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 Täna Ääsmäe   

Hääles        

Ääsmäe kool on turvaline kool! 

Juba teist korda valiti Harjumaal kõige turvalisemat kooli. Projektis osalesid 
kokku üksteist kooli: Ardu Kool, Ääsmäe Põhikool, Tabasalu Ühisgümnaasium, 
Oru Põhikool, Harmi Põhikool, Vasalemma Põhikool, Saku Gümnaasium, 
Raasiku Põhikool, Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kool, Kajamaa Kool ja Harkujärve 
Põhikool.  

27. novembril toimus projektis osalenud koolide tunnustamine - ning sel aastal 
sai rändkarika ja kõige turvalisema kooli tiitli meie oma Ääsmäe Põhikool! 

Projekti „Turvaline kool“ eesmärk on aidata koole oma turvalisuse hindamisel 
ja arendamisel. Selles projektis osalenud koole tunnustavad Eesti 
Tervisedenduse Ühing koostöös Eesti Haigekassa, Harju Maavalitsuse, 
Harjumaa Omavalitsuste Liidu, Maanteeameti põhja regiooni, Politsei- ja 
Piirivalveameti Põhja Prefektuuri, Operation Lifesaver Estonia ning Harjumaa 
Õppenõustamiskeskusega. 

Projektis osalemine ja tiitli võitmine polnud kerge. Projektis osalemiseks oli 
vaja esitada mitmeid põhjalikke dokumente (koolide enesehindamise 
küsimustik ja teised lisamaterjalid). Lisaks käisid koolides projekti 
koostööpartnerid ning kohtusid koolide juhtkonna, õpetajate ja õpilasesinduse 
esindajatega. Nagu võidust näha, jättis meie kool oma sõbralikkuse ja 
turvalisusega väga hea mulje! 

 

Ääsmäe Põhikooli esindajad projekti „Turvaline kool“ võitjatena  
meie kooli aulas: 

direktor Jaanus Kallion, õpilasesinduse liikmed Laura Männaste (9. klass) 
 ja Margarita Oja (9. klass) ning psühholoog Ivita Siniväli. 

 
Harju Maavalitsuse uudiste põhjal koostas kokkuvõtte õpetaja Terttu Tomusk 
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 MIS OLI… 

5. klassi klassiõhtu 
Meil oli klassiõhtu, mille teema 
oli „Ametid“. 

Ma arvan, et kõik oleksid 
võinud rohkem pingutada. 
Ainult mõnedel oli normaalne 
kostüüm ja mõni mõtles üldse 
kohapeal ameti välja. Aga 
muidu oli tore. Me mängisime 
erinevaid mänge ja tegime 
viktoriini ja sõime! 

Renata Kiilberg, 5. klass  

 

Meie klassiõhtu 
Meil oli klassiõhtu. See oli 
väga tore, sest paljud tegid ise 
näidendi ja riietusid vahvalt. 
Me tegime palju põnevaid asju. 
Vaatasime näiteks ühte lahedat 
filmi, mis rääkis kollidest, 
kellele meeldis olla must. Veel 
me mängisime mänge, 
tantsisime, laulsime ja sõime 
koos maiustusi. Kokkuvõtteks 
oli meie klassiõhtu väga vägev! 

Lisette Kasenurm, 3. klass 

 

5. klass Eesti 
Loodusmuuseumis 
5. klass käis ühel reedel 
Tallinna vanalinnas Loodus-
muuseumis. Kohal oli terve 
viies klass! 

Seal nägime igasuguseid 
põnevaid asju, näiteks topistest 
tehtud loomi (ei, ei, loomadest 
tehtud topiseid, ikka!).  

Tegelikult oli meil väga põnev, 
sest sellisesse muuseumisse 
juba iga päev ei satu!  

 

Eve Juhansoo, Aigi-Elis 
Pihlakas, Eerich Ilumets,        

5. klass 

Teadusbussi etendus 

Meil Ääsmäe koolis käis külas Tartu Ülikooli teadusbuss. Selle 
bussiga tuli kaasa ka üks füüsikateadlane. Ta näitas meile kooli aulas 
erinevaid aineid ja katseid ning tegi kõva pauku. See viimane 
meeldis kõigile. 

 

5.-9. klassi õpilased Teadusbussi etendust vaatamas 

See füüsik ehk füüsikateadlane rääkis ja näitas meile väga palju 
põnevat, huvitavat ning toredat – näiteks „kuiva jääd“ ehk 
süsihappegaasi. Lisaks rääkis ta meile, millest koosnevad erinevad 
ained ja kuidas  jätta õhupall karpi nii, et see karbist välja ei kukuks. 

