majas. Siiski on kindlasti natuke ärevust tekitav 
istuda laval ja oodata oma aabitsat ning pärast aktust minna uue 
õpetajaga täiesti uude klassiruumi.

Edu teile, Ääsmäe Põhikooli esimene klass!

Esimese klassi õpilased koos oma klassijuhataja õpetaja  
Mariina Kirspuuga.

Tähed reas – meie klass,
sõbrad nagu koer ja kass,

peatselt kõnnime kõik koos –
Ässad oleme!

6. klass

http://linnamuuseum.ee/kok/bastionide-kaigud
http://linnamuuseum.ee/kok/bastionide-kaigud
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Sport? Sport. Sport!

Ääsmäe  Põhikooli  sportlastele  on see 
sügis  olnud  väga  tegevusrikas  ja 
edukas.  Osa  on  võetud  mitmetest 
võistlustest  ja  mitmeid  medaleidki 
koju toodud.

Näiteks  Saue  valla  sügisjooksul  said 
oma  vanuseklassis  Siim  Edward 
Sinimeri  (7.  klass)  esimese  koha  ja 
Paul Theodor Oja (6. klass) kolmanda 
koha, Lisanne Nurk (5. klass) esimese 
koha  ja  Aigi-Elis  Pihlakas  (4.  klass) 
kolmanda koha ning Erlend Utrop (5. 
klass) esimese koha.

Nõmme sügisjooksul olid edukad Siim 
Edward Sinimeri  (kolmas  koht),  Paul 
Theodor  Oja  (teine  koht)  ja   Jaagup 
Sule (kolmas koht).

Hästi  läks  ka  Harjuma 
staadioniteatejooksul, kus 4. – 5. klassi 
tütarlaste  võistkond  koosseisus 
Lisanne  Nurk  (5.  klass),  Lisanna 
Jürimaa  (5.  klass),  Carmen-Heleen 
Sepp  (5.  klass)  ja  Aigi-Elis  Pihlakas 
(4. klass) saavutas kolmanda koha.
Poola-reis

Septembri alguses käisid neli meie 
kooli õplaste koos õpetaja Kristjan 
Küttisega  Poolas  rahvusvahelistel 
kergejõustiku-võistlustel.  Oma 
mälestusi sellest reisist jagas Rauno 
Miller  6.  klassist,  kes  võistlustel 
saavutas palliviskes teise koha.

„Mulle meeldis Poolas. Ma võitsin 
palliviskes.  See  pall  oli  suhteliselt 
kerge,  80  grammi,  aga  ma  viskan 
Eestis  150  grammise  palliga  68 
meetrit, Poolas sain 64,5 meetrit. 

Me  nägime  veel  Poola  staadionit. 
Poolas  võistlustel  oli  mitu  riiki, 
näiteks ka Ungari. Me saime kokku 
neli  medalit.  Ungari  aga  võitis 
põhimõtteliselt kõik alad.” 

Rauno Miller (6. klass)
Pilte  meie  sportlastest  saad  vaadata 
ÄäsmäePõhikooli  koduleheküljelt 
(http://www.aasmaepk.edu.ee). 

Õpetajate päev

5.  oktoobril  tähistati  Ääsmäe  Põhikoolis  õpetajate  päeva.  9.  
klassi  õpilased said võimaluse ise  tunde ette  valmistada ning 
läbi viia.  Johanna Muidre küsitles oma klassikaaslasi.

