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Täna Ääsmäe 
Hääles       

 Valmis rahvusvaheline kokaraamat!

Juba  teist  aastat  osalevad  Ääsmäe  Põhikooli  õpilased  ja  õpetajad  projektis 
C.L.O.S.E (Comparing Lifestyles of Students in Europe). Projekti koordinaator 
on  inglise  keele  õpetaja  Anu  Ariste  ning  projekti  teemaks  on  tervislikud 
eluviisid.  Projekti käigus uuritakse ja võrreldakse, millised on erinevate riikide 
noorte igapäevased harjumused (toitumine, sportimine, vaba aja veetmine). 

Lisaks Ääsmäe Põhikoolile on selle projektiga 
seotud  veel koolid  Taanist,  Prantsusmaalt, 
Hispaaniast,  Austriast  ja  Iirimaalt.  Koos  on 
tehtud  mitmeid  huvitavaid  asju,  näiteks  on 
Ääsmäe  kooli  õpilastel  kirjasõbrad  meie 
projektipartnerite  koolides  välismaal.  Teisel 
veerandil  sai  valmis  ka  rahvusvaheline 
kokaraamat,  kuhu  iga  projektis  osalev  kool 
valis  välja  mõned  oma  riigis  populaarsed 
toidud. 

Kokaraamatus on esitatud toitude retseptid ja 
valmistamisõpetus ning pildid toitude valmistamisprotsessist. Kõik retseptid on 
esitatud  kahes  keeles  –  kooliõpilaste  oma  keeles  ja  inglise  keeles. 
Kokaraamatuga saab tutvuda Ääsmäe Põhikooli koduleheküljel (vaata Uudised 
– Rahvusvaheline kokaraamat)
või sellel aadressil: http://en.calameo.com/read/0005952034ee76bae3815

Projektis osalevate koolide õpetajad külastavad ka üksteise koole, et õppida oma 
ametikaaslastelt  välisriikides  ja  näha,  kuidas  toimub  õppimine  ja   koolielu 
Eestist väljaspool. 

7. – 11.novembril 
olid  Ääsmäe 
kooli  õpetajad 
Anu Ariste, 
Piret Tillo, Jelena 
Suhhanova,  Piret 
Kunts,  Mariina 
Kirspuu,  Siiri 
Kliss  Comeniuse 
projekti  koolitus-
reisil  Prantsus-
maal.

Lk 1 Valmis  
rahvusvaheline  
kokaraamat!

Lk 2 Ääsmäe Põhikooli  
õpilasomavalitsuse  
jõulutervitus

Lk 2 Playback Ääsmäe 
Põhikoolis

Lk 3 Playback Ääsmäe 
Põhikoolis (jätkub)

Lk 3 Killukesi koolielust 

Lk 3 Meie klassiõhtu  
(II klass)

Lk 4 IX klassi õpilased  
bastionide käikudes

LK 4 VI klass rockooperit  
vaatamas

Lk 4 Kodanikupäev 
Ääsmäe koolis

Lk 5 TV 10 I etapp 
Tartus

Lk 5 V klassi klassiõhtu

Lk 6 Õppekäigud Eesti  
Loodusmuuseumi

Lk 7 I klassi seiklemised 
2. veerandil

Lk 8 I klassi seiklemised 
2. veerandil (jätkub)

Lk 8 Teine veerand oli  
meie koolile edukas!

http://en.calameo.com/read/0005952034ee76bae3815
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Teisel  veerandil  toimus  Ääsmäe 
koolis  palju põnevaid sündmusi  ja  
ettevõtmisi. Sinu käes olev Ääsmäe  
Hääle  number  püüab  anda  Sulle  
ülevaadet,  milliste  toredate  ja  
huvitavate  asjadega  meie  kooli  
õpilased  sel  veerandil  tegelesid.  
Kahjuks ei  mahtunud kõik tööd ja  
tegemised siia ajalehte ära – neid  
oli lihtsalt nii palju!

Head lugemist ja ilusat pühadeaega!