Minu arvates oli see väga äge! 

 

Õhukahur! 

Lisaks näitas see füüsikateadlane meile „Õhukahurit“. Selleks oli tal 
vaja üht vabatahtlikku. Ta näitas meile ka, milliste ainetega on 
võimalik teha igasuguseid katseid. Ma väga loodan, et selline asi 
kordub! 

Liisa Träss, 7. klass 

Lk 2 Ääsmäe Hääl 



MIS ON…                                                                                                                                                                          

HAIKUD 

Lumehelbed teel. 
Sajab palju veel 
jõulude eel teel. 

Renata Kiilberg, 5. klass  

 

Talv on kohe käes. 
Lund ei lenda ringi veel 
aga külm on mul. 

Anette Kõu, 5. klass 

 

Jõulusalmid hädalistele 

Ehk abiks neile, kes unustasid, et 
kingikoti eest tuleb ka luuletust 
lugeda! 

Väike päkapikk hüpleb lumes 
on põsel tal jumekas jume. 
Ärevus südames ringi tal käib. 
Kus on jõulumees?                      
On ta mind näind! 
 

Kuusegi julgelt ma tuppa tõin, 
tantsugi lõin ja piparkooki sõin. 
Ole nüüd tragi Sa Jõulumees 
kinke meil too, sealt saani seest! 
Luban ma alati olla pai, 
olgu ma Joseph , Karl või Mai. 

 

Kui säravad tuled me jõulupuul 
ja väljas on külm ning kõle, 
siis südameid soojendab 
armastus... 
ära hinge Sa sellele sule! 
 
Sa tule ja vaata ja kuulata... 
valge lumi meid jõuluga tervitab, 
ta tuleb ja tahabki hiilata, 
tuua rõõmu ja rahu, mis värvikas. 

 

Jõuluõhtuks küünlasära, 
mis ei hingest kustu ära! 
Helisevat aastat uut, 
tervist, õnne hästi suurt! 
 
Tähesära, lumevalgust, 
mitme uue rõõmu algust 
hüüame teil hästi valjult - 
Uuel aastal õnne palju! 

3. klassi muuseumiskäik 
Käisime klassiga Eesti Loodusmuuseumis, et rohkem seentest teada 
saada. Meie teema oli „Seened ja nende niidistik“. 

Me läksime ühte ruumi, kus oli palju mikroskoope. Peagi hakkasime 
nendega tööle, aga enne juhendas muuseumitädi, kuidas mikroskoope 
kasutada. 

Meile seletatakse, kuidas kasutada mikroskoopi 

Uurisime mikroskoobiga hallitusseent. Me nägime palju pisikesi 
seeneniidistikke. Saime ka teisi seeni uurida.  

 

Tähtis on vaadata – ja seejärel nähtu ka kirja panna! 

Vaheajaks jäi kümme minutit. Tegime selle ajaga palju pilte topistest 
ja elus kaladest. Loodusmuuseumis oli tore käia. Saime targemaks 
seente ja teiste teemade osas. 

Mirtel Mets, 3. klass

 

 

Ääsmäe Hääl Lk 3  
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Pilte advendikontserdilt 

 

Õpetaja Linda Kardna (klaveril) ja 
Egne Korol (7. klass) advendi-
kontserdil esinemas 

 

Mait ja Margo Maltis – 
advendikontserdil koos laulmas 

 

Ääsmäe kooli tantsupoisid 
advendikontserdil jõulist numbrit 
näitamas 

 

 

Advendikontsert Laagri koolis 

LC Lions klubi traditsiooniline esimese advendi kontsert toimus sel 
aastal 1. detsembril Laagri koolis. 

Kontsert algas kell 17.00. Esimesena esines Katrin Mandel. Ta laulis 
kolm laulu ning peale teda olimegi meie (meie – see on Ääsmäe 
Põhikooli laulu- ja tantsulapsed). 

Meie kool laulis ja tantsis ning üks solist mahtus ka meie kavasse (see 
olin mina!). 

Meil tuli kõik päris toredalt välja, midagi ei läinud untsu. 

Ääsmäe laululapsed Laagri koolis 

 

Siis algas vaheaeg. Sai osta loteriipileteid, süüa ja juua.  

Peale pikka vaheaeg laulis Mait Maltis ühe loo. Teda saatis klaveril 
Margo Maltis, kes ise ka laulis. Margo õpib meie koolis 6. klassis. 

Seejärel oli Laagri kooli kord. Nende kava oli huvitav aga ausalt öeldes 
päris keeruline ning kestis väga kaua. 