Mis ainet sa õpetasid või mitmendat klassi juhatasid?
Maarit: „Õpetasin matemaatikat kuuendale ja kaheksandale 
klassile“.
Keily:  „Andsin  kunstiõpetust  kolmandale,  viiendale  ja 
kuuendale klassile.“
Liliana: „Õpetasin teist klassi.“
Johannes: „Õpetasin kolmandat klassi.“
Kristo: „6. klass – loodusõpetus ja 8. klass – bioloogia.“
Sigrid: „ Õpetasin seitsmendale, kaheksandale ja kuuendale 
klassile kirjandust.“
Sten: „Neljandale ja kuuendale klassile loodusõpetust.“
Dan: „Seitsmendale ja viiendale klassile inglise keelt.“
Mart:  „Andsin  viiendale,  seitsmendale  ja  kaheksandale 
informaatikat.“
Johanna: „Õpetasin esimest klassi.“
Argo: „Kõik neljanda klassi tunnid.“
Kuidas meeldis? Kas olid päevaga rahul?
Maarit, Liliana, Johannes: „Olen väga rahul
Keily: „Olen rahul, põnev oli.“
Kristo: „Jäin rahule.“
Sigrid: „Väga meeldis.“
Sten: „Jäin väga rahule.“
Dan ja Mart: „Meeldis.“
Johanna: „ Väikestega oli nii tore ja ma jäin väga rahule.“
Argo: „Enam-vähem.“
Kas tahaksid kunagi õpetajaks saada?
Enamik õpilasi vastas ei. 
Maarit põhjendas: „Kindlasti mitte, sest see on nii raske.“
Johanna: „Ei, sest see on raske töö.“
Pärast  õpetajate  päeva  suhtume  kindlasti  õpetajatesse 
paremini,  sest  saime  aru,  et  õpetajaks  olemine  ei  tähenda 
ainult tahvli ees seismist ja kontrolltööde tegemist.

Johanna Muidre (9. klass)

5
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Kaisukarupäev 

Alates  1980.  aastast 
kuulutas  heategevus-
organisatsioon  Kogu 
Maailma  Head  Karud 
(Good  Bears  of  the 
World)  USA  26. 
presidendi  Theodore 
Roosvelti sünnipäeva, 27. 
oktoobri,  rahvus-
vaheliseks  kaisukaru-
päevaks.

Presidednt  Theodore 
Roosevelti  hüüdnimi  oli 
Teddy.

Just  tema  järgi  nimetas 
üks  mänguasjatootja 
kaisukaru  teddy bear’iks, 
kui  Roosevelt  keeldus 
jahil maha laskmast karu, 
kes  oli  talle  tapmiseks 
kinni püütud.

Morris Mighton, kes koos 
oma  naise  Rose’iga 
valmistas  mänguasju, 
nägi aja-lehes karikatuuri, 
milles  kujutati  Theodore 
Roosevelti  ja  karu.  Talle 
tuli  mõte  teha  selline 
karupoja  kujuline 
mänguasi. Esimese sellise 
karu  nimetas  ta  „Teddy 
karuks“  ning  saatis  selle 
president  Rooseveltile. 
Tollele  meeldis 
karupojast  mänguasi 
väga.

Mängukarud  said  väga 
kiiresti  rahva  hulgas 
populaarseteks  ning  on 
tänapäevaks  levinud 
peaaegu  üle  kogu 
maailma.

USAs  on  tähele  pandud, 
et  kaisukarud  mõjuvad 
õnnetustesse  sattunud 
lastele  rahustavalt.  Seal 
loodi  programm,  mille 
nimi on Teddy Bear Cops 
(ehk  Kaisukaru-
politseinikud),  millega 
jagatakse 
päästeteenistuste 
töötajatele  kaisukarusid, 
et  nad  saaksid  karusid 
õnnetustesse  ja  häda-
olukordadesse  sattunud 
lastele anda.

Tagasivaade möödunud suvele - Ääsmäe rahvatantsijatel oli 
soojade reiside suvi!!!

Kuigi Eestimaine suvi sellel  aastal soojuse ja päikeseküllusega  just väga helde 
polnud, said Ääsmäe rahvatantsijad siiski päris parajalt mõlemat,  lisaks rohkelt 
tantsurõõmu ja  palju elamusi. 

Juuli algul käisid Ääsmäe tantsumemmed ning osad  Ääsmäe kooli  4.-5. klassi 
tantsulapsed  üheskoos  Tabasalu  tantsumemmede   ning   Turba  Tantsupisikuga 
Rahvusvahelisel Folkloorifestivalil  Lõuna – Ungaris, Zegedis.