Õpetaja Terttu-Triin Tomusk

Toredaid  pilte  ja  uudiseid  meie  
koolielu  kohta  vaata  Ääsmäe 
Põhikooli  kodulehelt  
www.aasmaepk.edu.ee

Ääsmäe põhikooli 
õpilasesinduse 
jõulutervitus 
koolikaaslatele

Meie kooli õpilasomavalitsus on 
sellel veerandil korraldanud kaks 
üritust: Playbacki ja  
Päkapikupäeva. Mõlemad 
üritused osutusid populaarseks 
ning meil on selle üle hea meel.  
Järgmisel veerandil on uued 
tegemised!

Me soovime teile kõigile  
rahulikke pühi ja loodame, et  
teise soovid täituvad!

Teie ÕOV
(ÕOV = õpilasomavalitsus)

Playback

Selle veerandi sündmustest meeldis mulle enim Playback. Seal olid  
kõigil väga ägedad tantsud ja kostüümid! 

Liisa Silma (6. klass)

30. novembril toimus meie koolis esmakordselt Playback. Osa võtsid 
nii  suuremad klassid kuid alla  ei  jäänud ka meie  väiksemad.  Võitja 
otsustas žürii ning valiti ka publiku lemmik.

Kõige osavamalt oskas videot jäljendada 8. klass, kes saavutas esimese 
koha jäljendades Ott Seppa ja Märt Avandit.

 
Tarvo Roosimägi ja Margo Horn (8. klass): Mehised mehed 
laulmas mehist laulu (või kuidas võtta…)

Meeldejäävad olid kindlasti ka 8. klassi tütarlaste esinemised.

Rohkem pilte Playback kohta on Ääsmäe Põhikooli kodulehel: 
http://www.aasmaepk.edu.ee/galerii/

Publiku lemmik oli 9. klass, kes saavutas žürii tulemuste järgi teise 
koha. 

Publiku lemmik ehk 9. klass esinemishoos

Kolmandaks tuli Playback´il 6. klass, kes suutis kaasata kogu klassi.

Agneta Joller 6. klassist ütles selle kohta: „Playback oli väga tore, sest  
me saime kolmanda koha. Esitasime Kuldse Trio „Kurgid sulle, raha 
mulle“.

http://www.aasmaepk.edu.ee/galerii/
http://www.aasmaepk.edu.ee/
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Killukesi koolielust

Tegijatel  juhtub  ikka.  Ka  Ääsmäe 
koolis on juhtunud nii mõndagi, mida 
meenutada.

Klassis kinni

Oli  teisipäevane  päev  ja  enne 
neljandat  tundi  jäin  koos  Siimu, 
Karli, Martini ja Jakobiga klassi luku 
taha. Ukselink tuli lihtsalt ukselt ära 
ja nii me jäimegi kinni. Me naersime 
kui ukselink ära tuli, sest siis tundus 
see naljakana.  Ei  võtnud kuigi  kaua 
aega  kuni  teiste  klasside  õpilased 
meid  märkasid  ja  kääridega  ukse 
lahti tegid ja meid välja aitasid ning 
ukse  korda  tegid.  Poistel,  kes  ukse 
katki  tegid,  läks  õnneks,  kuna 
õpetajaid  ei  olnud  sellel  hetkel 
klasside juures.

Tomy Kalm (7. klass)

Koolikella saaga

Teisel  veerandil  juhtus  midagi  meie 
kooli  tunnikellaga.  Algul  kell  ei 
kõlanud,  seejärel  helises  aga 
suvalistel  hetkedel.  Lõpuks  lülitati 
kell  kuni  kordasaamiseni  välja  ning 
suure  pronksist  käsikellaga  käisid 
tundide  algust  ja  lõppu  helistama 
õppealajuhataja  Anu  Joon  ning 
korrapidajaõpetajad.  Tavaliselt 
kasutatakse  seda  kella  meie  koolis 
aktustel – siis,  kui on vaja helistada 
esimest koolikella esimesele klassile 
või  viimast  koolikella  üheksandale 
klassile.

Arvamusi  koolikella  katkioleku 
kohta oli vastakaid:

Koolikell läks katki. Mina ei tea, mis 
juhtus,  aga  mulle  meeldis  see  kell, 
sest siis sai hiljem tundi minna.