Kui Laagri kool oli oma kava lõpetanud said kõik juhendajad 
kommikarbi. 

Siis hakati loosima suuri auhindu. Elena–Kairi Mets (meie kooli 5. 
klassist) sai fortuunaks ning hiljem sai ta selle eest kommikarbi. Loositi 
välja kommikarpe, labidas ja telefon. Labida võitis üks meie kooli 
õpilane kolmandast klassist. 

Sellega ka kontsert lõppes! 

  

Koju saime bussiga – sama moodi nagu me kontserdile saime. Iga 
esineja sai väikese (aga mitte selle kõige väiksema!) šokolaaditahvli. 
See oli väga maitsev! 

Üldiselt oli see kontsert tore ja arvatavasti esineb meie kool LC Lions 
klubi korraldatud üritustel ka järgmistel aastatel.  

Egne Korol, 7. klass

 

 

Lk 4 Ääsmäe Hääl  



 

MIS OLI…   

Jõululugu 
Jõulude ajal meenutatakse 
Piiblist pärit lugu Jeesuse 
sünnist. Sellisena on lugu kirja 
pandud Luuka evangee-
liumisse: 
 
Neil päevil sündis, et keiser 
Augustus andis käsu kirjutada 
üles kogu riigi rahvas. See 
esmakordne üleskirjutus 
toimus ajal, kui Küreenius oli 
Süüria maavalitseja. Ja kõik 
läksid ennast kirja panema oma 
linna. Nii läks ka Joosep 
Galileamaalt Naatsaretist üles 
Juudamaale Taaveti linna, 
mida hüütakse Petlemmaks, 
sest ta oli Taaveti soost ja 
pärusmaalt, et lasta end üles 
kirjutada koos Maarjaga, oma 
kihlatuga, kes oli lapseootel. 
Aga nende sealoleku aegu said 
päevad täis ja Maarja pidi 
sünnitama. Ta tõi ilmale oma 
esimese poja ning mähkis ta 
mähkmetesse ja asetas sõime, 
sest nende jaoks polnud majas 
kohta. Karjased olid seal 
paigus õitsil ja valvasid öösel 
oma karja. Issanda ingel 
seisatas nende juures ja Issanda 
kirkus säras nende ümber ja 
nad kartsid üliväga. Aga ingel 
ütles neile: «Ärge kartke! Sest 
vaata, ma kuulutan teile suurt 
rõõmu, mis saab osaks kogu 
rahvale, et teile on täna 
sündinud Taaveti linnas 
Päästja, kes on Issand Kristus. 
Ja see on teile tunnustäheks: te 
leiate lapsukese mähitud ja 
sõimes magavat.» Äkitselt olid 
koos ingliga taevased väed  
Jumalat kiitmas: «Au olgu 
Jumalale kõrges ja maa peal 
rahu, inimestest hea meel!» 
 

Lk 2:1–14 
 
 
 
 
Ääsmäe Hääl 

Advendikontsert Keila kirikus 

1. detsembri hommikul oli advendikontsert Keila kirikus. Kirik oli ilus ja 
jõuludeks kaunistatud aga seal oli niiiii külm! Seda on piltide pealt näha. 
Me laulsime seal ja õpetaja Linda Kardna mängis meile saateks. Õpetaja 
Linda on muusika õpetaja meie koolis. 

 

Ääsmäe kooli lauljad Keila Miikaeli kirikus esinemas 

Pärast läksime veel suurele advendikontserdile, mis toimus Laagri koolis. 
Meie koolist olid seal kohal kõik lauljad ja tantsijad. Seal oli väga lahe! 
Vabal ajal saime võtta õnneloosi. 

 

Ääsmäe kooli rahvatantsijad esinemas 

Peale meie esinesid veel Laagri kooli õpilased. Üks nendest tegi väga 
laheda ettekande päkapikkudest! Meid juhendasid seal õpetaja Piret Kunts 
ja õpetaja Linda Kardna. 

Meile see väga meeldis! 

Keity Kannel, Renata Kiilberg, Kelli-Ly Melsas, Laura-Liisa Piibar,        
5. klass 

 

Lk 5 

 



MIS OLI…   

Teatriskäik 
 

Käisime novembrikuus 
3.-5. klassiga Pärnu Endla 
teatris.  
 

Hommikul olime kaks 
tundi koolis ja siis 
läksime bussi peale. Buss 
sõitus väga kaua. 
 

Kui me kohale jõudsime 
pidime oma riided ära 
panema. 
 