Zegedi  festivalil  on  Ääsmäe  tantsijad osalenud ka varasematel  aastatel  (2007, 
2008), kuid veel kunagi pole vanima ja noorima tantsija vanusevahe bussis olnud 
üle 70 aasta. Ning  enam kui 40- kraadilisele soojale pidasid vapralt vastu nii üle 
80-aastased memmed kui  10-aastased tantsutüdrukud-poisid!!!

Festivalil sai palju tantsida! Oli neli kontserti ning  nagu sellest veel vähe oleks, 
täideti tantsuga ka viimane õhtu ning pool öödki.

Esineti  pannkoogifestivalil,  veinifestivalil  ning  traditsiooniliselt  Ungari 
suurepärastes SPAdes, kus  lisaks esinemisele ka terve päeva veemõnusid nautida 
ja lustida sai.

Tantsrõõmu kõrval sai tutvutud ka väga huvitavate ja kaunite paikadega: külastati 
Krakowi  külje  all  asuvat  Wielizcka  soolakaevandust,  nauditi  ekskursiooni 
imelises  Budapestis,  saadi  osa  hobusteshowst  ning  üliuhkest  rahvuslikust 
lõunasöögist.

Lapsed olid kogu reisi tublid ja hääd ning memmed vaprad ja vastupidavad.

Augusti lõpul viis  teine tantsureis suurt osa Ääsmäe kooli 3.-5. klassi tantsulastest 
koos Riisipere ja Tamsalu tantsurühmadega Itaaliasse, Braccianosse. Ka sealne 
festival Bracciono’s Castle on Ääsmäe tantsijatele varasemast tuttav(2010). Selle 
aasta tantsu(reisi-)sellid olid aga aegade noorimad.

Sellel festivalil on tantsukoormus võrreldes Ungariga küll väiksem, kuid kindalsti 
kummalisem.  Lõunamaapäraselt  algavad kontserdid õhtul  kell  üheksa ning kui 
sellele teoreetilisele algusele lisada Itaalias – Hispaanias täiesti tavaline vähemalt 
tunnine viivitus, siis… pidid ka meie  lapsed olema erksas tantsuvormis mõned 
minutid  enne  südaööd,  kuigi  päeval  oli  seljataga  enam  kui  7-tunnine 
jooksutempos jalutuskäik Roomas.

Lisaks Roomale said lapsed jalutada õhtupimedas  Veneetsias, ronida San Marino 
linnusetornis,  näha kuulsat  viltust  Pisa-torni,  uurida  Pompei  varemeid ja tunda 
mõnu enam kui 30-kraadisest suvesoojast.

Ja lapsevanemad!

Teie lapsed on neil reisidel vahvamad,  tublimad ja vastupidavamad, kui te ette 
suudate kujutada!

Olge  uhked  –  nad  on  lihtsalt  super!!!!!  Ja  uskuge,  väike  koduigatsuspisar 
telefonis, vahel liig vara otsa saanud taskuraha või 10-päevane „kasvamaläinud“ 
võileib kohvris – see kõik on täiesti normaalne!!!!! Muidu oleks need reisid  ju 
liiga igavad!

Mõtted järgmises suves..........

Rõõmu teeb , et lapsed  ja memmed on täis indu tantsida läbi järgneva hooaja 
vastu uutele vahvatele tantsureisidele. Järgmise  aasta suvi pole enam kaugel ja 
ootamas  uued  põnevad  paigad.  Üks  mõte,  mis  ammu  unistuseks  olnud,  saab 
ilmselt teoks – Kreeka!

Ääsmäe rahvatantsuõpetaja Piret Kunts
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MIS ON… 

Oh, JUKU!

Õpetaja bioloogia tunnis: 
"Loomi, kes imetavad, 
nimetatakse imetajateks. 
Aga kes on siis linnud?"
Juku: "Munetajad!“

Juku helistab kooli: 
"Tere! Kahjuks Juku täna 
kooli tulla ei saa! Tal on 
kõrge palavik!"
Õpetaja: "Vabandage, kes 
räägib?"
Juku: "Minu ema!"