Siim Edward Sinimeri (7. klass)

Kooli  kell  läks  katki.  See  oli  halb, 
sest siis sai hiljem tunnist ära.

Jakob Anton Lampmann (7. klass)

Playbackil saavutas 3. koha 6. klass oma esinemisega „Kurgid sulle, raha 
mulle!“

Lõpetuseks suur aitäh kõigile, kes osalesid ning aitasid 
õpilasomavalitsusel seda üritust korraldada.

Johanna Muidre (9. klass) Ääsmäe Põhikooli õpilasomavalitsuse 
meediaminister

Ka Sandra Smirnova 7. klassist meenutab osalemiskogemust Ääsmäe 
Põhikooli esimesel Playbackil:

„Playbackile  otsustasime minna  viimasel  hetkel.  Kahjuks  ei  olnud 
kõik  nõus esinema ja  seetõttu  pidime teistest  klassidest  osatäitjaid 
leidma. Hakkasime harjutama alles viimasel nädalal. Lõpuks kukkus 
lava peal ikka kõik teisiti välja kui harjutades.“

7. klassi etteaste ehk teletupsud Playbackil

Meie klassiõhtu

Meie klass pidas sel aastal oma esimest  klassiõhtut.  Klassiõhtu oli 
väga  tore.  Kõik  riietasid  end  mingisugusteks  muinasjuttude 
tegelasteks:  näiteks  printsessideks,  nõidadeks  ja  päkapikkudeks. 
Klassiõhtu nägi välja nagu karneval!

Mängisime erinevaid huvitavaid mänge ning tantsisime. See oli väga 
vahva klassiõhtu!

Lisette Kasenurm (2. klass)
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Kooli haigused

Ääsmäe  Põhikoolis  on  liikvel  
mitmed haigused.

Teisel  veerandil  oli  Ääsmäe 
Põhikoolis  suur  haigustepuhang. 
Nende  haiguste  seas  olid 
kõhuviirused, külmetused ja isegi 
täid.  Haigused  tabasid  Ääsmäe 
Põhikooli õpilasi ja ka õpetajaid. 
Kõige  rohkem  oli 
puudumistõendite  järgi 
külmetusi.  Külmetushaiguste 
põhjuseks  võis  olla  see,  et 
õpilased  käivad  koolis  väga 
õhukeste riietega.

Tomy Kalm, Karmo Rotka 
(7. klass)

9. klassi õpilased Tallinna 
Linnamuuseumi Kiek in de Köki 
Bastionide käikudes

Minu  klassi  kuus  õpilast 
(Johannes  Aksel  Lampmann, 
Johanna  Muidre,  Maarit  Olbri, 
Kristo Laaneste, Mart Vaiknurme 
ja  mina)  käisime  13.  detsembril 
bastionide  käikudes  ehk Kiek  in 
de  Köki  juurest  algavates  maa-
alustes  käikudes.  Seal  räägiti 
meile milleks neid käike kasutati, 
mille  pärast  need  üldse  ehitati, 
kes seal viimati elas, jne.

Pärast  bastionide  käikudes 
olemist käisime ka kinos Skyfall´i 
vaatamas  (see  on  uusim  Bond-
film).  See  film  oli  suhteliselt 
huvitav.

Meie  klassis  käis  sellel 
õppekäigul  nii  vähe  õpilasi 
sellepärast,  et  valiti  kaasa  need, 
kellel  oli  kõige  parem  hinnete 
seis (ja direktori autosse, millega 
me Tallinnasse ja tagasi sõitsime, 
rohkem õpilasi ei mahtunud).

Mulle  endale  meeldis  kõige 
rohkem  kinoskäik,  kuna  see  oli 
minu arvates kõige põnevam.

Liliana Hõrak (9. klass)

6. klass rockooperit vaatamas

23. novembril käis meie klass koos klassijuhataja Anu Aristega Estonia 
teatris vaatamas rockooperit „Kuu on päike“. Selles kasutatakse Tanel  
Padar & The Sun’i muusikat. 

Vaata tutvustust siit: http://youtu.be/XpPhAh0-eRc

Me  käisime  peaaegu  terve  klassiga  seal,  ainult  mõned  ei  tulnud. 
Rockooper oli  iseenesest  päris  lahe,  naerda sai  palju.  Ja bussis  sai  ka 
palju nalja, kui me tagasi sõitsime. Super!