Peale seda läksime 
vaatama etendust 
„Sinilind“. See rääkis 
ühest õest ja vennast, 
kelle juurde tuli haldjas 
ning andis neile ühe 
mütsi, mis võimaldas neil 
näha asjade hingi. 
Kõigile meeldis see 
etendus. 
 

Peale etenduse vaatamist 
läksime ekskursioonile. 
Me nägime lavatagust, 
näitlejate grimmituba ja 
õmblustuba. 
 

Peale ekskursiooni 
läksime teatri kohvikusse 
sööma.  
 

Siis tuli minna riidesse 
panema ja siis bussi. Kui 
me tagasi Ääsmäele 
jõudsime, olid kõik 
väsinud. 

 

Mia Emilia Rõõmusaar,  
3. klass 

 
Aigi-Elis Pihlakas (5. klass): 
Minule meeldis kõik. Et sai 
kaugele minna ja et me 
saime lava taha. 

Eerich Ilumets (5. klass): 
Igav vahepeal lahe. 

Annika Sõelsepp (5. klass): 
Teater oli väga lahe. Jüri 
Vlassov mängis viite osa! 

Lk 6 

Teatriskäik - Sinilind 

„Ma nägin Jüri Vlassovit!“ Laura-Liisa Piibar, 5. klass 

3.-5. klass käisid koos Pärnus Endla teatris vaatamas näidendit „Sinilind“. 
Nüüd jagavad nad meiega oma muljeid. 

Keity Kannel (5. klass): Mulle meeldis see näidend väga. Mulle ei meeldinud 
aga see, et ekskursioonil oli teine kool ka ja giid rääkis hästi vaikselt ja 
vahepeal ei kuulnud. Ekskursioon oli lahe, sest me saime terves majas ringi 
käia. 

Anette Kõu (5. klass): See oli põnev ja natuke igav aga kõige vingem oli see, 
et me käisime lava taga.  

Anette Kõu Sepo Seemani riietus- ja puhkeruumis. 

Elena-Kairi Mets (5. klass): See oli väga lahe. Ka see oli, et Anette nägi 
näitlejat! 

Eve Juhansoo (5. klass) : See oli lahe. Mõnes kohas oli igav ka, aga muidu 
oli see lahe! Mulle natuke meeldis. 

Ka pealtvaatajad ei jäänud etendusest kõrvale! 

Renata Kiilberg (5. klass): Mulle meeldis, et saime minna kaugemale kui 
Tallinn. Ning väga lahe oli ka ringkäik teatri tagaruumides kuhu tavaliselt ei 
satu. Ning etendus oli ka väga tore!!! 

Ääsmäe Hääl 

 



MIS OLI…   

Sport Ääsmäe koolis ei 
tähenda ainult võistlusi 
kusagil kaugel. 
Igapäevaselt tegeletakse 
meie koolis hoolsa 
treeningu ja kehaliste 
harjutustega – loomulikult 
kehalise kasvatuse tunnis 
õpetaja Kristjan Küttise 
valvsa silma all. 
 
Oma teise veerandi 
mälestusi kehalise 
kasvatuse tunnist jagab 
Kadri Laaneste 6. klassist: 
 
„Kehalises me tegime 
akrobaatikat aga ma ei ole 
võistlustel käinud. 
Neljapäeval (19.12) on 
meil koolis akrobaatika 
võistlused. 
Täna tegime tunnis 
näiteks kuulitõuget, 
kõrgushüpet ja 
akrobaatikat. Kuulitõukes 
tegime tunnis võistluse – 
see, kes võidab, saab 
kolm punkti, teine kaks ja 
kolmas ühe punkti. Me 
tegime kolm katset, nii et 
kokku üheksa punkti ja 
mina võitsin kõik korrad 
ja saavutasin esimese 
koha!  
Kehalise kasvatuse tunnid 
on väga huvitavad ja 
lahedad. Minu kõige 
paremad alad on 
kuulitõuge ja pallivise. 
Oleme teinud ka odaviset 
(aga seda talvel võimlas 
teha ei saa) ja 
kaugushüpet. Iga tund me 
jookseme soojenduseks ja 
peale jooksu venitame, 
siis alles asume kehalise 
tunni juurde ja hakkame 
trenni tegema.“  
 
Ääsmäe Hääl 

Sport Ääsmäe koolis 

TV 10 Olümpiastarti 

Teisel veerandil oli palju spordisündmusi, millest Ääsmäe kooli õpilased osa 
võtsid. Näiteks oli TV 10 Olümpiastarti I etapp (Harjumaa oma). Seal olid 
esimesed alad teivas ja 60 meetri jooks. Enne neid oli mul kaugushüpe. See 
mul ka eriti hästi ei läinud, sest hüppasin ainult 4.10 meetrit (see on mus 
isiklikust rekordist kaugel). 