Õpetaja: „Kas sõna 
püksid on ainsuses või 
mitmuses?“
Juku: „Alt poolt 
mitmuses, ülevalt poolt 
ainsuses!“

Juku seisab muusika 
tunnis tooli peal püsti.
Õpetaja: „Juku, miks sa 
tooli peal püsti seisad?”
Juku vastab: „Ma püüan 
kõrgeid noote!”

Õpetaja: „Juku, nimeta 
kümme Aafrikas elavat 
looma!”
Juku: „Aga palun – kuus 
jaanalindu ja neli lõvi!”

Juku tuleb koolist koju, 
raamat käes.
Ema: Kust sa selle 
raamatu said?
Juku: Õpetaja andis.
Ema: Miks?
Juku: Sest ma arvasin ära 
mitu jalga jaanalinnul on.
Ema: No, mitu jalga on 
siis jaanalinnul?
Juku: Kolm.
Ema: Aga jaanalinnul on 
ju kaks jalga!
Juku: Aga teised ütlesid, 
et neli jalga. Mina ütlesin 
kõige täpsema arvu.

Comeniuse projekt C.L.O.S.E. Ääsmäe koolis

Ääsmäe  Põhikool  on  juba  teist  aastat  osaline  koolide 
rahvusvahelises  koostööprojektis  C.L.O.S.E.  Meie 
koostööpartnerid  on koolid Iirimaalt,  Hispaaniast, 
Prantsusmaalt   ja  Taanist.  Akronüüm  (suurtähtlühend) 
C.L.O.S.E. on lühend projekti täisnimest  Comparing Lifestyles  
of Students in Europe. 

Projekti  C.L.O.S.E.  läbiv  teema  on  tervislikud  eluviisid. 
Projekti käigus uuritakse ja võrreldakse, millised on erinevate 
riikide noorte igapäevased harjumused (toitumine,  sportimine, 
vaba aja veetmine). Sel sügisel on fookuses hobid ja vaba aja 
veetmine

Projekti raames peavad Ääsmäe kooli õpilased ka kirjasõprust 
meie  koostööpartnerkoolidega.  Neljas,  viies  ja  seitsmes  klass 
peavad kirjavahetust Austria kooliga, kuues klass Taani kooliga 
(ning osa tüdrukuid ka Austria kooliga),  kaheksas klass kirjutab 
nii Hispaania kui Austria kooli õpilastele ning üheksanda klassi 
kirjasõbrad on Hispaaniast.

Kohe-kohe saab valmis ka koolide koostöös tehtud kokaraamat 
– õpilased katsetasid erinevaid retsepte  ning panid need koos 
toitude  valmistamisõpetuste  ja  valminud  roogade  piltidega 
kokaraamatusse. 

Projekti  C.L.O.S.E.  jooksul  on  meie  õpetajad  käinud  oma 
kolleegidega  kogemusi  vahetamas  Taanis,  Prantsusmaal  ja 
Hispaanias,  ees  on  sõidud  Prantsusmaale  (nüüd  külla  oma 
teisele  Prantsusmaa  koostööpartnerile)  ja  Iirimaale.  Eelmisel 
kevadel käisid teiste koolide õpetajad aga meil külas. 

Sellel pildil on Ääsmäe Põhi-kooli õpetajad Anu Ariste ja Linda 
Kardna Taanis. 
Nad programmeerivad võistluse jaoks robotit. Ääsmäe õpetajate 
programmeeritud robot oli kõige täpsem ja võitis selle võistluse!
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PILTE KOOLIELUST

Flöödihelide saatel

Kogunemistel jagatakse ka auhindu!

Omaette avastamas

Õpetaja Dan-Markkus Pajula

Ekstreemne krossijooks

Tähelepanu – valmis olla – Start!

Finišijoonel

Usinad õpilased ja õpetaja Sigrid Poll