Kirke Arusoo (6. klass)

Kodanikupäev Ääsmäe koolis

26. novembril tähistatakse Eestis kodanikupäeva. Selle päeva eesmärgiks 
on  tõsta  kodaniku-uhkust  ja  tähtsustada  kodanikustaatust. 
Kodanikupäeval antakse välja ka kodanikupäeva aumärk. Selle aumärgi 
annab  välja  Eesti  Vabariigi  siseministeerium  ning  see  antakse 
kodanikukohuse silmapaistvalt  hea täitmise  eest.  Sel  aastal  autasustati 
kodanikupäeva aumärgiga 14 Eesti kodanikku.
(https://www.eesti.ee/est/teemad/kodakondsus/kodanikupaev_1)

Ääsmäe  Põhikoolis  tähistatakse  kodanikupäeva  juba  mitmendat  aastat 
mälumänguga. Sel aastal toimus mälumäng kolmes vanuseklassis: 1.-3. 
klass, 4.-6. klass ja 7. - 9. klass. Kõik osalejad olid väga tublid ja tundsid 
oma kodumaad hästi.

Aitäh osavõtjatele!
Õpetaja Terttu-Triin Tomusk

Kodumaa

Mu kodumaa muld on must,              Sinimustvalge on meil lipp
siin elada on üks suur lust.                 Munamägi suurim tipp
Presidendiks on meil ilves                 kõrval on meil Läänemeri
poes piima hind on kirves.                 eestlased kasvatavad teri.

                              15 maakonda on meil riigis,
                              rahvuskala kasvab tiigis.
                              Paekivi on meil palju,
                              eesti rahva hääl on valju!

Dan Markkus Pajula (9. klass)

http://youtu.be/XpPhAh0-eRc


Talv 2012
MIS OLI…

Sport? Sport. Sport!

Nagu ikka, oli varsti lõppev veerand 
täis  spordisündmusi,  mis  meie  
koolile  rohkem  või  vähem  edukad.  
Alljärgnevalt  ülevaade  ühest  
meeldejäävamast. 

TV 10 I etapp Tartus

Markkus  Ansip  saavutas  Tartus 
vabariiklikul  TV  10  I  etapil 
kuulitõukes  5.  koha  tulemusega 
8.41  meetrit.  Kokkuvõttes  on 
meie  kool  väikeste  koolide  (alla 
250 lapse) arvestuses I etapi järel 
kolmandal  kohal.  Võistkonnas 
olid  Siime  Edvard  Sinimeri  (7. 
klass),  Paul  Theodor  Oja  (6. 
klass), Markkus Ansip (5. klass), 
Robbie  Markkus  Kolkanen  (5. 
klass), Fred Vaiknurme (4. klass), 
Lisanna Jürimaa (5. klass), Aigi-
Elis Pihlakas (4. klass) ja Sandra 
Metsvaht (6. klass).

Aitäh  tervele  võistkonnale,  kes 
kokku kogus 3156 punkti.
Teine etapp on juba veebruaris!

õpetaja Kristjan Küttis
 
6. klassi õpilane Sandra Metsvaht 
meenutab võistluspäeva:

„Käisime  I  etapi  võistlustel 
laupäeval,  8.  detsembril.  Mina 
pidin jooksma. 
Buss oli suur ja me läksime sinna 
koos sauekatega  (Saue Gümnaa-
siumi õpilastega –  toim.).  Tagasi 
tulimegi  koos  Saue  õpetajaga, 
sest meie oma õpetaja Kristjan jäi 
Tartusse.
Võistlused  olid  ägedad!  Mõned 
meie  kooli  õpilased  said  isegi 
telekasse! Veebruaris tuleb juba II 
etapp.
Kui  sauekad  tagasiteel  Sauel 
maha läksid, siis hakkasime meie 
kõik  valjult  rääkima ja  nalja  sai 
ka veel. Ääsmäe kooli juures tuli 
meile  vastu  õpetaja  Piret  Tillo. 
tema kätte andsime oma naelikud. 
Seejärel läksime koju.“

5. klassi klassiõhtu

Klassiõhtu teemaks oli „Erinevad ametid“. Igaüks riietas end nagu mingi 
ameti  tegija.  Mina  (Kevin)  ja  Robbie  olime  jalgpallurid,  Grete  oli 
sekretär ja Kadri oli politseinik. Õpetaja Sirli Liiva kostümeeris ennast 
vangivalvuriks! Tal oli vöö küljes terve hunnik võtmeid.