Teivashüppes läks aga hästi – enne oli mul rekord 2.10 meetrit, siis ma tegin 
aga uue rekordi 2.40 meetrit. Sellel alal jäin ma poiste vanemas grupis 
kolmandale kohale. 

Pärast seda oli 60 meetri jooks. Seal tegin ma oma isikliku rekordi 9.04 
sekundit. Joosta oli nüüd raskem – kui ma olin varem nooremate grupis, siis 
oli tunduvalt kergem kui vanemate grupis. 

Käisin ka TV 10 Olümpiastarti vabariiklikul I etapi võistlusel, mis toimus 
Võru spordihallis. Ka seal olid esimesed alad 60 meetri jooks ja kaugushüpe. 
Jooksus tegin ma uue isikliku rekordi – eelmisest kahe sajandiku võrra 
parema – 9.02. Võistlustel oli mul aga eesmärk saada alla üheksa sekundi, 
ehk siis näiteks 8.95. Seekord ei õnnestunud. 

Teine ala oli mul seal võistlusel kaugushüpe. Seal läks mul elu kõige 
halvemini, sest ma ei saanud ühtegi punkti ega hüppemeetreid – ma astusin 
kõik katsed üle! Mu tavaline kaugushüppe rekord on 4.35 meetrit. 

Järgmine TV 10 Olümpiastarti (st II etapp vabariiklikul tasemel) toimub 
Lasnamäe spordihallis. Seal on põhialad teivashüpe ja 60 meetri tõkkejooks. 

Markkus Ansip, 6. klass 

Mis on TV 10 Olümpiastarti? 

TV 10 Olümpiastarti on Eesti Kergejõustikuliidu ja Eesti 
Rahvusringhäälingu koostöös korraldatav noortesporti propageeriv 
võistlussari – ainulaadne kogu maailmas! 2013. aasta 7. detsembril alustab 
võistlussari juba oma 43. hooaega!  

TV 10 Olümpiastarti on kaheastmeline võistlussari, mis katab ära terve 
Eesti: eelvõistlused maakondades ja viis üle-eestilist võistlust (ühel hooajal) 
- neli üksikalade etappi ning üks mitmevõistluse finaaletapp.  

Võisteldakse võistkondlikus ja individuaalarvestuses. Võistlused toimuvad 
kahes vanuseklassis: vanem grupp – 13-14-aastased poisid ja tüdrukud ning 
noorem grupp – 12-aastased ning nooremad poisid ja tüdrukud. 
Võistkondlikus arvestuses võistlevad koolide võistkonnad. Ühel üleriiklikul 
etapil oli esindatud keskmiselt 60 kooli ja võistles 315 last üle Eesti (2012. a 
statistika).                                                               http://www.ekjl.ee/tv10os 

Korvpallivõistlused 

Me käisime ka ühel esmaspäeva korvpallivõistlustel. Me mängisime nii 
rasketega kui ka kergetega. Ma sain ka mitu korvi ja sain teha kaks 
vabaviset. Me kaotasime sellel võistlusel Jüri võistkonnale ja Keila 
võistkonnale. Mina olin oma visetega rahul. Päev kestis meil kaua aga oli 
lõbus päev. Kokkuvõttes olime neljandad. 

Markkus Ansip, 6. klass 

 

Lk 7 

 



Pildikesi Ääsmäe kooli igapäevast ja ettevõtmistest. 

Loomulikult juhtus meie koolis teise veerandi jooksul veel palju asju, sündmusi, klassiõhtuid, õppekäike ja muud 
huvitavat, millest Ääsmäe Hääles ruumipuudusel sõnakestki kirjas ei ole. Need sündmused jäävad elama osavõtjate 
mälestuses, allapool aga pakume Sulle, kallis lugeja, väikest valikut selle veerandi jooksul õpetaja Siret Saarniidu tehtud 
fotodest. 

 

Ettelugemispäev Ääsmäe raamatukogus – lugejaks 
direktor Jaanus Kallion 

 

Vanamõisa Jõulumaal 

 

Meeleoluka muusikaprogrammi esimene kontsert 
(Marcel J. Kits ja C-Jam) 

 

Projekti “Turvaline kool” võiduga käisid kaasas ka 
sellised toredad kott-toolid 

Bioloogia õpikoda Kohilas – loodust avastavad Karl 
Riis ja Tomi Kristofer Kivisik 9. klassist 

 

Laagri koolis advendikontserdil esinemisjärjekorda 
oodates 

 