Carmen-Heleen oli õpetaja ja Laura-Mari ratsatreener. Erlend oli roosa 
särgiga baarimees!

5. klass klassiõhtul – kõik on ametis!

Klassiõhtul  me  mängisime  peitust,  pikka  nina,  ukakat  ja 
silmapilgutamist. Kavas oli mängida ka pimekaru, kuid seda me teha ei 
jõudnud. Mängudest meeldib meile kõige rohkem ukakas ja pikk nina.

Klassiõhtu lõpus tegime diskot. Poisid ja tüdrukud koos ei tantsinud, aga 
Kevin  ja  Robbie  tegid  kahekesi  naljatantsu.  Muidu  hüppasime  kõik 
muusika saatel üksinda.

Kõige lõpuks oli  vaja klass ära koristada. Küll see oli  alles tegemine! 
Rasmus ajas kogemata palliga tassi ümber (tassis oli RC Cola, mis on 
väga  kleepuv).  Kui  kellelgi  läks  midagi  maha,  siis  pidime  kõik  tal 
koristada aitama.

Lõpuks  sai  klass  korda  ning  me  läksime  koju.  Aga  poisid  ja  mõned 
tüdrukud mängisid veel õues ukakat! Sest meile meeldib see mäng!

Oli suht normaalne klassiõhtu!

Kadri Laaneste ja Kevin Oman (5. klass)
Pimekaru
Üks on pimekaru, kes hoiab silmad kinni. Tema peab ütlema: „Üks, kaks, 
üksteist, pimekaru tuleb siit!“
Seejärel hakkab pimekaru silmad kinni ringi käima ja teisi otsima. Käed võib 
ette sirutada, aga silmad peab ikka kinni hoidma.
Pimekaru võib mängu ajal öelda: „Stopp!“ ja silmad lahti teha. Teised peavad 
valmis olema, et kui pimekaru ütleb „Stopp!“, siis nad peavad kiiresti kuskil 
peal olema (näiteks tooli või laua). 
Kes on maas, kui pimekaru silmad lahti teeb, on järgmine pimekaru.
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Loodusmuuseumis

Karu ja Margarita Oja (8.  
klass)

Tomi Kristofer Kivisik (8. klass)

Mikromaailma avastamas: 
Liliana Hõrak ja Keily 
Saaremägi (9. klass)

Õppekäigud Eesti Loodusmuuseumi

Teisel veerandil käis meie kooli 6. - 9. klass koos õpetaja Siret Saarniiduga  
õppekäigul Tallinnas Eesti Loodusmuuseumis. Oma muljeid muuseumikäigust  
jagavad 6. ja 7. klassi õpilased.

6. klassi õppekäigu muutis veriseks ja unustamatuks õnnetus Jaano näpuga. 
Õnnetuse  põhjustas  hooletult  avatud  pudeli  terav  äär.  Õnneks  suuremaid 
kehavigastusi õnnetus kaasa ei toonud ning külastus võis jätkuda – kõigile 
peale Jaano, kellele tuli õde muuseumisse järgi.

6. klass Loodusmuuseumis

6. klassi õpilased meenutavad oma muuseumikäiku:

Kalle Kastehein: „Cindy kartis madusi ja see jube lahe. Seal olid metssead ja 
rebased koos poegadega pojad olid ilgelt nunnud. Metssiga oli seal sama suur 
kui  karu.  Veel  olid  seal  kalad,  linnud  ja  mõnes  kohas  rippusid  lae  all 
mõõkhaid, need olid jube suured.“

Kirke Arusoo: „Loodusmuuseum ei olnud minu arust väga lahe, sest mulle ei 
meeldi  igasugused  muuseumid.  Aga  seal  muuseumis  oli  kõige  põnevam 
tegevus mikroskoopidega tegelemine. Vaatasime liiva, savi ja mulda. Mulla 
sees oli vihmauss ja see oli väga rõve.“

Sandra Metsvaht: „Mulle meeldis kõige rohkem sealt muld, kus olid mingid 
putukad. Loomad olid ka ägedad, mulle meeldisid hüljesed.“

Cindy Rätsep: „Meelde jäid kristallid, kivimid, metsloomad, nalja tegemine, 
akvaariumis olevad kalad, ilus ilm, kuumus, topised, Jaano sõim!“

Maiko Nigul: „Mulle meeldis 3D prillidega linnu vaatamine ja vääriskivid.“

Sandra  Smirnova  (7.  klass)  kirjutas:  „Käisime  7.  klassiga  Eesti 
Loodusmuuseumis,  mis  asub  Tallinna  vanalinnas.  Alguses  uurisime 
mikroskoobiga  erinevaid  asju,  nagu näiteks  üherakulisi  ja  samblikke  ning 
jälgisime,  mis  juhtub,  kui  kartuli  peale  joodi  valada.  Seejärel  vaatasime 
Loodusmuuseumis ringi. Kõige rohkem meeldisid mulle kivimid ja erinevad 
vääriskivid.“
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1. klassi seiklemised 2. veerandil
2.  veerand  algas  meil  klassiõhtuga. 
Saime  suud  magusaks  maitsvate 
kringlitega  ja  joogiga.  Mängisime 
mitmeid mänge. Oli tore koosveedetud 
aeg. Mängisime ka lauamänge.

1.  klass  käis  neljal  korral 
väljasõidul:
Esimene  seiklus  viis  meid  Staabi-  ja 
Sidepataljoni koos eelkooliga.
Nägime  rivistust,  ronisime  suurtel 
sõjaväeautodel sees ja väljas. Uurisime, 
kuidas  elavad  sõdurid,  kuidas  relvi 
kokku panna. Eriti meeldis tulistamine 
ja  granaadiheide.  Põnev  oli  ka 
takistusrada  ning  rohelist  värvi 
politseiauto.  Naljakad  olid   roheliste 
värvidega  näomaalingud,  mida  igaüks 
ise  võis  teha  nii  endale  kui  sõbrale. 
Loomulikult  ei  puudunud korralik  soe 
hernesupp ja isuäratav kringel maitseva 
morsiga.

Teine  kord  jõudsime  teatrisse. 
Täpsemalt  külastasime  Nukuteatrit  ja 
vaatasime etendust nimega „Jõuluvana 
ja  väike  põhjapõder“.   See  oli  armas 
etendus sellest, kuidas sõprade abiga on 
maailmas kõik võimalik.  Eriti  meeldis 
lastele päkapikk,  kes oli  tragi  ja osav, 
kes  jõudis  igale  poole  ja  abistas 
jõuluvana.  Naljakas  tegelane  oli 
põhjapõder,  kes tahtis  head,  kuid alati 
ei tulnud see välja. Eriti tegi nalja see, 
et „jõulu“ sõna asemele ütles päkapikk 
„puuks“  näiteks  puuksuvana, 
puuksulõuna,  puuksuõhtu,  puuksutoit 
jne.  Kõlama jäi  peale  etendust  see,  et 
pettus  tuleb  alati  välja,  ükskõik,  kui 
hästi sa oled halva teo varjanud. 

Toolidemäng on klassiõhtutel traditsiooniline

Staabi- ja Sidepataljonis: midagi tõsisemat kui pastakas ja tatikuulid

Kolmandat korda viis tee meid Pagaripoistesse. Seal me nägime, kuidas 
valmivad kringlid, küpsised, tordid ja piparkoogid. Saime suu magusaks 
erinevate küpsistega. Veel tutvustati meile, kuidas ja millal taigen valmib 
ja  kuidas  neist  pirukad  valmis  saavad.  Meelde  jäi  lastele  rulluiskude 
rullikud,  mis  aitasid  mitmeid  pirukaid  õigest  kohast  kokku  vajutada. 
Seljas pidid olema naljakad kitlid ja mütsid ning sinised kilesussid.

7



Talv 2012
MIS OLI… 

Teine veerandi oli meie kooliperele 
edukas!

Täname Siret Saarniitu, Kristjan Küttist,  
Anu Aristet, Piret Tillot ja Piret Kuntsi,  
kelle õpilased on edukalt esinenud 
maakondlikel konkurssidel,  
olümpiaadidel ja võistlustel!

Vabariiklikul  Uute  Tantsude  Konkursil 
mudilas- ja algkooli tantsude kategoorias I 
koht:  Jaan  Rebane  2.  kl,  Liisa  Tikka  3.  kl, 
Violette Tahk 3.  kl,  Klaus Laurik 3.  kl,  Fred 
Vaiknurme 3. kl,  Sergei Grjadov 4. kl, Laura 
Liisa Piibar 4. kl,  Keity Kannel 4. kl,  Margo 
Maltis  5.  kl,  Erlend  Utrop  5.  kl,  Markkus 
Ansip 5. kl, Kevin Keidla 5. kl, Rasmus Taidla 
5. kl, Alice Vaiknurme 5. kl, Grete Võrno 5. 
kl, Lisanne Nurk 5. kl, Laura-Mari Kalm 5. kl, 
Agneta Joller 6. kl, Egne Korol 6. kl

Õpetaja Piret Kuntsi  loodud tants valiti 
järgmise tantsupeo repertuaari!

Harjumaa  koolidevahelistel  meistri-
võistlustel  rahvastepallis  1.-3.  kl  tüdrukud 
saavutasid III koha: Hanna Berta Puhm 3. kl, 
Pille  Kastehein  3.  kl,  Violette  Tahk  3.  kl, 
Maigi Nigul 3. kl, Anna - Liisa Hamidžanov 3. 
kl, Keili Oks 3. kl, Marie Helene Eensalu 1. kl, 
Lisette  Kasenurm  2.  kl,  Mia  Emilia 
Rõõmusaar 2. kl

Maakondlikul  teemapäeval  „Mägede 
kutse” võistkondlik 4. koht 
Margarita Oja 8. kl, Tomi Kristofer Kivisik 8. 
kl, Rasmus Laurik 8. kl

Harjumaa  teise  ja  kolmanda  kooliastme 
inglise keele päeval 3. koht 
Alice Vaiknurme 5. kl, Margo Maltis 5. kl

Harjumaa  teise  ja  kolmanda  kooliastme 
inglise keele päeval 4. koht
Tomy Kalm 7. kl, Sandra Smirnova 7. kl

Üleriigilise geograafiaolümpiaadi Harjumaa 
voorus 10. koht
Tiit Träss 8. kl

Harjumaa  inimeseõpetuse  teemapäeval 
2.-3. koht
Grete Võrno 5. kl, Cindy Rätsep 6. kl, Karmo 
Rotka 7. kl, Tomi Kristofer Kivisik 8. kl.

Õpetaja Helje Kala

1. klassi seiklemised 2. veerandil (jätkub)

Viimast  korda  sel  veerandil  jõudsime  Jõulumaale,  mis  asus  Metsanurme 
külas.  Taaskord  oli  toredaks  seltskonnaks  kaasas  eelkool.  Seal  käisime 
toitmas lambaid, saime sõbraks suure koeraga ning silmasime kauneid kanu. 
Hoolimata külmast oli tore õues olla. Kui toitmine tehtud, siis ootas meid soe 
rehetuba, kus me mängisime ringmänge ning meisterdasime mesilasvahast 
küünla ning punasest paberkotist kingikotikese. 

Siis  saabus  kauaoodatud  jõuluvana,  kuid  ohhhh  üllatust,  tuli  hoopis 
jõulumemm, kes väitis, et tema vanamees olevat haige. Lugesime ja laulsime 
mitmeid  salme  ja  laule.  Kingikotist  saime  suu  magusaks  ning  siis  sõime 
jõulukooki ja jõime väga maitsvat jõulujooki.

õpetaja Mariina Kirspuu

Ääsmäe Põhikooli 1.-3. klassi võistkond, kes saavutas Harjumaa 
koolidevahelistel meistrivõistlustel rahvastepallis III koha.


